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Bauxitelőfordulásaink jelentős részének közvetlen 
fedőjét eocén képződmények alkotják. Ez a tény és az eocén 
mészkő rétegeknek a bauxit későbbi lepusztulásától való 
megvédésében játszott szerepe a bauxitkutatás számára min
dig fontos kérdéssé tette az eocén képződmények kifejlődé
sének vizsgálatát. Ez kezdetben az eocén meglétére, nem lé
tére korlátozódott, később pedig —  felismerve, hogy minél 
idősebb a fedő, annál nagyobb szerepet játszott a bauxit 
megvédésében —  szintezésére irányult.

A részletes fázisú bauxitkutatás hálósürüsége le
hetővé tette a kifejlődési viszonyok részletes vizsgálatát 
ás változásainak nyomon követését. Az Iszkaszentgyörgy- 
Rákhegy telep zárójelentésének készítői rámutatnak arra, 
hogy a bauxittelep közvetlen fedőjében, a telep nagy részén 
kőszenes rétegcsoport települ, a telep széleit pedig okker
sárga agyag kisári. (BKV Földt. Kamerális Oszt. I965.)

XE1őadva:- A Magyarhoni Földtani Társulat Közép- és Északdu-^
nántuli Területi Szervezetének 1981.febr.lo-i ülésén. 

Kézirat beérkezett: 1981. március
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KOMLÓSSY GY, (19&9o) egyetemi doktori dolgozatában kifejti, 
hogy a szenes agyag rétegcsoport elterjedése gyakorlatilag 
egybeesik a bauxit élterjedásável,

MACK E, - PETRASGHEK W, E» (1970.) egy görögorszá
gi bauxitelőforduláson mutatta ki, hogy a kréta fedőréte
gek kifejlődése eltérő jellegeket mutat a bauxit fedőjében.

KNAUER J. - GELLAI M« (1978,) a Nagytárkány-csab- 
pusztai bauxitelőfordulás területén áz un, alsó bauxitszint 
és a fedő felsőkréta Ugodi Mészkő Eormáció egyes fáciesei 
között mutattak ki összefüggést-,

Knauer Józseffel a bakonyoszlop! felderitő fúrások 
rétegsorait vizsgálva szintén azt tapasztaltuk, hogy az 
eocén fedő más kifejlődésü a bauxit fedőjében, mint a dolo
mitra települve, (in KNAUER J. - PÓPITY J. 1972.)

1-973~ban részletesen vizsgáltam a dúdar-bakonyosz
lop! kutatási terület eocén rétegeinek fáciesviszonyait és 
több bauxitcsapda jelző fáciest mutattam ki, A bauxittároló 
szerkezetnek a fácieselemzés módszerével való kimutatása 
adott területen gyakorlatban alkalmazhat ónak bizonyult, 
ezért az eocén fedő kifejlődése és a bauxit előfordulása 
közötti kapcsolatot megvizsgáltam a nagytárkányi kutatási 
területen, a fenyőfői területen és a Rákhegy bauxittelepen 
i s.

Nagytárkány környékén —  ez jellemző a nyirádi te
rületre is —  kőszenes agyag és szürke, gyakran molluszkás 
agyag, agyagmárga rétegek alkotják a bauxitlencsék közvet
len fedőjét. A fácies- és ősföldrajzi viszonyokat vizsgál
va az eocén üledékképződés kezdetén Nagytárkány községtől 
Ny-ra partszegélyi konglomerátum rétegeket találunk. Ettől 
K-re, DK-re egy lagunáris szigettenger kége bontakozik ki,
Az egyenetlen térszín mélyedéseiben a konglomerátum képző
désével egyidőben lagunáris, időnként és helyenként elmo- 
csarasodó lagunáris fáciesü pelitomorf rétegcsoport rakódott 
le.

A konglomerátum összletre ás a pelitomorf rétegcso
portra egyaránt durva kristályos, biodetrituszos szövetű
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alveolinás mészkő települ* Ez a 15 m-t ritkán meghaladó 
vastagsága mészkő túlterjed a pelitomorf rétegeken és né
hány kivételtől eltekintve a korábban szigetként kiálló 
területeket elborítja. Az erőteljes transzgresszió eredmé
nyeként az alveolinás mészkő képződés kezdetén abráziós 
parti dolomitkavicsos mészkő ill» miliolinás mészkő kötő
anyaga dolomitkonglomerátum rétegek keletkeztek a korábbi 
szigetek peremén. A magasabb térszínek csak a fiatalabb 
tagozatok; az alveolinás mészkövet követő szürke assilinás 
agyagos mészkő, mészmárga, egy-két esetben pedig az ezt kö
vető —  általunk már az Assilina spirás szintbe sorolt —  
újabb alveolinás mészkő képződése (pl. Nt-1925 sz. fúrás) 
idején fedődtek le. Az eocén előtti egyenetlen térszin ki
egyenlítődése tehát az Assilina spirás szint idejére meg
történt, az Assilina maior-os agyag mészkő ás az őt követő 
alveolinás mészkő jól követhetően és élesen jelentkező ha
tára pedig megközelítően sik ás jó viszonyitási felületet 
alkot az eocén előtti ősdomborzat megrajzolásához* (A terü
let rétegtani viszonyait ás ősföldrajzi térkép-vázlatát 
lásd: RÁKOS L. - TÓTH K. 1980= p. 239-249* 4= ábra*)

Az ősföldrajzi képet összevetve a bauxitlencsék 
elterjedésének térképével megállapítható, hogy a lencsék a 
hajdani lagúnák legmélyebb részein helyezkednek el, ott 
ahol a pelitomorf rétegcsoport vastagsága eléri, vagy meg- 
halada a 8— 10 métert. Ezt a helyzetet ás a fedő fáciesek 
egymáshoz való kapcsolódását szemlélteti az 1, sz* áb.rao 
Lagunáris fáciesü miliolinás mészkő közvetlen fedőként elő
fordul, de a fiatalabb, a magasabb térszíneket elboritó al
veolinás mészkő alatt nem található bauxit.

A Dudar-bakonyoszlopi kutatási terület eocén kora
beli ősföldrajzi helyzetére az jellemző, hogy a Dudar Sürü 
hegy területéről ÉK-i irányban Surig húzódó, délről a Du- 
dari medence, északról a Bakonyszentkirályi medence által 
határolt sekélytengeri kifejlődésü terület. Aljzata is el
tér a medencékétől. A medencék dachsteini mészkő aljzatá
val szemben dolomit felápitésü.
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E sekélytengeri kifejlődései terület valószinüleg 
szárazulat volt még abban az időben, araikor a környező me
dencékben paralikus kőszénképződés volt és csak a Nummuli- 
tes perforatuszos szintben kiteljesedő felső lutéciai 
transzgresszió idején boritotta el a tenger. Általános el
terjedésben alveolinás mészkő ill. biodetrituszos, un. me- 
zozoós küllemű mészkő rétegek rakódtak le, közvetlenül a 
nóri fődolomitra települve. (Vastagságuk a 30 métert álta
lában ritkán haladja meg.) A biodetrituszos mészkő a Wilson 
féle "standard" fáciesek közül a platóperemi kirostált ho
mok, az alveolinás mészkő pedig a nyilt cirkulációju self 
lagúna fáciesnek felel meg.

A bauxitlencsék felett azonban az általános kifej
lődéstől eltérő fáciesek figyelhetők meg (2» sz, ábra). 
Gyakrabban finoman rétegzett, un. lemezes mészkő (korláto
zott cirkulációju self lagúna) alkotja a közvetlen fedőt.
Ez jellemző az I. a II. és IV* sz. lencsékre. Az I. és II. 
sz. lencse néhány fúrásban, a VIII. sz. lencsén a Du-121 sz. 
fúrásban, a Bob-13* sz. fúrásban és a Bakonyoszlop XI. sz. 
bauxitlencse egész területén (ld. 3° sz. ábra fáciesszel- 
vényének D-i részét) barnakőszén, kőszenes agyag, ritkábban 
molluszkás márga, lemezes szerkezetű mészmárga települ a 
bauxitra, fedőjében leggyakrabban lemezes mészkővel, A len
csék legjobb minőségű részei általában e fedőképződmények 
alatt találhatók. A barnakőszénösszlet kora és fedőhöz való 
kapcsolata még nem teljesen tisztázott. Valószinü, hogy az 
idősebb, alsó lutéciai barnakőszéntelep roncsaival állunk 
szemben, amely itt különösen jelentős szerepet játszott a 
bauxit megvédésében.

Az V. sz. lencse (3. sz. ábra fácies szelvény É-i 
része) és a XVT. sz. lencse jellegzetes fedőképződménye a 
fakó lilásvörös, téglavörös, vagy rózsaszínű, apró bauxit- 
törmelékes alveolinás miliolinás mészkő. Megtalálható helyen
ként a többi lencse szegélyén is, a III. sz. lencsében pedig 
a Du-150 sz. fúrásban.
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E közvetlen bauxitfedőképződmények csak 50— 150 m-el 
terjednek túl a bauxittesteken, előfordulásuk a bauxittároló 
szerkezetekhez kötődik, mintegy indikálja azok jelenlétét, 
vagy közelségét. Fenyőfőn tektonikus árkokban települ a ba- 
uxit. A terület É-i részén (Fenyőfő III., V. sz. lencsék) 
az eocén fedőképződmények is csak a lencsék egyes részein,, 
a mélyebben fekvő árkokban őrződtek meg. A terület D-i ré
szén, Fenyőfő község környékén azonban —  igaz még mindig 
eróziós roncsokban —  a lencsék egész területe felett megta
lálhatók. A bauxitra 10-— 18 m vastagságban csökkentsósvizi, 
lagunáris-elmocsarasodó lagunáris fáciesü agyag, kőszenes 
agyag, földes-fás barnakőszén és márga rétegek váltakozásá
ból álló, jellegzetesen oszcillativ rétegcsoport települ, 
melynek pollenflóréja a balinkai 1. sz. felső lutéciai 
széntelep flórájához mutat hasonlóságot. Ennek fedője éles 
határral települő változó vastagságú (leggyakrabban 3— 10 m), 
alsó részén helyenként kvarc és dolomitkavicsos kvarchomok 
összlet, mely felfelé fokozatosan átmegy a Nummulites mille- 
caputos szintet képviselő mészhomokkőbe, majd discocyclinás 
més zkőbe.

Mig a kvarchomok és magasabb fedőrétegek túlterjed
nek a bauxitlencséken, —  Rudolfháza környékén csaknem ál
talános eIterjedésüek, hajdan pedig az egész területen álta
lános elterjedésüek voltak, —  addig a kőszenes rétegcso
port —  amint az a Fenyőfő XVTI. sz. bauxitlencsén jól meg
figyelhető —  mintegy leképezi a bauxitlencse körvonalát, 
alig terjed túl azon (4, sz. ábra).

A Rákhegy bauxittelep közvetlen fedőjében, —  amint 
a zárójelentés készitői is rámutatnak —  a telep nagy részén, 
főként annak középső sávjában kőszenes rétegcsoport települ, 
általában jól rétegzett szenes agyag, vagy finomdiszperz 
eloszlású szerves anyagban gazdag, szenesedett növénytöre- 
dékeket tartalmazó agyag, agyagmárga kifejlődésben, gyakran 
fás barnakőszén közbetelepüléssel. Vastagsága 0— 6 m közöt
ti, leggyakrabban 2 m. A kevésbé szenes rétegekben csökkent
sósvizi Mollusca faunát, a meszesebb rétegekben Miliolina
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féléket tartalmaz. Ősmaradványai, kifejlődése alapján csök
kent sósvizi , elmocsarasodó lagunéris viszonyok közt kelet
kező képződmény, mely felfelé és a lagúna hajdan mélyebb, 
vagy szellőzöttebb, átmozgatott vizű részei irányában la
terálisán is átmegy uralkodóan miliolinás mészmárga kifej- 
lődésü rétegcsoportba.

Rétegtani helyzetét illetően a Nummulites perforatu- 
szos szint alatti, Nummulites perforatuszos kőszpnösszletbe 
sorolható (KOPEK G. - KECSKEMÉTI T. 1964).

A telep szélein az elmocsarasodó'lagunáris - lagu- 
náris fáciesü rétegeket okkersárga, helyenként vörösbarna 
agyag szegélyezi, leggyakrabban 1 m körüli vastagságban. 
Anyaga nagyrészt a bauxit áthalmozásából származik, benne 
az Al20^:Si02 arány helyenként eléri az Ai_dus agyag ill. 
bauxitos agyagra jellemző értéket. Helyenként dolomittörme- 
lék-szemcséket tartalmaz, ősmaradványokat azonban csak el
vétve. A lagunáris szürke agyagok heteropikus fáciesének 
tekinthető, kiszáradó lagunéris fáciesü képződmény. Fedőjét 
a már emlitett miliolinás mészmárga rétegek alkotják. Ezek 
oszcillációs jellegűek ás helyenként túlterjednek a laguná
ris, ill* kiszáradó lagunáris rétegeken, jelezve a fokoza
tos transzgressziót.

A miliolinás mészmárga rétegcsoportot a bauxitte- 
lep területén ostreás agyag paddal tagolt apró-nummulite- 
szes mészmárga követi, mely a teleptől távolodva, —  ÉK-i. 
részén rögtön a telep szélétől kezdve —  mészkőbe megy át,
Ez a mészkő uralkodóan sárgásbarna durvakristályos, biodet- 
rituszos szövetű; Miliolinákkal, helyenként Alveolinákkal, 
másutt Nummulites félékkel. Közvetlenül az alaphegységre 
települ. A telep szegélyén több helyütt dolomittörmelékes, 
abráziós parti kifejlődésü (5° sz, ábra).

A magasabb fedő kőzetkifejlődését ás fáciesét te
kintve változatos felépítésű. Itt is megfigyelhető azonban, 
hogy a bauxittelep feletti rétegsor medence jellegeket mu
tat, ezzel szemben a teleptől keletre és nyugatra eső terü
leten sekálytengeri, partközeli kifejlődésü.
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A vizsgált területeken az eocén bázisrétegek egy
mástól eltérő fáciesben találhatók a bauxitösszlet felett 
és az alaphegységre települve. Ennek oka abban rejlik, hogy 
egy újonnan meginduló üledékkápződés leképezi az általa el
borított terület morfológiáját. A bauxit a karbonátos tri
ász aljzat egyenetlen térszínének mélyedéseibe, töréses 
formaelemekkel kombinált karsztos töbrökbe vagy poljékba 
(Nyirád-Nagytárkány), vagy tektonikus árkokba (Fenyőfő, 
Bakonyoszlop) települ, de mivel, vagy csak a mélyedések kö
zépső részét tölti ki és ezért a térszin egyenetlensége ki
sebb mértékben ugyan, de továbbra is megmarad, vagy kitölti 
ugyan a mélyedést, de tömörödésével, vagy kis keménységből 
eredő lepusztulási hajlamával hozzájárul ahhoz, hogy a tér
szin eredeti mélyedése helyén a környezethez képest ismét 
alacsonyabb fekvésű térszin alakuljon ki,

Törésvonalakkal preformált árkokat kitöltő bauxit- 
test esetén —  az előbbiek mellett —  a törésvonalaknak egy 
későbbi mozgási fázisban való megújulásával —  ilyen esettel 
állunk szembe a Fenyőfő XVII. sz. bauxitlencsénél és részben 
a Rákhegy bauxittelepnél —  a bauxittárolószerkezet további 
lezökkenése alakithat ki a bauxitfeIhalmozódást megelőzőhöz 
hasonló horizontális kiterjedésű mélyedést. A fentiek kö
vetkeztében a bauxitfelhalmozódást követő üledákképződés 
lokális mélyedést talál a bauxittestek felett. A fokozato
san előrenyomuló tenger először a mélyebben fekvő területe
ket boritja el és mivel ez a tengerelöntés lassan, ingresz- 
sziós jelleggel megy végbe a partvonal menti depressziókban 
szegálylagunák, —  Nyirád— Nagytárkány esetében lagunáris 
szigettenger-— ? alakulnak ki. A magasabb térszinü területek 
(szigetek, vagy a tagolt partvonal kiemelkedő részei) csak 
a transzgresszió előrehaladtával fedődnek le, amikoris a 
csökkentsósvizi lagunáris viszonyokat segélytengeri, normál 
sósvizüek váltják fel. Ez történt Nyirád-Nagytárkány környé
kén, a fenyőfői területen és Iszkaszentgyörgyön.

Némileg eltérő, bár fáciesében nagy vonalakban ha
sonló a helyzet a bakonyoszlopi területen. Itt a medencék
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által körülvett plató jellegű területen —  eltekintve az 
idősebb barnakőszénösszlettől —  a mélyedésekben köztes la
gúnák (lemezes mészkő) alakultak ki. E lagúnák, figyelembe 
véve a lemezes mészkőben előforduló plankton Eoraminiférá
kat, csaknem normál sósvizi környezetben keletkeztek.

Más az oka a bauxittörmelékes, alveolinás, milioli- 
nás mészkő fedő kialakulásának. Ez esetben a kialakult nyilt 
cirkulációju lagúna átmozgatott áramlásos vizében a bauxit- 
összlet felső része részben feldolgozódott és anyaga beépült 
a fedőréteg'anyagába. Előfordul az is, hogy a tektonikus ár
kokban megőrződött bauxittest nem a morfológiai mélyedés 
legmélyebb részén, hanem annak lejtőoldalán, vagy pereménél 
helyezkedett el. Ez esetben nagyobb mértékű feldolgozódás- 
sal számolhatunk.

A lagunáris fedő kedvező a bauxit megmaradása szem
pontjából, mert a nyugodt ülepedés! viszonyok a szenes agya
gok reduktiv hatásán kivül nem befolyásolták a bauxitot. A 
nyilt cirkulációju lagúnában a bauxitösszlet felső része 
részben lepusztulás áldozatául eshetett, a hajdani abráziós 
parti sávban azonban elpusztulhatott a bauxittest(ek) egésze 
is, Ez valószinüsithető a Dudar-bakonyoszlopi sekélytengeri 
plátó É-i és D-i oldalán húzódó abráziós parti sáv egyes ré
szein, ahol a dolomittörmelékes, dolomitkavicsos biodetri- 
tuszos mészkő bauxitkavicsos-, törmelékes kifejlődésbe megy 
át,

A kiemelt helyzetű, később elborított területek le
pusztulási térszínek voltak még az eocén üledékképződés kez
detén is, ezért ezeken a bauxit csak tektonikus árkokban, 
lepusztulástól védett helyzetben maradhatott meg.

A bauxitfedőt alkotó fáciesek felismerése és nyomon- 
követése lehetővé teszi a bauxittároló, vagy potenciális 
bauxittároló szerkezetek körvonalazását, a legnagyobb való- 
szinüséggel produktív területek kijelölését. Lehetővé teszi 
a fúrásoknak a valószinü produktív területekre való telepí
tését, a találati arány, az 1 fúrási folyóméterre eső felku
tatott készletmennyiség növelését. Nem kell kiterjeszteni a
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részletes kutatást az előzetes fúrások tanúsága szerint egy
kor kiemelt helyzetű, fiatalabb fedőkápződmányekkel (pl. 
Nagytárkánynál alveolinás mészkővel) fedett területrészek
re .

Azt, hogy a bauxittároló szerkezeteknek a fácies- 
elemzés módszerével való körvonalazása a gyakorlatban is 
megállja a helyét a bakonyoszlop! kutatások igazolták. —
Itt a bauxit és közvetlen fedőképződménye területi elterje
dése között is szorosabb a kapcsolat, egyes fedőrétegek 
bauxitindikáló szerepet játszanak. —  1973-ban a barnakő
szenet haránt olt, egyébként meddő Du-43 sz. fúrás közelében 
a közvetlen fedő kifejlődése alapján bauxitot feltételeztem 
és fúrások telepítésére tettem javaslatot. A területen 
1977-től újból meginduló bauxitkutatás során a fúrástól 
110 m-re, D-re mélyült Du-380. sz. fúrás 18.1 m bauxitot 
harántolt, az 1978. évi kutatás során pedig egy nagyobb len
cse, a Bakonyoszlop XI. sz. bauxitlencse körvonalai bonta
koztak ki.

Az elmúlt évek során a fáciesanalizis —  gyakorlati 
használhatósága révén —  a bauxitkutatásban alkalmazott di
namikus furástelepitás egyik eszközévé vált.. Jelentőségét 
felismervén, a Bauxitkutató Vállalat rendszeresen vizsgálja 
a bauxit közvetlen fedőképződményeinek mikrofácieseit és 
1975 óta folyamatosan szerkeszti az egyes bauxitkutatási 
területek eocén fedőfácies térképeit*

IRODALOM - RIFERENCES

1. Bauxitkutató Vállalat Pöldtani Kamerális Osztály 1985*
Jelentés az Iszkaszentgyörgy-Rákhegy bauxittelé- 
pen végzett kutatómunkálatok és készletszámit ás 
eredményéről. - Kézirat, BVK Adattár.

2. KNAUER J. - GELLAIJfl. (1978):
A szenon képződmények elrendeződése és kapcsolata 
az ősdomborzattal a Sümeg-Káptalanfa bauxitkuta- 
tási területen. - Eöldt. Közi. 108. 4.

2104 141



3. KNAUER J. - PÓPITI J. 1972:
Jelentés a Bakonyoszlop Il/a területen végzett 
felderítő bauxitkutatásról. - Kézirat, BKV Adat-
t ér.

4. KOMLÓSST GY. 1969:
Az iszkaszentgyörgyi bauxitterület földtani és 
teleptani viszonyai. - Egyet. Doktori Ért. Bu
dapest .

3. KOPEK G. - KECSKEMÉTI T. 1964:
A bakonyi eocén kőszéntelepek keletkezési körül
ményeiről. - Eöldt. Közi. 94.

6. MACK E. - PETRASCHEK W. E, 1970:
Exploration and Evaluation of sealed Bauxite De- 
posits. - Proc. second Intern, ^ymp. ICSOBA v.
1. p. 37-41.

7. RÁKOSI L. - TÓTH K. 1980:
Adatok a Déli-Bakony eocén képződményeinek lito- 
és biosztratigráfiájához. - MAPI Évi Jel. az 1978. 
évről.

8. SZANTNER E. - KNAUER J. - KÁROLY GY. - TÓTH Á. - NYER
GES L. 1978:
Latest results of Karst-Bauxite-Prospecting in 
Hungary and the Geological-Geophysical methods 
applied to prospect different depositional types.
- 4-th Intern. Congr. fór the Study of Bauxites, 
Alumina and Aluminium. Athens Vol. 2. pp. 841- 
860.

9. SZANTNER F. - KNAUER J. - MINDSZENTI A. et al. 1979:
A karsztbauxit-prognózis tudományos alapjai, gya
korlati megvalósitása és fejlesztési lehetősége.
- Kézirat.

10. TÓTH K. 1973:
A Dudar, Bakonyoszlop és Sur közötti terület eocén 
képződményei. - Kézirat, BKV Adattár.

142 2104



INTERRELATION S BETWEEN THE OCCURENCE OE BAUXITE AND THE 
FACIES OF THE IMMEDIATELY BY OVERLIING EOCENE BEDS

by
Tóth, K,

ABSTRACT

In Hungary, a considerable number of bauxite depo- 
sits is covered by Eocéné sediments, The Eocéné limestones 
played an important part in protecting the bauxite írom 
dectruct ion.

In the area of study, the basal beds of the Eocéné 
occur in different facies, overlying the bauxite sequence 
and the Mesozoic basement, The starLing Eocéné sedimen- 
tation refleets the paleoreiief of the inundated area.

The cover of bauxite consists of characteristically 
lagoonal sediments; lignitic ciay, grey ciay and clay mari. 
This type of sedimentation is favourable to the conservation 
of bauxite, the only effect being the reduction due to the 
organic maller of the lignitic clays.

Recognition and tracing of the bauxite cover facies 
renders possible to contour bauxite bearing structures, to 
delimit productive areas.

Manuscript received: 10. March, 1981*

Address of the author:
Tóth Kálmán 
Bauxitkutató Vállalat 
Bálát onalmádi
H - 8220
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ÁBRÁK JEGYZÉKE

1o ábra

2. ábra 

3 o ábra

4. ábra

5. ábra

Áttekintő földtani szelvény Nagytárkánytól É-ra 
OM-j = Oligocén-alsó miocén Gsatkai Eormácló,

= Középső eocén Assilina spirás "szint, =
Nummulites laevigatuszos szint és a Darvastói 
Formáció rétegei, K^ = Felső kréta Ugodi Mészkőf 2Formáció, = Felső triász Fődolomit Formáció,
1 = agyag, agyagmárga, 2 = mészkőtörmelákes 
agyag, 3 - homok, homokkő, 4 = kavics, konglome
rátum, 3 = kavicsos márga, 6 = homokos mészkő,
7 = bauxitösszlet, 8 = miliolinás mészkő, mész- 
márga, 9 = alveolinás mészkő, 10 - assilinás a- 
gyagos mészkő, mészmárga.,

A középső eocén bázisrétegeinek fáciestérképe a 
bakonyősziopi terület egy részén

Áttekintő földtani szelvény a bakonyoszlopi te
rületen
1 = nummuliteszes mészkő, 2 = biodetrituszos 
mészkő, 3 = alveolinás mészkő, 4 = apró nummuli
teszes illetve rotaliás mészkő, 5 = dolomitkavi
csos,- törmelékes mészkő (abráziós parti fácies),
6 = bauxittörmelékes, alveolinás mészkő, 7 = le
mezes mészkő, 8 = lemezes, molluszkás mészmárga 
(csökkentsósvizi lagúna fácies), 9 = barnakőszén, 
10 = bauxitösszlet

A bauxitösszlet és az eocén képződmények elter
jedése a Fenyőfő XVII0 sz. bauxitlencsén

Az eocén képződmények férégszemtérképe a Rákhegy 
bauxittelepen
1 ='kőszenés rétegek, 2 = lagunáris fáciesü 
agyag, agyagmárga, 3 = kiszáradó lagunáris fá
ciesü okkersárga agyag, 4 = márga, mészmárga,
5 = mészkő, 6 = triász képződmények a felszínen,
7 = dolomittörmelék a mészkőben (= abráziós par
ti fácies), 8 = Alveolina, 9 = Miliolina, 10 = 
Nummulites, 11 = törésvonal az elmozdulás irá
nyával, 12 =-a bauxitösszlet szerkesztett 0 vo
nala, 1 3 = az eocén képződmények mai elterjedé
sének határa.
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Geological cross section N of Nagytárkány (W-E)
OM.. = Oligocene-Lower Miocéné Csatka Formát ion,
a 1E2 = Middle Eocéné Assilina spira horizon, =

beds of the Nummulites laevigatus horizon and of
the Darvastó Eormation, = Upper Cretaceous2fUgod Limestone Formation, = Upper Triassic
Hauptdolomit Formation.
Facies of the Darvastó Formation and of the lower 
part- of the Szőc Formation 1 = clay, clay mari,
2 = clay eith limestone detritus, 3 - sand, 
sandstone, 4 = gravel, conglomerate, 5 = gravely 
mari, 6 = sandy limestone, 7 = bauxite sequence,
8 = Miliolina limestone and calcareous mari, 9 = 
Alveolina limestone, 10 = Assilina bearing 
clayey limestone, calcareous mari

Facies map of the basal beds of the Middle Eocéné 
an one sector of Bakonyoszlop are~á

Geological cross section across Bakonyoszlop area
1 = Nammulites limestone, 2 = biödetrital limes
tone, 3 = Alveolina limestone, 4 = limestone 
with small Nammulites and Rotalia, 5 - detrial 
limestone vuith dolomité pebbles, 6 = Alveolina 
limestone with fragments of bauxite, 7 = lamellar 
limestone, 8 = lamella-, molluscan calcareous 
mari (brackish water lagoonal facies), 9 = brown 
coal, 10 = bauxite sequence

Extension of the bauxite sequence and of the 
Eocéné formations at bauxite body Fenyőfő XVII.

Worm’s eye map of the Eocéné formations at Rák
hegy bauxite body. _ . _
1 =“bröwn~cőal bearing beds, 2 = lagoonal clay, 
clay mari, 3 = lagoonal (exsicc.) yellow clay,
4 = mari, cdlcareous mari, 5 - limestone, 6 = 
Triassic outcrops, 7 = dolomité detritus in 
limestone, 8 = Alveolina, 9 = Miliolina, 10 = 
Nummulites, 11 = fault line with the direction 
of displacement, 12 = plotted contour line of 
the bauxite sequence, 13 = present-day extension 
limit of the E'ocene formations.
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4. ábra
Pig. 4.

A BAUXtTÖSSZLET ÉS AZ EOCÉN KÉPZŐDMÉNYEK ELTERJEDÉSE 

A FENYŐFŐ XVII. SZ. BAUXITLENCSÉN

r~ ^  A bauxitösszlet szerkesztett . 0 “vonala 

Az eocén rétegek elterjedésének határa 

A kőszéntelepes összlet elterjedésének 

határa

A Födolomit felszíni elterjedésének határa
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AZ EOCÉN KÉPZŐDMÉNYEK FEREGSZEMTÉRKEPE A 
RÁ KHEGY BAUXITTELEPEN

5. ábra
P i g *  5-
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