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Összefoglalás

A litofáciesek laterális és vertikális elrendeződése, a fáciesváltások jellege és a biofáciesek értelmezése alapján a szerző rekonstruálja azokat a
földtani eseményeket, amelyek az üledékképződési környezetek kialakulását és az üledékképződés jellegét meghatározták, továbbá ősföldrajzi
elemzések alapján értelmezi a Déli- és a Keleti-Bakony platformjainak és medencéinek egymástól eltérő fejlődését a középső-triász során.
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Abstract

The goal of the author is to present a reconstruction of the Middle Triassic basin and platform evolution of the Bakony Mts based on the facies
patterns and connections of platform and basin successions (BUDAI, HAAS 1997; VÖRÖS et al. 1997; HAAS, BUDAI 1999; BUDAI et al. 2001a, b;
Budai, Vörös 2006). The Middle Triassic succession of the Southern and the Eastern Bakony shows characteristic differences (Figures 2 and 3)
Palinspastic restoration was performed to explain these.

During the Pelsonian (Balatonicus Chron) the evolution of the basins and platforms was mostly controlled by synsedimentary tectonics lead-
ing to disintegration of the Bithynian carbonate ramp (Megyehegy Dolomite). Above the blocks of the drowned ramp „halfgraben” basins were
formed (Felsőörs Formation), whereas isolated platforms (Tagyon Formation) developed on the uplifted ones in the middle part of the Balaton
Highland and on the Veszprém Plateau (Figure 4). Due to the relative sea-level fall in the early Illyrian, the platforms became subaerially exposed
and karstified (Figure 5).

As a consequence of the late Illyrian tectonic subsidence (that was accompanied by formation of neptunian dykes) the Pelsonian platforms
were drowned (Camunum Subchron). The deepening of the basins was continuous during the latest Illyrian (Reitzi Subchron) due to an eustatic
sea-level rise (Figure 6). It was followed by a short highstand period (Secedensis Chron), characterised by the first progradation of the Budaörs
platform in the area of the Veszprém Plateau and anhenced input of carbonate particles from the platforms (highstand shedding) into basins and
onto submarine highs in the Balaton Highland basin (Figure 7).

Due to the next rapid sea-level rise, carbonate sedimentation continued in pelagic basin from the Fassanian in the area of the Southern Bakony
(Buchenstein Formation). On the contrary, the Ladinian basin of the Eastern Bakony was filled up by coarse grained volcanoclastics (Inota
Formation) similar to the Wengen-type successions of the Southern Alps (Figure 8). The lack of volcaniclastics in the starved basin of the
Southern Bakony indicates that the two sedimentary environments were separated by paleohighs (probably by platforms) from each other during
the Ladinian.

At the beginning of the late Longobardian highstand period (Regoledanus Chron) the Budaörs platform intensively prograded from the
Veszprém Plateau to the southwest, causing highstand shedding in the Balaton Highland basin (Figure 9).



Bevezetés

A jelen dolgozat az akadémiai doktori disszertációm
kivonata, amely a Déli- és a Keleti-Bakony középső-triász
platformjainak és medencéinek kialakulását és fejlődéstör-
ténetét foglalja össze (BUDAI 2006). Az alábbiakban nem
térek ki az egyes képződmények, illetve a dolgozatban be-
mutatott és részletesen elemzett szelvények ismertetésére,
mivel azok túlnyomó része már korábban megjelent nyom-
tatott publikációkban (BUDAI, HAAS 1997, BUDAI et al. 1999,
BUDAI et al. 2001a, b, BUDAI, VÖRÖS 2006). 

Földtani felépítés

A Bakony középső-triász képződményei a hegység DK-i
peremén bukkannak felszínre, amelynek DNy–ÉK-i csapá-

sa mentén végig nyomozhatók kisebb-nagyobb megsza-
kadásokkal a Tapolcai-medencétől a Móri-árokig (1. ábra). 

A középső-triász képződmények kifejlődését tekintve a
Déli- és a Keleti-Bakony jelentősen eltér egymástól.

A dél-bakonyi középső-triász képződmények fácies-
eloszlásának legfontosabb sajátságai a következők (2.
ábra):

— a pelsói platformkarbonátok (Tagyoni Formáció)
elterjedése szigetszerű a Balaton-felvidék középső részén,
ugyanakkor jelentősebb kiterjedésű kőzettestként jelennek
meg a Veszprémi-fennsíkon;

— a pelsói–illír hemipelágikus medenceüledékek
(Felsőörsi Formáció) félárok-jellegű medencét töltenek
ki;

— a felső-illír medencefáciesek (Vászolyi Formáció)
éles határral és jelentős üledékhézaggal települnek a pelsói
platformkarbonátok felett;
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1. ábra. A triász képződmények felszíni elterjedése a Dunántúli-középhegységben (A), és a középső-triász képződmények felszíni elter-
jedése Bakony DK-i szárnyán (B) a fontosabb felszíni feltárások és a rétegsort harántolt fúrások feltüntetésével

1 — a középső-triász képződmények felszíni elterjedése; 2 — Litéri-feltolódás; 3 — Hajmáskéri-feltolódás; 4 — Bakonykúti-feltolódás; 5 — haránt irányú fel-
tolódás; 6 — vető, 7 — csapásmenti elmozdulás a Telegdi-Roth-vonal mentén. A középső-triász összletet feltáró reprezentatív feltárások és fúrások: A =
Aszófő (Farkókő); B = Baglyas; F = Felsőörs (Forrás-hegy); H = Hajmáskér (Berek-hegy); I = Iszka-hegy; K = Köveskál (Horog-hegy); L = Litér (murv-
abánya); M = Mencshely, Cser-tető; P = Pécsely (Meggy-hegy); Ö = Öskü; S = Sóly (Őr-hegy ); Sz = Szentkirályszabadja (repülőtéri kőfejtő); T = Tagyon;
V = Vászoly (Öreg-hegy); Vb = Vörösberény (Megye-hegy); Vö = Vöröstó, Akol-domb; b = Balatonfüred Bfü–1; bk = Bakonykúti But–2; d = Dörgicse 

Drt–1; h = Hajmáskér Hmt–3; i = Iszkaszentgyörgy Iszkt–1; p = Paloznak Pat–1; sz = Szentantalfa Szaf–1; v = Várpalota Vpt–3

Figure 1. Surface extension of the Triassic formations in the Transdanubian Range (A) and of the Middle Triassic formations along the
southeastern flank of the Bakony Mts (B) with representative outcrops and boreholes

1 — Middle Triassic formations on the surface; 2 — Litér overthrust; 3 — Hajmáskér overthrust; 4 — Bakonykút overthrust; 5 — transverse overthrust; 6 —
normal fault; 7 — strike-slip fault of the Telegdi-Roth line. Middle Triassic outcrops and boreholes: A = Aszófő (Farkókő); B = Baglyas; F = Felsőörs
(Forrás Hill); H = Hajmáskér (Berek Hill); I = Iszka Hill; K = Köveskál (Horog Hill); L = Litér (quarry); M = Mencshely, Cser Hill; P = Pécsely (Meggy
Hill); Ö = Öskü; S = Sóly (Őr Hill); Sz = Szentkirályszabadja (airport quarry); T = Tagyon; V = Vászoly (Öreg Hill); Vb = Vörösberény (Megye Hill); Vö
= Vöröstó, Akol Hill; b = Balatonfüred Bfü–1; bk = Bakonykúti But–2; d = Dörgicse Drt–1; h = Hajmáskér Hmt–3; i = Iszkaszentgyörgy Iszkt–1; p =

Paloznak Pat–1; sz = Szentantalfa Szaf–1; v = Várpalota Vpt–3



— a felső-illír vulkanoszedimentek (Vászolyi Formá-
ció) általános elterjedésűek és átülepített jellegűek;

— a ladin pelágikus karbonátok (Buchensteini Formá-
ció) kondenzáltak a medenceterületeken és változatos kifej-
lődést mutatnak a pelsói platformokon kialakult tenger alat-
ti hátságokon;

— a ladin platformkarbonáttestek (Budaörsi Dolomit)
összefogazódnak a medencefáciesekkel a Veszprémi-fenn-
síkon;

— a felső-ladin–alsó-karni karbonátturbidit medence-
fáciesek a platformokkal szomszédos medenceperemeken

proximális (Berekhegyi Mészkő), míg a medence belső ré-
szén disztális kifejlődésűek (Füredi Mészkő).

A Keleti-Bakony középső-triász összlete több vonat-
kozásban alapvetően eltér nemcsak a Balaton-felvidék, de a
Veszprémi-fennsík hasonló korú képződmény-együttesétől
is. A középső-triász kifejlődések fácieseloszlásának (3.
ábra) főbb jellemzője, hogy

— a pelsói emelet teljes egészében platformkarbonát
kifejlődésű (Tagyoni Formáció);

— az alsó-illír medenceüledékek (Felsőörsi Formáció)
csekély vastagságúak és korlátozott elterjedésűek;

— a felső-illír–ladin medencefáciesek a vonulat ÉK-i és
DNy-i peremére korlátozódnak, a vonulat középső részén a

teljes középső-triász platformkarbonát kifejlődésű (Buda-
örsi Dolomit);

— a felső-illír (Vászolyi Formáció) medencefáciesek-
ben a tufák jelentősége alárendelt;

— a ladin medence-üledékekeket proximális fáciesű
vulkanoklasztitok alkotják (Inotai Homokkő).

A Keleti- és a Déli-Bakony középső-triász összlete kö-
zötti jelentős eltérések, azaz a két terület platformjainak és
medencéinek egymáshoz viszonyított ősföldrajzi helyzete
nehezen értelmezhető a későbbi tektonikus mozgások hatá-
sának korrekciója nélkül (1. ábra). A hosszanti térrövidülé-

ses szerkezetek (a Litéri-, a Hajmáskéri- és a Bakonykúti-
feltolódás), valamint a jelentősebb elcsúszást eredményező
csapásvetők (Telegdi-Roth-vonal) mentén lezajlott mozgá-
sok ugyanis igen közel hoztak egymáshoz olyan kifejlődésű
képződményeket, amelyeknek az eredeti lerakódási helye és
üledékképződési környezete között a jelenleginél lényege-
sen nagyobb távolságot kell feltételeznünk. Különösen
érvényes ez a ladin üledékképződés idejére, amelynek során
a Déli-Bakony pelágikus medencéiben kondenzált karbo-
nátképződés, míg a Keleti-Bakonyban vulkanoklasztit lera-
kódása zajlott. Ezt az utólagos hatást palinszpasztikus
rekonstrukcióval lehet kiküszöbölni. A képződmények el-
terjedése alapján becsült rétegtani amplitúdó szerint a fel-
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2. ábra. A középső-triász képződmények fácieskapcsolata a Balaton-felvidéken és a Veszprémi-fennsíkon (BUDAI et al. 2001a, BUDAI, VÖRÖS 2006) 
1 — karbonátos rámpafácies; 2 — platformkarbonát-fácies; 3 — hemipelágikus medencefácies; 4 — pelágikus medencefácies; 5 — vulkanoszediment; 6 — tektonikus
platformperem lejtőlábi üledéke; 7 — progradáló platform lejtőlábi üledéke; 8 — neptuni telér; 9 — paleokarsztos nyesett felszín. Rövidítések: BD 1, BD 2. = Budaörsi-
platform 1. és 2. progradációja; BM = Berekhegyi Mészkő; BuF = Buchensteini Formáció; FF = Felsőörsi Mészkő; FüF = Füredi Mészkő; MD = Megyehegyi 

Dolomit; TF = Tagyoni Formáció; VF = Vászolyi Formáció, VM = Vászolyi Mészkő

Figure 2. Relationship between Middle Triassic platform carbonates and basin facies on the Balaton Highland and the Veszprém Plateau 
1 — dolomites of ramp facies; 2 — limestones and/or dolomites of platform facies; 3 — limestones of hemipelagic basin facies; 4 — limestones of pelagic basin facies;
5 — volcanites; 6 — allodapic sediments of tectonically controlled platform slope, 7 — graded allodapic sediments of prograding platform slope; 8 — neptunian dykes;
9 — truncated paleokarst surface. Abbreviations: BD 1, BD 2. = Budaörs platform 1st and 2nd progradation; BM = Berekhegy Limestone; BuF = Buchenstein
Formation; FF = Felsőörs Limestone; FüF = Füred Limestone; MD = Megyehegy Dolomite; TF = Tagyon Formation; VF = Vászoly Formation, VM = Vászoly 

Limestone



tolódások menti térrövidülést 8-10 kilométeres, a Telegdi-
Roth-vonal menti eltolódást pedig 5 kilométeres vissza-
tolással lehet kiegyenlíteni.

Fejlődéstörténet

A bakonyi platformok és medencék kialakulása az ani-
susi közepén, majd fejlődésük a karni elejéig az alábbiak
szerint foglalható össze:

Az extenziós mozgások hatására a bithyniai karboná-
tos rámpa (Megyehegyi Dolomit) normál vetők mentén
feldarabolódott a pelsói során (BUDAI, HAAS 1997; VÖRÖS

et al. 1997; BUDAI, VÖRÖS 2006). A kiemeltebb helyzetben
maradt területek fölött platformok, a süllyedők fölött
félárokszerű hemipelágikus medencék alakultak ki (4.
ábra).

A késő-anisusi során a pelsói platformok szárazra kerül-
tek, és jelentős időn keresztül nem zajlott rajtuk üledék-
képződés (BUDAI, HAAS 1997; HAAS, BUDAI 1999). A kora-
illír során végbement jelentős relatív tengerszintesés részben
eusztatikus jellegű volt, de a transzpressziós mozgások által
előidézett tektonikus kiemelkedésnek is komoly szerepe
lehetett benne („Richthofen esemény” a Déli-Alpokban). A
kiemelkedést és karsztosodást követően a platformterületeket
ismét tenger borította el az illír közepén (5. ábra). A késő-
anisusi relatív vízszint-emelkedés a Keleti-Bakony területén
is a pelsói platform megfulladását eredményezte, a sekély
lagúna és a nyílt tenger között később közvetlen kapcsolat
alakult ki az illír közepén (Camunum szubkron). Az ezt

követő magas vízállású időszakban karbonátplatform jött
létre az illír végén, amelynek peremén uralkodóan szivacsok-
ból felépülő foltzátonyok is kialakultak.
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4. ábra. A délkelet-bakonyi platformok és medencék elrendeződése a
pelsói (Balatonicus kron) idején (BUDAI, VÖRÖS 1992 és VÖRÖS et al. 

1997 alapján, módosítva és kiegészítve) 
1 — karbonátplatform; 2 — hemipelágikus medence; 3 — tektonikus platform-
perem. A = Aszófő; B = Baglyas; F = Felsőörs; H = Hajmáskér; I = Iszka-hegy; K
= Köveskál; L = Litér; M = Mencshely; P = Pécsely; Ö = Öskü; S = Sóly; Sz =
Szentkirályszabadja; T = Tagyon; V = Vászoly; Vb = Vörösberény; Vö = Vöröstó

Figure 4. Palaeogeographic setting of platforms and basins of the
south-eastern Bakony during the Pelsonian (Balatonicus chron)
1 — carbonate platform; 2 — hemipelagic basin; 3 — tectonically controlled plat-

form slope. Abbreviations see above

3. ábra. A középső-triász képződmények fácieskapcsolata a Keleti-Bakonyban (BUDAI et al. 2001b alapján, módosítva)
1 — platformfáciesű karbonátok; 2 — lagúnafáciesű karbonátok; 3 — hemipelágikus medencefáciesű karbonátok; 4 — vulkanit; 5 — márga; 6 — vulkanoklasztit
(homokkő, kavics); 7 — szivacs; 8 — Dasycladacea; 9 — Brachiopoda-kokvina; 10 — ammonitesz. Rövidítések: BD = Budaörsi Dolomit; BM = Berekhegyi Mészkő;

FF = Felsőörsi Mészkő; IF = Inotai Formáció; PT = Piramitai Tagozat; TF = Tagyoni Formáció; VF = Vászolyi Formáció

Figure 3. Relationship between Middle Triassic platform carbonates and basin facies of the Eastern Bakony Mts 
Legend: 1 — carbonates of platform facies; 2 — carbonates of lagoon facies; 3 — carbonates of hemipelagic basin facies; 4 — volcanites; 5 — marls; 6 — volcaniclas-
tic sediments (sand, pebble), 7 — sponge; 8 — Dasycladales; 9 — brachiopod-coquina; 10 — ammonoids. Abbreviations: BD = Budaörs Dolomite; BM = Berekhegy

Limestone; FF = Felsőörs Limestone; IF = Inota Formation; PT = Piramita Member; TF = Tagyon Formation; VF = Vászoly Formation



A szinszediment tektonikának az illír során is meg-
határozó szerepe volt a platformok megfulladásában, amit a
dél-bakonyi platformkarbonát összletet harántoló és közép-
ső-illír medencefáciesű üledékkel kitöltött neptuni telérek
igazolnak. A középső-illír szinszediment tektonikai aktivi-
tást követően intenzív vulkanizmus játszódott le az illír
késői szakaszában a Tethys nyugati területén (Reitzi kron).
Ennek a savanyú–intermedier (kálitrachitos–andezites)
vulkanizmusnak a termékei igen nagy területi elterjedésben
ismertek a Déli-Alpok (elsősorban a Dolomitok és a Karni-
Alpok) területén és a Dunántúli-középhegységben is,
amelyből intenzív, robbanásos, feltehetően freatomagmás
jellegű vulkáni működésre lehet következtetni (CROS,
SZABÓ 1984; BUDAI, VÖRÖS 1993; BUDAI et al. 2005).

A késő-illír során a tengerszint relatív növekedése folya-
matos volt a nyílt és viszonylag mély, pelágikus „Felsőörsi-
medence” (VÖRÖS 1996, 2002; VÖRÖS et al. 1997), valamint
a korábbi platformok fölött kialakult sekélytengeri hátságok
területén (6. ábra).

Az anisusi végén (Secedensis kron) a tengerszint relatív
növekedése rövid időre megtorpant (7. ábra). Ennek követ-
kezménye lehetett a Dunántúli-középhegység ÉK-i területét
uraló „Budaörsi-platform” első jelentősebb előrenyomulása
a Balaton-felvidéki medence felé, a Veszprémi-fennsík terü-
letén keresztül (BUDAI et al. 2001a; BUDAI, VÖRÖS 2006), és
ami jelentősebb mennyiségű karbonátüledék lerakódásával
járt együtt a medencében és a tenger alatti hátakon is („high-
stand shedding”).
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5. ábra. A délkelet-bakonyi platformok és medencék elrendeződése a
középső-illír (Camunum szubkron) során (VÖRÖS et al. 1997 alapján,

módosítva és kiegészítve)
1 — karbonátplatform; 2 — hemipelágikus medence; 3 — sekély szubtidális tenger
alatti hátság; 4 — szárazra került platform; 5 — platform és tenger alatti hátság 

tektonikus pereme (a rövidítések magyarázatát lásd a 4. ábrán)

Figure 5. Palaeogeographic setting of platforms and basins of the
south-eastern Bakony during the middle Illyrian (Camunum sub-

chron)
1 — carbonate platform; 2 — hemipelagic basin; 3 — shallow subtidal submarine
high; 4 — subaerially exposed platform; 5 — tectonically controlled slope of plat-

forms and submarine highs. For abbreviations see Figure 4

6. ábra. A délkelet-bakonyi platformok és medencék elrendeződése a
késő-illír (Reitzi kron) során (VÖRÖS et al. 1997 alapján, módosítva és

kiegészítve)
1 — karbonát-platform; 2 — szubtidális tenger alatti hátság; 3 — pelágikus
medence; 4 — tenger alatti hátság tektonikus pereme; 5 — platformperem (a

rövidítések magyarázatát lásd a 4. ábrán)

Figure 6. Palaeogeographic setting of platforms and basins of the
south-eastern Bakony during the late Illyrian (Reitzi chron)

1 — carbonate platform; 2 — subtidal submarine high; 3 — pelagic basin; 4 — tec-
tonically controlled slope of submarine highs; 5 — edge of platforms. For abbre-

viations see Figure 4

7. ábra. A délkelet-bakonyi platformok és medencék elrendeződése az 
illír végén (Secedensis kron)

1 — karbonátplatform; 2 — sekély szubtidális tenger alatti hátság; 3 —
hemipelágikus medence; 4 — pelágikus medence; 5 — tenger alatti hátság tek-
tonikus pereme; 6 — platformperem; 7 — progradáló platformlejtő; 8 — terrigén

törmelék beszállítódás (a rövidítések magyarázatát lásd a 4. ábrán)

Figure 7. Palaeogeographic setting of platforms and basins of the
south-eastern Bakony during the end of Illyrian (Secedensis chron)

1 — carbonate platform; 2 — shallow subtidal submarine high; 3 — hemipelagic
basin; 4 — pelagic basin; 5 — tectonically controlled slope of submarine highs; 6
— edge of platforms; 7 — prograding platform slope; 8 — influx of terrigene sedi-

ments. For abbreviations see Figure 4



A késő-illírt (Secedensis kron) követően a tenger-
szint újabb emelkedése rekonstruálható a ladin elején
(Curionii kron) a bakonyi platformok és medencék
területén. A Balaton-felvidéki pelágikus medencét a
ladin teljes időtartama során viszonylag kondenzált kar-
bonát-lerakódás jellemezte. A korábbi szigetplatformok
területén kialakult tenger alatti háton és annak közvetlen
környékén különböző biogén üledékek (radiolarit, halo-
biás–daonellás mészkő, foszforitos ammonitesz-luma-
sella) rakódtak le. Ezek elterjedésének a tenger alatti
magaslatokhoz való kötődéséből arra lehet következtet-
ni, hogy a magaslatok peremei mentén feláramlás volt,
amely biztosította a nutriensekben gazdag víz folyam-
atos utánpótlását a mélyebb vízrétegekből.

A Veszprémi-fennsík területén a ladin kezdetén
(Curionii kron) zajló transzgresszió eredményeként a
Budaörsi-platform visszahúzódott ÉK felé. A tenger-
szint relatív emelkedésében jelentős szerepet játszha-
tott a szinszediment tágulásos tektonika a longobárd
közepén (Archelaus kron), erre utal a litéri neptuni telér
(BUDAI et al. 2001a, BUDAI, VÖRÖS 2006).

A Keleti-Bakony területén a késő-ladin során sem
alakult ki a Balaton-felvidék és a Veszprémi-fennsík
pelágikus medencéjéhez hasonlóan mély és nyílt
medence. A Baglyas-platform ÉNy-i előtérében lévő
sekély medence vulkáni forrásterületről behordódott
vulkanoklasztittal töltődött fel (Inotai Homokkő). A
szenesedett növénymaradványok nagy menynyisége, a
törmelék „éretlensége” és a kavicsok megjelenése vis-
zonylag közeli szárazulatra utal, amely savanyú, interme-
dier és bázisos vulkanitokból épülhetett fel (8. ábra).

A longobárd késői szakaszában (Regoledanus
kron) a Veszprémi-fennsíkon megkezdődött a Buda-
örsi-platform második, a korábbinál erőteljesebb
előrenyomulása az idő közben fokozatosan feltöltődött
DNy-i medenceterület felé (9. ábra). A Balaton-
felvidéki medence területén a környező platformok
progradációja időben kissé eltolódva, a karni legelején
(Aon kron) éreztette hatását (BUDAI, HAAS 1997). A
platformok előrenyomulásával párhuzamosan egyre
több karbonátszemcse került a fokozatosan feltöltődő
medencébe („highstand shedding”). 

A ladin végén a Baglyas platformja előrenyomult a
fokozatosan feltöltődött medence irányába, és a kar-
nitól kezdve platform uralta a Keleti-Bakony területét a
késő-triász során. A platform ÉK-i hátterében lévő
medencébe csak a feltöltődés utolsó stádiumában jutott
be alárendelt mennyiségű vulkanoklasztit.

A Déli- és a Keleti-Bakony középső-triász fejlődés-
története közötti legmarkánsabb különbség tehát a ladin
korszak középső és késői szakaszán mutatkozik (8. és 9.
ábra). Érdekes ugyanakkor, hogy a Keleti-Bakony pusz-
tuló vulkáni szárazulatáról szinte egyáltalán nem jutott
törmelék a Déli-Bakony pelágikus, karbonátiszap-ler-
akódásával jellemzett „éhező” medencéjébe. Ebből a
tényből arra lehet következtetni, hogy a két, egymáshoz
(jelenleg) igen közeli medence között egy olyan kiemelt
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8. ábra. A délkelet-bakonyi platformok és medencék elrendeződése a ladin 
során (Gredleri–Archelaus kron)

1 — karbonát-platform; 2 — sekélybatiális tenger alatti hátság; 3 — batiális pelágikus
medence; 4 — vulkanoklasztittal feltöltődő sekély medence; 5 — tenger alatti hátság
pereme; 6 — platformperem; 7 — terrigéntörmelék-beszállítódás (a rövidítések ma-

gyarázatát lásd a 4. ábrán)

Figure 8. Palaeogeographic setting of platforms and basins of the south-
-eastern Bakony during the Ladinian (Gredleri–Archelaus chron)

1 — carbonate platform; 2 — shallow subtidal submarine high; 3 — bathyal pelagic
basin; 4 — shallow basin filling up by volcaniclastic sediments; 
5 — edge of submarine highs; 6 — edge of platforms; 7 — influx of terrigene sedi-

ments. For abbreviations see Figure 4.

9. ábra. A délkelet-bakonyi platformok és medencék elrendeződése a ladin 
végén és a karni elején (Regoledanus–Aon kron)

1 — karbonát-platform; 2 — karbonátiszappal feltöltődő medence; 3 — progradáló
platformlejtő (proximális fácies); 4 — progradáló platformlejtő (disztális fácies); 5 —
tenger alatti hátság pereme; 6 — platformperem (a rövidítések magyarázatát lásd a 

4. ábrán)

Figure 9. Palaeogeographic setting of platforms and basins of the south-
eastern Bakony at the end of Ladinian and the beginning of the Carnian

(Regoledanus–Aon chron)
1 — carbonate platform; 2 — hemipelagic basin filling up by carbonate mud; 3 — pro-
grading platform slope (proximal facies); 4 — prograding platform slope (distal
facies); 5 — edge of submarine highs; 6 — edge of platforms. For abbreviations see

Figure 4
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Irodalomjegyzék — References

helyzetű területnek kellett lennie, amely meggátolta a
törmelék további szállítódását D, illetve DNy felé. Ennek a
kiemelt „gátnak” a része lehetett a Baglyas platformja is, de
attól Ny-ra is feltételezhető egy (vagy több) ladin platformtest
a Bakonyban, fiatalabb üledékekkel fedetten.
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