Az Ürömtől keletre emelkedő Róka-hegy négyszintes, védett kőfejtősora (más néven Csillag-hegyi kőfejtő) több irányból is megközelíthető. Alulról, az
1. udvar felől, a csillaghegyi HÉV megállóból a piros, majd piros háromszög turistajelzésen vagy az Ibolya utcából nyíló ösvényen, illetve felülről a 4. udvar
felől a Fülemüle utcából nyíló bejáraton juthatunk be a bányába (11). A földtani események és képződmények logikája szerint a bányalátogatást javasolt
felülről kezdeni. A felső bejárat parkolójából (11) induló piros kereszt turistajelzésen felkapaszkodhatunk a 4. bányaudvar (A) déli oldalán lévő kilátóponthoz. Innen tovább haladva elérjük a piros háromszög turistajelzést, amelyen szintben észak felé indulva a 4. udvar délkeleti falának közepén jutunk el a
3. és 4. udvar közti kiugró sziklagerincig, illetve a 3. kőfejtőudvarba (B), ahonnan szép kilátás nyílik a Pesti-síkságra és az alattunk lévő 2. bányaudvarra
(C). Innen visszatérve a piros kereszt jelzés becsatlakozásáig, a piros háromszög jelzésen haladva tovább, juthatunk le a 2. és az 1. udvarba (D).
The four-levelled, protected quarry series (also known as Csillag Hill Quarry) of the Róka Hill East of Üröm can be reached from different
directions: (i) from the direction of pit No 1, from the Csillaghegy HÉV stop along the red and red triangle tourist signs; (ii) from the path from
Ibolya Street; or (iii) from the direction of pit No 4, through the entrance opening from Fülemüle Street (11). According to the logic of the geological events and the related formations, the mine is best visited going from top to bottom. Along the red cross-marked path starting from the car
park of the upper entrance (11), we can ascend to the lookout spot on the southern side of pit No 4 (A). Further on from here, we reach the red
triangle tourist signs. Going northwards following the signs, we reach the protruding cliff ridge between mine pits Nos 3 and 4, at the middle of
the south-eastern wall of pit No 4, and also pit No 3 (B). From this position there is a beautiful view of the Pest Plain, and mine pit No 2 (C) is
also clearly visible. Returning to the point where the red cross signs appear, we have to go further along the red triangle signs to reach mine pits
No 2 and No 1 (D).
A kőfejtősor 30–35 millió
éves ősföldrajzi határt tár elénk.
A bányát K–Ny-i irányban kettészelő törészóna meredek üledékképződési lejtőt hozott létre
a késő-eocén–kora-oligocén
során, amely egy 200–300 m
vízmélységű medencét (Pestisíkság irányában) és egy legfeljebb néhány 10 m vízmélységű
karbonátplatformot (Pilisborosjenő és a Kevélyek irányában)
kötött össze. A medence sülylyedése, ezáltal a lejtő egyre
meredekebbé válása az üledékképződéssel egy időben zajlott,
ami a lejtőn leülepedő különböző szemcséjű és állagú üledék folyamatos lejtőirányú mozgását eredményezte.
The quarry series exposes
a 30–35 million-years-old
palaeogeographic boundary.
The E–W-trending fault zone
intersecting the quarry formed
a steep sedimentary slope during the Late Eocene – Early
Oligocene. The slope connected a 200–300 m-deep basin
(which faces the direction of
the Pest Plain) and a carbonate
platform (the maximum depth
of the water is 10m). (The platform faces the directions of Pilisborosjenő and the Kevély Hills respectively). The subsidence of the basin (due to which the slope became steeper and
steeper) ran simultaneously with the sedimentation; this resulted in a continuous, downward movement of the sediment on the slope. The material is
diverse in grain size and consistency.
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A) 4. udvar (Dachsteini
Mészkő dT3, felső-eocén
breccsa-konglomerátum E 3b,
Szépvölgyi Mészkő sE3)
A kőfejtő felső udvarának szűk
sziklaszoroson át vezető bejáratánál (47° 35’ 26”É; 19° 02’ 02”K) a
piros kereszt turistaút 4–5 m
magas, sík vetőfelületekkel határolt keskeny tornyok tetejére visz
fel. A tornyok felső-triász Dachsteini Mészkőből és a rátelepülő
felső-eocén törmelékes üledékből
állnak. Az itt található kilátópontról
jól tanulmányozható a 4. udvar
északi falának rétegsora, amely túlnyomó részt 15–20 m vastag
fehér, sárgásfehér, tömeges Dachsteini Mészkőből áll. A kb. 220 mil1
lió éve keletkezett sekélytengeri
mészkő törésekkel erősen szabdalt. A mészkő felső része nagyméretű karsztos üregekkel, valamint hévizes tevékenységre utaló, kupolaszerű fülkékkel tarkított. A paleokarsztos felszínre 35 millió éves, felső-eocén breccsa-konglomerátum összlet (szárazföldi, folyóvízi, sárgásbarna színű, vulkáni anyagot is tartalmazó törmelékes
üledék) települ. A rétegsort a késő-eocén korú, alsó részén még homokos, felfelé elmeszesedő, biogén törmelékes, sekélytengeri Szépvölgyi Mészkő
fedi. A benne található ősmaradványok (tengeri sünök, nummuliteszek, puhatestűek) alapján a mészkő legfeljebb néhány 10 m mély, normál sótartalmú
sekélytengerben keletkezett. Jól tanulmányozható ez a bányaudvar északi falán, ahol a felső-eocén törmelék egy 2–3 m mély, 5–6 m széles paleokarsztos
üreget tölt ki, amit a rátelepülő mészkő fed be (22). A kilátópontról kelet felé tekintve, ezzel részben már a 3. udvar keleti falát is szemlélve, a késő-eocén
paleokarsztos felszín változatos megjelenési formáit láthatjuk, aminek egyenetlenségeit, kürtőit és üregeit szintén a vastag felső-eocén törmelékes
üledék tölti ki (33). A 3. és 4. udvar között emelkedő, pillérként meghagyott sziklatorony jelentős szerkezeti mozgások tanúja.
A ) P i t N o 4 ( D a c h s t e i n L i m e s t o n e d T3 ,
Upper Eocene breccia-conglomerate E 3b,
Szépvölgy Limestone sE3)

2

3

216

Budapest geokalauza

The red cross-marked tourist path at the entrance of
the upper pit of the quarry (47° 35’ 26”N; 19° 02’ 02”E)
passes through a narrow gorge and leads to the top of
the 4–5 m-high narrow pinnacles, which are bordered
by flat fault planes. The pinnacles are made up of Upper
Triassic Dachstein Limestone and overlying Upper
Eocene clastic sediments. From here, we can easily
study the succession of the northern wall of mine pit No
4, which is mostly composed of 15–20 m-thick, white,
yellowish white, massive Dachstein Limestone. The rock
was formed ca. 220 million-years ago and it is intersected with fissures. The upper part of the limestone contains karstic cavities and dome-shaped niches, indicating thermal water activity.
The palaeokarstic surface is overlain by 35 million-years-old Upper Eocene terrestrial, fluvial, yellowish brown clastic sediments, which contain volcanic
material. Onto the succession Upper Eocene, biogenic, shallow marine Szépvölgy Limestone is
deposited. In its lower part, it is sandy, but moving
upwards it becomes more calcareous. According to
the fossil record of the rock (sea urchins, nummuliteses, molluscs), the limestone was deposited in shallow water of normal salinity, the depth of which was
several tens of metres. On the northern wall of the
mine pit, the Upper Eocene debris fills a 2–3 m-deep,
5–6 m-wide palaeokarstic cavity, covered by the overlying limestone (22). Looking East, we can just about
recognize the eastern wall of pit No 3. Here it is possible to observe the diverse forms of the Upper Eocene
palaeokartstic surface; the irregularities, the avens
and cavities are filled with thick Upper Eocene clastic
sediments (33). The rock pinnacle between pits No 3
and No 4 has been left as a pillar. It is an obvious indication of significant structural movements.

B) 3. udvar (Dachsteini Mészkő dT3, felső-eocén breccsa-konglomerátum E3b)
A 3. udvar a felső udvarnál 5–6 m-rel magasabban található (47° 35’ 27”É; 19° 02’
07”K). A bányaudvar nyugati falát alkotó sziklatorony alsó részén gömbfülkék és kupolák
sorát tartalmazó hévizes üreg nyílik (44). Falát helyenként barlangi, hideg vízből kivált aragonitból álló borsókő (55) fedi. A törések menti hévizes tevékenység miatt a felső-triász
mészkő itt limonittal erősen átitatott, vörösbarna, sötétbarna, helyenként fekete színű. A
földrengések hatására felnyílt repedésekben, hasadékokban itt-ott 30–40 cm vastag, 3–4
cm-es kristályokból álló (66), sárgásfehér színű kalcittelérek váltak ki. A bányaudvar keleti
és északi falán a már említett késő-eocén paleokarsztos üregkitöltések tanulmányozhatók
(77). A fejtőudvar kilátóteraszáról rálátunk a 2. udvarra. Az impozáns, szurdokszerű falon jól
látszik, hogy eddig a paleokarsztos üregekbe és közel vízszintesen a karsztos felszínre
települő felső-eocén törmelékes üledék meredeken alábukik a Pesti-síkság irányába, és
majdnem függőlegesen állva érintkezik a bányát átszelő törés mentén előbukkanó felsőtriász mészkővel. Az üledékképződéssel egyidős törés által létrehozott lejtőn a lefelé
mozgó, áthalmozódó törmelékszemcsék törmelékkúpot építettek a folyamatosan süllyedő
medence peremén. Emiatt a töréstől a medence felé (DDK-felé) távolodva a felső-eocén
rétegek egyre kisebb meredekségűek lesznek (88).
B ) P i t N o 3 ( D a c h s t e i n L i m e s t o n e d T3 , U p p e r E o c e n e b r e c c i a conglomerate E3b)
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Pit No 3 is located 5–
6m higher than the upper
pit (47° 35’ 27”N; 19° 02’
07”E). The western wall of
the pit is represented by a
rock pinnacle, at the lower
part of which there is a thermal-origin cavity; in this cavity a large number of spherical niches and domes are
situated (44). Here and there
its walls are covered with
aragonite botryoidal stalactites (55), precipitated from
5
6
cold water. As a result of
thermal water activity, the
Upper Triassic limestone is saturated with limonite, and this has caused reddish brown, dark brown and (locally) black colouring. In fissures and
crevices formed by earthquakes, locally 30–40 cm-thick, yellowish white calcite dykes have been precipitated, composed of 3–4 cm-long crystals
(66). On the eastern and northern wall of the pit we can observe the above-mentioned Upper Eocene palaeokarstic cavity fillings (77). From the lookout terrace of the mine pit we view pit No 2. It is a striking feature that on the imposing, gorge-like wall, the Upper Eocene sediments — which up
to this point either filled the palaeokarstic cavities or were deposited near-horizontally on the karstic surface — steeply plunge in the direction of
the Pest Plain; furthermore, they have nearly vertical contact with the Upper Triassic limestone, which crops out along the fault intersecting the
quarry. On the slope, formed by faulting at the time of sedimentation, the downward-moving, re-depositing clasts have built a debris cone along
the margin of the continuously subsiding basin. As a consequence, further away from the fault and towards the basin (towards SSE) the dip of the
Upper Eocene beds decreases (88).
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C) 2. udvar (felső-eocén breccsa -konglomerátum E3b, Szépvölgyi Mészkő sE3)
A 2. udvar ÉNy-i falán (47° 35’ 26”É; 19° 02’ 09”K), a meredek üledékképződési lejtő felületére tehetjük rá a kezünket. A felső-triász mészkőre
települő, közel függőlegesen álló felső-eocén kőzetlisztes homokkövet és konglomerátumot jól kerekített triász mészkőkavicsok, változatos méretű,
sarkos tűzkőszemcsék és kékeszöld színű vulkáni tufa kavicsai alkotják. A képződmény érdekessége, hogy a tufakavicsok eredeti kőzetanyaga jelenleg nem található meg a környező hegyek felszíni képződményei között. A 4–5 m vastag, meredeken álló törmelékes rétegsor a rétegzéssel közel
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párhuzamos, a késő-eocénnél fiatalabb vetődés mentén
kvarchomokszemcséket, zöld színű glaukonitásványokat
és mészvázú ősmaradványok törmelékét tartalmazó,
átkovásodott Szépvölgyi Mészkővel érintkezik (99). A korábbiakkal ellentétben ez a mészkő mélyebb vízi környezetben, a karbonátos platform peremén, az üledékképződési lejtő felső részén ülepedett le. Hullámos rétegzettsége és a töréstől távolodva csökkenő meredeksége
a késő-eocén tektonikai zóna folyamatos aktivitását és a
még plasztikus üledék kelttésztaszerű kúszását jelzi a
medence irányába.
C) Pit No 2 (Upper Eocene breccia-conglom erate E3b, Szépvölgy Limestone sE3)
On the north-western wall of pit No 2 (47° 35’ 26”N;
19° 02’ 09”E) we can place our hands on the surface of
the steep, sedimentary slope. The Upper Eocene silty
sandstone and conglomerate succession is deposited on the Upper Triassic limestone and stands in an almost vertical position. It is made up of wellabraded Triassic limestone pebbles, sharp chert grains of diverse grain size, and pebbles of the bluish green volcanic tuff. It is an interesting feature
of the formation that the original material of the tuff pebbles is not to be found among the surface formations of the nearby hills. The 4–5 m-thick,
steeply dipping clastic succession is connected to the silicified Szépvölgy Limestone along a post-Upper Eocene fault line, which runs parallel with the
bedding (99). The limestone contains quartz sandstone grains, green glauconite minerals, and a large number of calc-shelled fossils. In contrast with
the previous one, this limestone was deposited in deeper water, along the margin of the carbonate platform, on the upper part of the sedimentary
slope. The undulating bedding, and the fact that the dip of the rock decreases further away from the fault, indicates the continuous activity of the Upper
Eocene tectonic zone, and the dough-like creep of the still-plastic sediment towards the basin.
9

D) 1. udvar (felső-eocén breccsa-konglomer átum E3b, Szépvölgyi Mészkő sE3, Budai Márga bE3–Ol1, Tardi Agyag tOl1)
A legalsó kőfejtőszinten (47° 35’ 26”É; 19° 02’ 12”K) ismét visszatérünk a felső-eocén breccsa-konglomerátum összlet közel függőleges rétegeihez, illetve a rétegsor további, a felsőbb kőfejtőkből hiányzó tagjait tanulmányozhatjuk. A barnássárga konglomerátumra a bányafal közepe táján szürke,
kavicsos és tűzkőtörmelékes rétegek, valamint apró széndarabkákat tartalmazó meszes kvarchomokkő, homokos mészkő és meszes konglomerátum
települ (110). Ez a korábbinál finomabb szemcséjű törmelékes üledék, egyre laposabb dőlés mentén következik a durvább konglomerátum fölött. A
kezdetben meredek üledékképződési lejtőn leülepedett rétegek még kőzetté válásuk előtt elnyíródtak, plasztikusan meggyűrődtek (111). Egyes rétegekben a törmelékszemcsék felfelé finomodása is megfigyelhető, ami az üledék mozgását, gravitációs áthalmozódását jelzi. A 2. udvarról áthúzódó fiatal
vetődés mentén itt is megjelenik a törmelékes üledékekkel tektonikusan érintkező glaukonitos, biogéntörmelékes, átkovásodott Szépvölgyi Mészkő és
a rátelepülő, több száz méter mély tengermedencében képződött Budai Márga. A sárgásbarna, vékonylemezes, átkovásodott mészmárgában ágasbogas, kör vagy ovális keresztmetszetű féregjáratok találhatók. A tenger mélyülésének következtében a mészmárgára oxigéntől elzárt mélyvízi
környezetben képződött sötétbarna, feketésbarna, laminált agyagrétegek települnek (Tardi Agyag), amelyekben néha épen maradt, jó megtartású halmaradványok is találhatók.
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D) Pit No 1 (Upper Eocene breccia-conglomerate E 3b, Szépvölgy Limestone sE3, Buda Marl bE3–Ol1, Tard Clay tOl1)
On the lowermost level (47° 35’ 26”N; 19° 02’ 12”E) we get back to the near-vertical beds of the Upper Eocene conglomerate and simultaneously we can study further members of the succession. The latter are missing from the earlier mentioned quarries. In the middle part of the wall, on the
brownish yellow conglomerate, grey, pebbly and cherty beds are deposited, along with calcareous quartz sandstone, sandy limestone and calcareous
conglomerate; these contain small coal fragments (110).This clastic sediment is finer than the previous one. It is deposited on the coarse-grained conglomerate along an increasingly flattening dip. The sediments, which were initially deposited on a steep sedimentary slope, were sheared and plastically folded before lithification (111). In some of the beds the upward-fining character of the clastic grains is striking. It indicates the movement and
gravity-induced re-deposition of the sediments. Along the young fault this stretches from pit No 2, the previously described Szépvölgy Limestone crops
out, tectonically connecting to the clastic sediments. The limestone is glauconitic and biogenic. It is overlain by the Buda Marl, formed in a several hundreds of metres thick sea basin. In the yellowish brown, thin-laminited, silicified calcareous marl there are wormholes with circular or oval cross-sections. As a result of the deepening of the sea, onto the calcareous marl, dark brown, blackish brown laminited clay beds were deposited (Tard Clay);
these beds were formed in a euxinic deep-water environment. Furthermore, the beds contain undamaged, well-preserved fish remains, although these
are not common.
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