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BEVEZETÉS 

A Szerzõ 1959-ben mint egyetemi hallgató került a 
bauxitbányához, ahol csillásként kezdte, késõbb egye-
temi diplomáját (1962), majd egyetemi doktori érteke-
zését (1969) is az iszkaszentgyörgyi bauxittelepek föld-
tani, teleptani viszonyairól írta. 1964 és 1966 között 
mint a Bauxitkutató Vállalat csoportvezetõ geológusa a 
kutatások közvetlen irányítója, késõbb pedig a kutatási 
eredmények feldolgozásában, kiértékelésében vett részt 
(Balatonalmádi 1967-1970). 

A hazai bauxit elõfordulások ipari kutatása igen sok 
általános földtani ismeretekhez juttatta a tudományt, 
részben a térség földtani, szerkezeti és rétegtani viszo-
nyait illetõen, részben pedig a bauxit iszkaszentgyörgy-

általában a karszt bauxit földta-
nát illetõen is. A tudományos 
eredmények viszont nagyban se-
gítették, a sikeres ipari kutatáso-
kat, a kutatási eredmények értel-
mezését, a megbízhatóbb bá-
nyatervezést. 

Ez a munka egy rövid és vázla-
tos összefoglalás az ipari kutatá-
si eredményekrõl és azokról a 
legfontosabb tudományos meg-
állapításokról, melyek e terület-

Kincsesbánya nevét a Kintses hegyrõl (1786) és az 
1941-ben megindult bauxitbányászatról kapta. Önálló 
település gyanánt 1966-ban egyesült Guttamásival 
(Guth vel Tamasi,1773). 

ELÕZMÉNYEK 

A csóri Iszkahegy szelvénye a maga teljes alsó és kö-
zépsõ triász rétegsorával a hazai földtani 

megismerés történetének egy klasszikus lelõhelye. (id. 
Lóczy L. 1896). A 20 sz. elején több geológus: Böck J., 
id. Lóczy L, Laczkó D. és Taeger H. munkái során a tér-
ség triász rétegtani és szerkezeti viszonyai alapvetõen 
körvonalazódtak. 

re jellemzõ, vagy akár a hazai és 

hez kapcsolódnak. Egyes téma-

1. ábra. Id. Lóczy L. szelvénye az Iszkahegytõl a Sárrétig (1913) 
1. Szeizi rétegek 2. Kampilli rétegek, 3. Felsõkamilli lemezes dolomit, 4. Felsõ kampilli lemezes 
mészkõ 5. Megyehegyi dolomit 6. Kagylósmészkõ 7. Fõdolomit 8. Pannóniai rétegek 9. Pleisztocén 
kavics 10. Holocén 

körökben csupán a kéziratos vagy publikált tanulmá-
nyok, ipari jelentések felsorolására szorítkozik. Ez az 
összeállítás egy késõbbi idõpontra tervezett monografi-
kus tanulmány vázlata csupán. 

FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉS ÉS 
A TÖRTÉNELMI MÚLT 

A kutatási terület a Bakony hegység ÉK-i lábánál a 
Móri árok DK-i végén, részben annak területén helyez-
kedik el. 

A község környékén kelta (Kr.e. 3-4. sz.) és római kori 
(Kr.u.4.sz.) települések nyomaira bukkantak és germán 
(5.sz.) valamint avar (6 -7 sz.) sírköveket találtak. Három 
õsi településbõl jött létre Isca (1183), Zentgurgh (1358) 
és Atya. A fehérvári keresztes lovagok (15.sz), Amádé 
(18.sz.), Bajzáth (19. sz) és a Pappenheim (20.sz.) csalá-
dok birtoka. 

A BAUXITKUTATÁS MEGKEZDÉSÉT KÖVETÕ, 
DE AZZAL KÖZVETLENÜL NEM ÖSSZEFÜGGÕ 

KUTATÁSOK 

�Oravecz J. – Véghné N. E.: A Vértes és Bakony hgs. 
triász rétegtani és szerkezeti kapcsolatai ( 1961) 

�Majoros Gy. – Ságh L. (MÉV) Földtani térképezés az 
Iszkahegy körzetében (1964-1966) 

�Vecsernyés Gy.:(OÉÁ) A fehérvárcsurgói felsõpannon 
kvarchomok összlet kialakulása és õsföldrajzi jelentõ-
sége (1966) 

�Solti G. ( 1977), Raincsák Gy. (1978), Berhardt B. 
(1979) – MÁFI 1.5.000-es méretarányú általános föld-
tani térképezése. 
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A BAUXITKUTATÁS ÉS BÁNYÁSZAT 
TÖRTÉNETE 

A kutatásokat irányító geológusok 
Az 1930-as években Teledi Róth K. és Vadász E.geoló-

gusok a szomszédos Isztimér környékét az ismert vörös 
agyag lelõhelyek okán átvizsgálták, de bauxitra nézve 
nem minõsítették ígéretesnek. 1941-ben Povolnik M. 
földmûves kútásás közben bauxitra lelt és ennek nyo-
mán a részletes és átfogó kutatások megkezdõdtek. 
1941 és '45 között Vadász E. irányításával folytak. 1946 
és '49 között a párizsi békeszerzõdés értelmében a ku-
tatás és termelés szovjet irányítás alá került, mely A. A. 
Scsekoldin nevéhez fûzõdik. Tõle 1949 és '52 között a 
munkát a Magyarországon hazát lelt lengyel menekült 
Bem B. vette át, melyet 1951 és '54 között Gõbel E. 
folytatott. A kutatások elsõ 15 évében jórészt Kincses 
és József telepeken folyt, de ismertté vált a Bitó I telep-
rész valamint a József III és Rákhegy mélyebben fekvõ 
területe is. 1954 és '59 között a kutatások szüneteltek. 

Az ötvenes – hatvanas évek fordulóján, de különösen 
1962-tõl a magyar-szovjet bauxit alumínium egyezmény 
hatására a hazai bauxit kutatás soha nem látott lendü-
letet vett. A kutatásokat 1959 és '62 között Posgai K. és 
Puskás J. irányították (József III - Rákhegy). akiket 1962-
'63- ban Juhász B. követett. majd ismét Puskás J (1963) 
vette át, ezt 1964 és '66 között Komlóssy Gy.folytatta 
(Rákhegy, Bitó II és Bitó III). Ezt követõen a folyamatos 
munkák megszakadtak, 1969-ben a Bitó IV és V, 1980-
ban a Kincses IV telepek és a Bitó II halastavak alatti 
pótkutatásra került sor Bubics I., Juhász E., és Nyírõ M. 
vezetésével. 

Meg kell jegyezni, hogy a kutatások elvi alapjainak ki-
dolgozása a Bauxitkutató Vállalat Balatonalmádi köz-
pontjában fõgeológusi hatáskör volt. A csoportvezetõ 
geológusok a központi utasításokat hajtották végre. 
1954 -'57 között Barnabás K., Bárdossy Gy., Ottlik P., 
Vörös I., 1957-tõl Szantner F. fõgeologusok feleltek a 
hazai bauxitkutatásokért. 1963-ban megalakult a Kuta-
tási Osztály, vezetõje Károly Gy. volt. A kutatási terveket 
õ készítette vagy irányítása mellett készültek, melyek a 
fõgeológus jóváhagyásával valósultak meg. 

A bauxitkutatások volumene 1950 és '85 között és a bá-
nyászat 1941 és '99 között 

A megkutatott és a készletbe számított bauxit meny-
nyisége 1960 és 1985 között 31.3 millió tonna volt, 
melybõl 10.2 millió tonna 1964 és 1966 közötti három 
évben került megkutatásra. 

Kutatás 

Bányászat 
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1. fénykép 
Kincsesbánya a '60-as években bánya iroda, 

a "faléz" és a szupermarket 

2. fénykép
A kutató csoport iroda épülete a korábbi bányaló 

istálló toldaléka 

Csúcs a kutatásban: 1966 volt 4015 kt-val.

Csúcs a bányászatban 1975 volt: 857 kt-val.

1941 és '99 között Magyarországon összesen 107 mil
-

lió tonna bauxitot termeltek, ebbõl Iszkaszentgyörgy 23 
millió tonnát (21%-ot) adott. 

A BAUXITKUTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGÕ 
(ADATAIT FELHASZNÁLÓ) ÁLTALÁNOS 

FÖLDTANI, RÉTEGTANI– ÉS SZERKEZET-
FÖLDTANI MUNKÁK 

A tágabb környezet földtani felépítését a bauxittele-
pek elhelyezkedését 3. ábra mutatja be. 

Karsztos dolomit térszínek a Kincses és József külfej-
tésekben: 

Perm – Triász 
�Oravecz J.: A középhegységi bauxitfekvõ vizsgálatok 

(1963).A Bakony ÉK-i elvégzõdése és a Móri árok tér-
ségében a "pásztás-parkettás" szerkezet kimutatása. 

�Szabó E. – Szantrner F.: A Móri és Csákberényi árok 
Triász alaphegységének tektonikai tömbszelvénye. 

�R. Szabó I.: Iszkaszentgyörgy környékének tektonikai 
és mélyföldtani (alaphegységi) térképe (1966-67) 

�Komlóssy Gy.: Felsõ perm és alsó triász átmenet az 
Ma-54-es fúrásban (Móri árok) (4. ábra). 

Eocén 
A hazai bauxitkutatások általában igen jelentõs szere-

pet játszottak az eocén rétegtani kérdések tisztázásá-
ban. A területünkre vonatkozó összefoglaló táblázatot 
Kopek G. (1980) szerkesztette meg. (1. táblázat) 
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A tudományos ismeretek segítették az ipari kutatáso-
kat: a rétegtani azonosítások a szerkezeti viszonyok 
tisztázását, pontosítását. 

Oligo–miocén 
�OÉÁ és KDT Bentonit és barnakõszén vizsgálatok 

(1965) 
�Komlóssy Gy.: A Rákhegy-környéki barnakõszén és 

bentonit indikációk (1966) 

3. ábra 
Áttekintõ földtani szelvény a csóri Isz-
kahegy és a bodajki Vöröshegy között 

3. fénykép. Kincses (1966) Pannon 
A pannon rétegek ipari jelentõségét az fehérvárcsur-

gói kvarchomok elõfordulás adja. A pannon rétegek 
rendkívül változatos heteropikus fácieseinek rétegtani 
azonosítását a 2. táblázat mutatja. 

BAUXITFÖLDTANI TÉRKÉPEZÉSI MUNKÁK 

�Porszász K.: Iszkaszentgyörgy környékének földtani 
térképe (M=1:25.000) – 1954 

�Noszky J. összeállítása Porszász K. – Gõbel E. – Benkõ 
F. – Taeger H. térképezési munkái alapján (1957)

4. fénykép. József (1966) �R. Szabó I. Iszkaszentgyörgy környékének tektonikai 
és mélyföldtani (alaphegységi) térképe (1966-67) 

�Puskás J. – Komlóssy Gy.: összeállítás a kutatási ada-
tok felhasználásával (M=1:25.000) – Porszász K. és 
Oravecz J. nyomán – 1968 

�MÁFI – BKV: Haás J. – Tóth Á. – Jocháné E. E. – 
Knauer J. – Tóth K.: A Dunántúli Középhegység bau-
xitföldtani térképe. A fekü - fedõ kombináció szerinti 
bauxit perspektivitási térkép. 

TELEPTAN 

A földtani kutatások során 4 fõ telepet ismertünk 
meg, melyeket, földtani vagy mesterséges határokkal 
további teleprészekre osztottak: 
�Kincses külfejtés, Kincses I-II, Kincses IV (Felsõ-

Kincses), 
�József külfejtés , József I-II, József III., 
�Rákhegy, 
�Bitó külfejtés, Bitó I., II, III, IV., V. 

Elhelyezkedésüket az 5. ábra mutatja. A teleptani kér-
déseket a BKV zárójelentések részletesen tárgyalják, raj-
zos és térképi dokumentációkkal szemléltetik, ezek: 
�A. A. Scsekoldin: Az Iszkaszentgyörgy bauxitelõfor-

4. ábra. dulás (1949-50) 
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1. táblázat. 

2.táblázat. Felsõ pannóniai képzõdmények rézegtani táblázata (Komlóssy Gy. 1969) 

�Gõbel E.: Isztimér (1951), Kin-
cses (1952), Iszkaszentgyörgy: 
Kincses – József 1953, 
Fehérvárcsurgó – Iszkaszent-
györgy – Isztimér (1955) 

�Posgay K.: Iszkaszentgyörgy: 
Rákhegy (1957) 

�Károly Gy.:Iszkaszentgyörgy: 
József II. (1961) 

�Puskás J.: Iszkaszentgyörgy 
József III 

�Puskás J. – Szabó E.: Iszka-
szentgyörgy Rákhegy (1965) 

�Komlóssy Gy.: Iszkaszent-
györgy Bitó I. (1965) 

�BKV (Komlóssy Gy.) Iszka-
szentgyörgy József III pótkuta-
tás (1967) 

Halastavak alatti 

pótkutatás 

Kincses IV Bitó IV - V 

5. ábra. Az iszkaszentgyörgyi bauxittelepek 1969-es állapot, kiegészítve a késõbbi kutatási 
területekkel (1980) 
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6. ábra. Az iszkaszentgyörgyi bauxittelepek települési viszonyai – A. A. Scsekoldin 1949

�BKV (Komlóssy Gy. – R. Szabó I.): Iszkaszentgyörgy Bi-
tó II (1967) 

�BKV Iszkaszentgyörgy Bitó IV és V (1969) 
�BKV: Iszkaszentgyörgy Kincses IV (1980) 
�BKV: Iszkaszentgyörgy Bitó II halastavak alatti kutatás 

(1980) 
A telepek dõlése É-i (Rákhegy) ÉK-i (Kincses és József) 

és KÉK (Bitó) irányúak, dõlésszögük 5o - 15o között vál-
tozik. Települési mélység 0 - 400 m. A készletbe számí-
tott bauxit átlagos vastagsági értékei 4.5m (Rákhegy) és 
8.5m (Bitó) változnak. Jellemzõek az ellenlejtes 
(antitetikus törések), lásd. 6. ábrát 

Az ipari földtani zárójelentéseken kívül az alábbi meg-
jelent, vagy kéziratos formában rendelkezésre álló doku-
mentumok foglalkoznak teleptani kérdésekkel: 
�Vadász E.: A magyar bauxitelõfordulások földtani al-

kata (1946) 
�Gõbel E.: Fehérvárcsurgó – Iszkaszentgyörgy – 

Isztimér környékének földtana (1955) 
�Komlóssy Gy: Az iszkaszentgyörgyi bauxittelepek 

földtani és teleptani viszonyai (1969) 

TEKTONIKA – ÕSFÖLDRAJZ – BAUXIT 
RÉTEGTANA – TELEPKÉPZÕDÉS 

�Komlóssy Gy.: A bauxit átmosása, áthalmozása és az 
érccéválás folyamata (1966) 

�Dudich E. – Komlóssy Gy.: Õsföldrajzi és szerkezeti 
szempontok a magyar bauxit korkérdéséhez (1969) 

�Szantner F. – Szabó E.: A magyar bauxittelepek szer-
kezetföldtani feltételei és története ( 1969) 

KÕZET ÉS SZÖVETTANI SAJÁTOSSÁGOK 

Genetikai alapon, szabad szemmel történõ megítélés 
szerint az iszkaszentgyörgyi bauxit típusok az alábbiak 
szerint osztályozhatók. 

Szövet 
Epigenetikus Szingenetikus
 (vegyi hatás) (mechanikai és vegyi hatás)

 homogén heterogén

 egyszínû többszínû pizolitobreccsás kavicsos 

erezett foltos szerkezet nélküli akkréciós 

álkavicsos álbreccsiás 

Gyakran ezen szövettípusok kombinációi jelentkeznek 
lásd még 3.sz. - 10.sz. fényképeket 

ÁSVÁNYTAN 

Ásványtani szempontból az iszkaszentgyörgy bauxit-
telepek 1969-ben a világ legismertebb bauxittelepei le-
hettek a mintegy 300 db mennyiségi és félmennyiségi 
vizsgálati eredményével. Ezek az adatok a karszt bauxi-
tok ásványképzõdéséhez általános érvényûnek tekint-
hetõ elméleti alapot szolgáltattak, illetve azokat ponto-
sították. 

Az ásványos összetétellel foglalkozó munkák 
�A FÉMKUT kataszteri vizsgálatai a 7. fejezetben felso-

rolt zárójelentésekben 
�Bárdossy Gy.: A magyar bauxit geokémiája (1961) 
�Komlóssy Gy.: A hidrargillit újszerû megjelenése az 

iszkaszentgyörgyi bauxitban ELTE TTK diákköri pályá-
zat (1960) 

�Komlóssy Gy.: Az iszkaszentgyörgyi bauxitpiritesedés 
kérdése . ELTE TTK diploma dolgozat (1962) 

�FÉMKUT (Bárdossy Gy.): szudoit, illit, rodokrozit, apa-
tit, sziderit kimutatása rtg. diffrakciós módszerrel 
(1964, 1968) 

�Komlóssy Gy.:Az iszkaszentgyörgyi bauxittelepek ás-
ványos összetétele (1969) 
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7. ábra. Az iszkaszentgyörgyi bauxittelepek ásványos összetételének horizontális változásai (Komlóssy 1969)

�Komlóssy Gy.: Ásványképzõdés az Eh - pH (lecsapo- � A Bitó telepekre a böhmit döntõ túlsúlya jellemzõ. 
lás mértékének, a bauxittelepeknek az egykori karszt- � A Gibbszit : böhmit arány minõségfüggvényes, a 
vízszinthez viszonyított helyzete) függvényében gibbszit túlsúly a jobb minõségû bauxitfajtákra jel-
(1969) lemzõ. 

�Bárdossy Gy.: Karsztbauxitok (1977) � A Gibbsit - böhmit arány DNy-ról ÉK-felé haladva 
folyamatosan a böhmit javára tolódik el. Lásd.7. 

Fõbb megállapítások: ábrát. 
� A bauxit gibbszit - böhmites a Kincses I-II és József � A gibbsit - böhmit és a goetehit - hematit arányt az 

I. -II és III valamint Rákhegy telepeken: A Kincses Jó-
zsef I-II telepekben a gibbszit, a József III és Rák
-
hegy telepekben a böhmit enyhe túlsúlyával. 


Eh - pH viszonyok határozzák meg a karsztérszínen 
felhalmozódó bauxitnak egykori karsztvízszinthez 
viszonyított helyzete alapján (8. ábra). 

� A megállapítás más bauxittelepekre is érvényes (be-
leértve a laterit telepeket is), lásd 9 sz. ábrát. 

8. ábra. Az iszkaszentgyörgyi bauxittelepek áványos összetétele az 
egykori karsztvízszint függvényében. Komlóssy (1969) 

9. ábra. Bauxit ásványparagenezis az Eh - pH 
függvényében Komlóssy (1969) 
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10. ábra. Dudich E. – Siklósi L.-né 1969. A vastag vonal az iszkaszentgyörgyi telepeket jelzi 

MIKROMINERALÓGIA VIZSGÁLATOKKAL GEOKÉMIA

FOGLALKOZÓ MUNKÁK


A bauxit fõ elemeinek geokémiájával foglalkozó munkák 
�Vörös I. Az iszkaszentgyörgyi bauxitok mikrominera- �Bárdossy Gy.: A magyar bauxit geokémiája (1961) 

lógiai és nyomelemvizsgálata (1958) �Dudich E. – Siklósi L.-né: Néhány fõ- és nyomelem 
�Antal S.: Az iszkaszentgyörgyi bauxitok minkromine- összehasonlító geokémiai vizsgálata négy dunán-

ralógiai és szöveti sajátosságai (angolul) 1971. túli (Magyarország) bauxittelepben (angolul) 1969 
.Lásd 10.sz. ábrát 

11. ábra. Az Al2O3 gyakorisági diagramjai az egyes telepekben. – Komlóssy (1969) 

5555
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12. ábra. A bauxit és dolomit kontaktusának idealizált szelvénye - nyomelemeloszlás a porlódó dolomit
különbözõ szemnagysági frakcióiban 

�Komlóssy Gy.: A bauxit fõ elemeinek geokémiája az 
egyes telepekben (1969) 
Az egyes telepek, teleprészek geokémiai sajátossága-

inak különbözõségét jól ábrázolja a 11. ábra. 

Nyomelemgeokémia 
�Dudich E. – Siklósi L.né: A fenyõfõi, iszkaszentgyörgyi 

és halimba-szõci bauxit nyomelemgeokémiai leírása 
és összehasonlítása. 1968 

�Kmlóssy Gy.: A bauxit és dolomit kontaktusának geo-
kémiája (1969). 
Meg kell jegyezni, hogy a szakirodalomban ez volt az 

egyetlen olyan nyomelem geokémiai vizsgálat, mely 
mind a bauxitra mind annak környezetére (adott eset-
ben a fekü dolomitra) is kiterjedt. Az eredmények alap-
ján a két képzõdmény között szoros geokémiai kapcso-
latot van. 

BAUXIT GENETIKA – A BAUXIT 
ANYAKÕZETÉNEK KÉRDÉSE 

�Mind a hazai, mind a nemzetközi irodalomban a bau-
xitképzõdést és felhalmozódást illetõen az anyakõzet 
kérdése a legvehemensebben vitatott probléma volt. 
A geológusok döntõ többsége, elsõsorban Vadász E. 

hatására az 1940-es évek végétõl – Brugger J.(1940) 
hibás vegyelemzési adatai alapján az allochtonia, 
vagy legalább is annak dominanciája mellett foglalt 
állást. A magyar bauxittelepek tekintetében – beleért-
ve Iszkaszentgyörgyöt is – az anyakõzet kérdésével 
kapcsolatban számos állásfoglalás látott napvilágot 

�Autochton elmélet: Teledgi Róth K. (1923) J.G. de 
Weisse (1964) 

�Allochton elmélet:Vadász E.: (1949), Bárdossy 
Gy.(1961, 1977),Fülöp J.(1964) Szabó E. (1975?), 
Mindszenty A. (2000) Dudich E.(1978) 

�Para-auctochton elmélet: Komlóssy Gy. (1967) 

A Szerzõ megállapításai szerint: 
(1) Az iszkaszentgyörgyi vizsgálatok alapján a dolomit 

és a bauxit között szoros geokémiai kapcsolat van. 
A bauxitban az egyes elemek mobilitásuk mértékének 
(átviteli százalék) függvényében dúsulnak: a legkevés-
bé mobilisak legjobban és fordítva). 

(2) 100 km2-en 50m vastag dolomit elmállása matema-
tikailag (elméletileg) 100 millió tonna bauxitot ered-
ményezhet. 

(3) A karsztos dolomit térszín felszínén – nagyobb tá-
volságban – nincs pelites anyagszállítás – paraau-
tochton anyag-felhalmozódás viszont van, 1 km-nél 
kisebb távolságon belül 

13. ábra. A szürkebauxit képzõdésének õsföldrajzi képe és szelvénye
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redukció pH 3-4 
goetit-hematit 

markazi 

redukció pH 

gyors oxidáció 

melanterit pirit
lassú oxidáció 

goetit-hematit 

14. ábra.

(4) Kérdéses, hogy az a kristályos alaphegység – mint az 
allochton elméletek bauxitforrása – a bauxitképzõdés 
idején a fedetlen felszínen volt-e. 

A BAUXIT EPIGÉN ÁTALAKULÁSAI – AZ 
ISZKASZENTGYÖRGYI BAUXITPIRITESEDÉS 

KÉRDÉSE 

Az iszkaszentgyörgyi telepekre jellemzõ, annak legfel-
sõ szintjében mutatkozó szürke, pirites bauxit, mely az 

azt fedõ kõszenes agyag között szoros genetikai kap-
csolat van. 3-4 m vastag szenes agyag alatt 20.2.5 m 
vastag szürke bauxit található. (Komlóssy 1962). 
Az ingressziós jellegû középsõ eocén bevezetõ stádiu-
ma gyanánt a bauxit felszíne elmocsarasodott, a mo-
csár termelte H2S a bauxit vasásáványait redukálta: 
markazit és pirit képzõdött. A szulfidosodás maximuma 
egy reakció felület határán mutatkozott. Késõbb a szür-
ke bauxit – a mocsári hatás megszûntével részben vagy 
egészében re-oxidálódott, lásd. 13. és 14. ábrákat 

ÖÖsssszzeeffooggllaallvvaa: a hazai bauxitkutatások és bányászat 
során az ipar, különösen a 60-as és 70-es években, óri-
ási mennyiségû adatokat szolgáltatott a tudomány szá-
mára. Az iszkaszentgyörgyi telepek kutatása ezen a te-
rületen belül is az élvonalban volt. Ugyanakkor a tudo-
mány pedig segítette az eredményes bauxit kutatáso-
kat. A fél évszázadot közelítõ idõtávlatból és az eltelt 
idõszakban a világra való kitekintés lehetõségének bir-
tokában bátran állíthatjuk, hogy a hazai bauxit geológia 
a világ élvonalába tartozott, vonatkozik ez az ipari kuta-
tások szakszerûségére épp úgy mint a tudományos ku-
tatási eredményekre. 
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