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BEVEZETÉS 

A Dunántúli-középhegységi bauxittelepek uralkodó 
hányada triász képzõdmények karsztosodott felszínére 
települ és számottevõ részük esetében felsõ-kréta kép-
zõdmények találhatók a telepek fedõjében. E rétegtani 
helyzetnek köszönhetõen az évtizedeken át folytatott 
bauxit-kutatás és a bányászat nagymértékben hozzájá-
rult mind a triász, mind a kréta képzõdmények megis-
meréséhez. A középhegységben a bauxitkutatás az 
1920-as években kezdõdött a Bakony és a Vértes terü-
letén. A nyersanyagkutatást a kezdetektõl olyan kiemel-
kedõ és a rétegtan területén is igen tájékozott geológu-
sok segítették mint Telegdi Roth Károly és Vadász Elem-
ér, akik a telepek rétegtani meghatározottságát azonnal 
felismerték és a rétegtani ismereteket a kutatás fontos 
eszközévé tették. 

Az 1950-es évektõl a Bauxitkutató Expedíció kereté-
ben átfogó földtani térképezés és fúrásos kutatás indult 
ifj. Noszky Jenõ vezetésével, ismét alapvetõen rétegtani 
szemlélettel. A térképezési tapasztalatok azután be-
épültek a MÁFI részletes földtani térképeibe és számos 
rétegtanilag fontos feltárás részletes paleontológiai 
vizsgálata is e tevékenységhez kapcsolódóan indult el. 

Az 1960-as évektõl az 1990-es évekig a Bauxitkutató 
Vállalat keretében intenzív fúrásos kutatómunka folyt, 
amely rendkívül sok adatot szolgáltatott a triász és a 
kréta képzõdmények településérõl, elterjedésérõl, kifej-
lõdésérõl. A BKV szakemberei a kutatások során felvetõ-
dött rétegtani problémák megoldása érdekében szoros 
munkakapcsolatot alakítottak ki a MÁFI és az ELTE 
szakembereivel. 

A MÁFI-ban 1979-ben indult bauxitprognózis és elõ-
kutatási program az együttmûködés újabb formáit hívta 
életre elsõsorban az adatok értékelését, összegzését il-
letõen. A bauxitprognózis megalapozása céljából e 
program keretében szerkesztett térképek a rétegtani 
egységek térbeli elterjedésérõl adtak áttekintést. A bau-
xit elõkutatási program keretében, továbbá az egyre na-
gyobb súlyú hidrogeológiai problémák megoldásának 
érdekében mélyített magfúrások számos esetben ki-
emelkedõen fontos rétegtani alapszelvényeket eredmé-
nyeztek, melyek részletes tudományos feldolgozására 
az országos alapszelvény program keretében kerülhetett 
sor. 

Mindezek a bauxitkutatással kapcsolatos munkák szá-
mos új felismerésre vezettek a triász és a kréta képzõd-
mények litosztratigráfiai tagolásában, koruk pontosabb 

meghatározásában tér-és idõbeli kapcsolataik tisztázá-
sában továbbá fontos szedimentológiai és paleontoló-
giai ismereteket eredményeztek. E cikk keretében a geo-
lógiai megismerés kezdeteinek felvázolását követõen 
csupán azokról a lényeges rétegtani eredményekrõl esik 
szó, amelyek közvetlenül a bauxitkutatási tevékenység-
hez köthetõk. 

TRIÁSZ 

A Dunántúli-középhegység triász képzõdményeinek 
rendszeres kutatása az 1850-es években indult Szabó 
József, Karl Peters, Hantken Miksa, majd 1869-71-ben 
Böckh János, 1891-tõl id. Lóczy Lajos térképezõ és ré-
tegtani munkáival. E munkák során felismerték a Dunán-
túli-középhegység alpi rokonságát és számos esetben 
az Alpokban elnevezett képzõdmények nevét átvették. 
Olyan, a bauxitkutatás szempontjából döntõ fontossá-
gú egységekrõl van szó, mint a Dachsteinkalk 
(–Dachsteini Mészkõ) és a Hauptdolomit (–Fõdolomit). 

A II. világháborút követõen Vadász Elemér nem kis 
részben a bauxitkutatáshoz való szoros kapcsolat miatt 
szorgalmazta az ELTE Földtani Tanszékén a triász kép-
zõdmények intenzív tudományos kutatását. Ez indította 
el Véghné Neubrant Erzsébet üledékföldtani és paleon-
tológiai vizsgálatait (1957, 1960, 1982) és Oravecz János 
rétegtani és szerkezetföldtani kutatásait (1961, 1963; 
valamint Oravecz és Véghné Neubrandt, 1961). 

Az 1970-es évektõl - jelentõs részben az egyre na-
gyobb gondot jelentõ karsztvízproblémák megoldása 
érdekében – a bauxitipar, majd az eocén program során 
a Központi Földtani Hivatal is jelentõs erõfeszítéseket 
tettek a bauxit feküjét képezõ triász képzõdmények 
megismerése érdekében. A triász képzõdményeket je-
lentõs vastagságban feltáró fúrások mélyültek, amelyek 
lehetõséget teremtettek a részletes rétegtani, petrográ-
fiai, szedimentológiai, paleontológiai vizsgálatokra, ese-
tenként egy-egy rétegtani egység alapszelvényei lettek 
és olyan információkat adtak, amelyek azután a Dunán-
túli-középhegység hidrogeológiai modelljének megalko-
tásához is nélkülözhetetlen alapot szolgáltattak. 

Az eocén programmal kapcsolatos hidrogeolólógiai 
problémák tisztázása érdekében mélyült például 1978-
ban az Alcsútdoboz Ad-2 sz fúrás, ami a középhegység 
ÉK-i részére vonatkozóan máig a legfontosabb rétegta-
ni alapfúrás. Anchimetamorf képzõdmények felett fel-
tárta a perm szárazföldi Balatonfelvidéki Homokkõ kivé-
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konyodott rétegsorát, felette a Tabajdi Evaporit, majd a 
tengeri felsõ-perm Dinnyési Dolomit Formációt. A fúrás 
a tengeri perm-triász határ fontos szelvénye, az alsó-tri-
ász Alcsútdobozi Mészkõ Formáció alapszelvénye és az 
anisusi Aszófõi Dolomit Formációig valamennyi alsó-tri-
ász formációt harántolta, a triász képzõdményeket át-
szelõ telérek, pedig a kréta Budakeszi Pikrit fontos elõ-
fordulásai. (Haas et al, 1988). 

Tekintettel arra, hogy a bauxittelepek feküje középsõ-
vagy felsõ-triász platformkarbonát (dolomit vagy mész-
kõ) és a legfontosabb karsztvíztárolók is ezek a kõzet-
testek nyilvánvaló, hogy a kutatás e képzõdmények jel-
legeinek és a vízrekesztõ agyagos képzõdményekkel va-
ló térbeli kapcsolataik megismerését illetõen hozta a 
legfontosabb eredményeket. 

A középsõ-triász Budaörsi Dolomit a Dunántúli-kö-
zéphegység ÉK-i részén elterjedt jelentõs vastagságú 
karbonátplatform fáciesû képzõdmény. A Mány-
Nagyegyháza térségében folyó bauxit és kõszénkutatás 
során mélyített fúrások vizsgálata (Véghné et al., 1978), 
továbbá a bányászattal kapcsolatos vízföldtani kutatá-
sok során mélyült Zsámbék Zs-14 sz. alapfúrás feldolgo-
zása alapján (Krystan-Tollmann et al., 1991, Góczán és 
Oraveczné Scheffer, 1996) fény derült arra, hogy a Gere-
cse déli elõterében a platformfejlõdés a karniban meg-
szakadt és mélyebb medence alakult ki amelyben márga 
és medence fáciesû tûzköves mészkõ és dolomit képzõ-
dött a késõ-karniig, amikor ismét sekély karbonátplat-
form alakult ki a Fõdolomit Formáció képzõdésének 
megindulásával (Haas, 1994). A Bakony K-i és a Vértes 
Ny-i részén folyt bauxitkutatás, földtani térképezés, to-
vábbá az iszkaszentgyörgyi bauxitbánya Bitó II. feltáró-
vágatában végzett megfigyelések alapján az is kiderült, 
hogy a Vértes és a Bakony nyugati része a középsõ-tri-
ásztól a triász végéig szinte folyamatosan karbonátos 
platform volt. A Balaton-felvidék térképezése alapján 
ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a Dunántúli-középhegy-
ségi egységnek ez a része a középsõ-triász középsõ ré-
szétõl a késõ-karniig medence volt, ahol a karniban a 
Veszprémi Márga rakódott le többszáz méter vastagság-
ban. Ezekbõl az adatokból lehetett levezetni a meden-
cékkel és szigetplatformokkal jellemezhetõ karni õsföld-
rajzi modellt a platform és a medence fáciesek össze-
fogazódásos átmenetének értelmezését (Haas 1994). 
A fenyõfõi bauxitelõfordulás bányászatával kapcsolatos 
vízföldtani problémák megoldásánál ezt a modellt alkal-
maztuk a sajátos hidrogeológiai jelenségek magyaráza-
tára (Haas et al, 2002). 

A bauxitkutatással és a vízföldtani problémákkal szo-
rosan összefüggõ másik kérdés a képsõ-nori – rhaeti 
medence fáciesû Kösseni Formációval kapcsolatos, il-
letve itt is az agyagos kõzetekbõl álló medence fácies és 
az egykorú karbonátos platformfáciesek össze-
fogazódásos átmenetérõl van szó. A Keszthelyi-hegy-
ségben végzett földtani térképezés és északi elõterében 
végzett bauxit elõkutatás, a Csabrendek és Szõc-
Halimba környéki bauxitkutatások során mélyített fúrá-
sok alapján megállapíthatóvá vált a Kössen medence 
késõ-nori kialakulásának folyamata késõbbi fejlõdéstör-
ténete, rekonstruálhatóvá vált az elzárt platform mögöt-

ti medence és a Dachsteini-típusú karbonátplatform 
kapcsolata. Értelmezést nyert a Keszthelyi-hegység 
északi elõterében még agyagmárga, márga összetételû 
formációban a karbonátos betelepülések megjelenése, 
majd uralkodóvá válása, végül a márgarétegek kiékelõ-
dése ÉK felé haladva (Haas, 1993). Az Északi-Bakonyban 
és a Gerecsében végzett kutatások azt is kimutatták, 
hogy a Fõdolomit és a Dachsteini Mészkõ közötti átme-
neti egység – a korábbi gyakorlattal ellentétben – nem 
sorolható be a Kösseni Formációba, és a Dachstein 
Mészkõ Fenyõfõi Tagozataként definiálták. 

Ugyancsak a vízföldtani problémák, továbbá a tek-
tonikusan felaprózódott, de áthalmozatlan és az áthal-
mozott dolomitbreccsák (dolomitfanglomerátum) elkü-
lönítésének problémái irányították a bauxitkutatásban 
dolgozó szakemberek figyelmét a késõ-triász ciklusos 
karbonátok vizsgálatára. Tóth Kálmán és Gellai Mária 
(1980) számos bauxitkutató fúrásból és bányából emlí-
tett ciklusos kifejlõdésû, a Fõdolomit Formációba és az 
átmeneti rétegcsoporba sorolható rétegsorokat. T. 
Gecse Éva (1984) tanulmányban foglalta össze a Fõdo-
lomit 100 m-es szakaszát feltárt Dudar Du-371 sz. fúrás 
és más bakonyi fúrási rétegsorok részteles ciklusvizsgá-
latának eredményeit. Ez a tanulmány ma is a Fõdolomit 
ciklusjellegeinek legteljesebb dokumentációját jelenti. 

FELSÕ-KRÉTA 

A Dunántúli-középhegység felsõ-kréta képzõdményi-
nek rétegtani vizsgálata a XIX. század második felében 
indult Franz Hauer térképezõ munkájával, aki több, tar-
talmát tekintve ma is érvényes kõzetrétegtani egységet 
leírt. Az 1910-es években Taeger Henrik térképezéshez 
kapcsolódó munkája számottevõen pontosította a ko-
rábbi rétegtani ismereteket. 

Az 1930-es évektõl az 1960-as évekig, ifj. Noszky Jenõ 
térképezõ és rétegtani munkáiban már elválaszthatatla-
nul összekapcsolódott a bauxitkutatás és a rétegtani-
õslénytani alapkutatás. Ehhez a tevékenységhez az 
1950-es évektõl közvetlenül kapcsolódtak paleontoló-
gus specialisták által végzett, részben biosztratigráfiai 
célú kutatások (Géczy, 1954; Czabalay, 1964, 1970; Sidó 
1963; Góczán, 1964). Ezek a munkák megalapozták a 
pontosabb korbesorolást, jóllehet az eredmények nem 
voltak mentesek ellentmondásoktól. 

Az 1970-es évektõl a térképezési, rétegtani alapkuta-
tási, továbbá a kiterjedt geofizikai és fúrásos nyers-
anyag-kutatási adatok alapján a távlati bauxitvagyon fel-
mérését és a kutatások tervezését célzó összefoglaló 
munkák indultak meg az állami kutatóintézetekben 
(MÁFI és ELGI) továbbá az alumíniumipari intézmények-
ben (ALUTERV, Bauxitkutató Vállalat, bányavállalatok). 
Ennek során kiegészítették, részletesebbé tették a 
litosztratigráfiai tagolást, új egységekre tettek javaslatot, 
összefoglaló térképek, új rétegtani, õsföldrajzi modellek 
születtek (a felsõ-kréta bauxitszintrõl Haas és J. 
Edelényi, 1978). 

A bauxitkutatás eredményei nyomán, az 1970-es - 80-
as években alapvetõen megváltozott a karsztbauxit kép-
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zõdésére vonatkozóan a szemlélet. Az akkor már rutin-
szerûen alkalmazott vékonycsiszolatos szöveti vizsgála-
tok is egyre elfogadottabbá tették azt a felfogást, hogy 
a bauxit üledékes kõzet, amit célszerû a szedimentoló-
gia módszereivel vizsgálni és értelmezni. Rétegtani né-
zõpontból a bauxittelepek sajátos geometriájú litosz-
tratigráfiai egységekként értelmezhetõk. Ennek megfele-
lõen Haas és J. Edelényi (1980) javaslatot tettek a felsõ-
kréta fedõs bauxitok formáció rangú egységként való 
definiálására Halimbai Bauxit Formáció névvel. 

A késõbbi részletes szedimentológiai kutatások alap-
ján a Halimbai Bauxit Formáció terminust leszûkítették 
azokra az eredetileg felsõ-kréta fedõs bauxittestekre, 
amelyek esetében a bauxitos alapanyag jelentõs meny-
nyiségû bauxittörmeléket, kialakult szegélyû ooidokat, 
pizoidokat és klasztokat tartalmaz. A kõzet rétegzett, 
helyenként keresztrétegzett és finom-homok-kavics mé-
retû karbonáttörmelék betelepüléseket is tartalmaz (Ju-
hász, 1988, Bárdossy és Juhász, 1991, Knauer et al., 
1996). Ettõl elkülönítették a Nagytárkányi Bauxit Formá-
ciót, amelybe azokat az eredetileg felsõ-kréta fedõs te-
lepeket sorolták be sötétvörös, téglavörös színûek és 
többnyire apró ooidos, intraklasztos szövetûek, diage-
nezisük erõsen oxidatív környezetben történt (Knauer 
és Mindszenty, 1996). 

Jelentõs erõfeszítések történtek a bauxitformációk 
korának biosztratigráfiai módszerrel történõ datálására 
a Bauxitkutató Vállalatnál és a Földtani Intézetben. 
A bauxitkutató fúrások palynologiai vizsgálata szerint 
úgy a Halimbai, mint a Nagytárkányi Bauxit esetében a 
legidõsebb fedõ a Góczán Ferenc (1964) által bevezetett 
B zónába sorolható. Tekintettel arra, hogy dominancia-
zónákról van szó, a palynozónák pontos kronosztrati-
gráfiai besorolása jelenleg is vitatott (Bodrogi et al., 
1998). 

A kormeghatározást illetõen az elmúlt években fontos 
új eredmény is született. A Halimba III. bányamezõben 
bauxitkavicsos betelepüléseket tartalmazó szürke sze-
nes agyagmárgát találtak, téglavörös agyagos bauxit, és 
pizoidos bauxit alatt (Bárdossy et al., 1998). A szürke 
agyag-márgában Góczán Ferenc gazdag albai sporo-
morpha együttest ismert fel (Góczán et al., 2002). Ez bi-
zonyítja egyrészt az albai elötti – kora-albai bauxitkép-
zõdést, másrészt a halimbai fõtelep albai és a santoni 
közötti szakaszban történt lerakódását. 

A bakonyi térképezés, továbbá a bauxitprognózissal 
kapcsolatos munkák során vetõdött fel az Északi-Ba-
konyban a felszínen kis kibúvásokban továbbá kõszén-
bauxit- és szerkezetkutató fúrásokban számottevõ vas-
tagságban ismert terresztrikus képzõdmények új litosz-
tratigráfiai egységként való definiálása. A tarka agyag, 

agyagmárga, aleurolit, homokkõ, kavics, illetve konglo-
merátum rétegek ciklusos váltakozásából álló folyóvízi 
fácieseket képviselõ egységet Csehbányai Formációként 
nevezték el (Haas et al., 1977, Császár et al., 1993). 
A Csehbánya-13 sztratotipus fúrás mélyítésére a MÁFI 
bauxit prognózis és elõkutatási programjának keretében 
került sor. Nagy vastagságú, tipikus ciklusos folyóvízi ré-
tegsorokat tártak fel a Bauxit-kutató Vállalat fúrásai 
Bakonyjákó, Ugod térségében. 

A képzõdmény korára vonatkozóan palynológiai ada-
tokkal rendelkezünk, elsõsorban a bauxitkutató fúrások-
ból. Ezek a Góczán (1964) féle zonáció A, B és C zóná-
ját jelzik (Góczán, 1964, Góczán és Siegl-Farkas, 1990, 
Siegl-Farkas, 1993), ami a palynológus kutatók szerint 
késõ-santini - kora-campani kort jelez, azonban a pon-
tosabb korbesorolás vitatott (Bodrogi et al., 1998). 

A bauxitkutatás és az annak eredményeként lehetõvé 
vált bányászat nélkül nem válhattak volna ismertté azok 
a kiemelkedõ tudományos jelentõségû gerinces õsma-
radványok, amelyeket az iharkúti külfejtésben a bauxit 
fedõjét képezõ Csehbányai Formációban 2000-ben az 
ELTE geológus hallgatója Õsi Attila talált. Halak, kétél-
tûek, teknõsök, gyíkok, krokodilok csont és fogmarad-
ványai mellett dinoszauruszok maradványainak sokasá-
ga is elõkerült (Õsi, 2004a,b, 2005). A leletek megtalálá-
sa óta rendszeresen folyó gyûjtések során elõkerült ma-
radványok feldolgozása, az eredmények kiértékelése je-
lenleg is intenzíven folyik. 

Kifejezetten a fúrásos bauxitkutatás rétegtani ered-
ményének tekinthetõ a Kozmatagi Formáció felismeré-
se, definiálása (Gellai és Ludasné, 1983). A senon ciklus 
áthalmozott bauxitból, bauxit eredetû kaolinitbõl, to-
vábbá a fekü koptatatlan és koptatott törmelékébõl ál-
ló bázis-képzõdményeit sorolják ide. Alsóbb része szá-
razföldön lerakódott üledék, felsõbb része már tenger-
ben képzõdött, jellemzõen kavicsos mészkõ, amely 
nagytermetû csigákat és bentosz foraminiferákat is tar-
talmaz (Czabalay és Gellai, 1981). A Déli-Bakonyban 
Csabrendek környékérõl ismert. 

A bauxitkutató fúrások különösen Sümeg-Csabrendek 
valamint Bakonyjákó-Tapolcafõ-Ugod térségében igen 
fontos adatokat szolgáltattak a tengeri senon formációk 
elterjedésére és térbeli kapcsolataira vonatkozóan, el-
sõsorban az Ugodi Mészkõ Formáció elterjedését és a 
Jákói, valamint a Polányi Formációval való kapcsolatait 
illetõen (Knauer és Gellai, 1978, Haas, 1979, Haas és J. 
Edelényi, 1984, Haas és Pálfalvi, 1989). Ezek az ismere-
tek azután nagymértékben hozzájárultak az Ugodi Mész-
kõ bauxitfeküként való értékeléséhez és ezen keresztül 
a bauxitprognózis elkészítéséhez és a senon feküs bau-
xitok kutatásának tervezéséhez. 
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