
Új szénterület a Gerecse DK-i előterében
írta: dr. Landesz István

I. Bevezetés

Egyik legnagyobb eocén barnakőszén-meden
cénk, a közel 70 év óta fejtés alatt álló tata
bányai medence kőszénkészlete kimerülőben 
van. Iparunk nagyarányú fejlesztése ugyan
akkor a kőszéntermelés további fokozását kö
veteli meg.

A földtani kutatás feladata, hogy a roha
mosan fogyó készletek pótlására újabb terme
lésbe vonható területeket kutasson fel.

A tatabányai medence produktivitási vona
lától D-re az oroszlányi kőszénmedencéig, Ny- 
ra a Kis-AlfÖld felé csatlakozó területen (Kör- 
nye, Kecskéd, Dad, Kömlőd, Kocs vonalában), 
valamint É-ra az alaphegység-vonulat előteré
nek folytatásában (Vértesszölos, Baj, Tata kör
nyékén) számos kutatófúrás mélyült, de ezek 
nem találtak kőszéntelepeket.

A Gerecse-hegység triász sasbércei által kö
rülfogott nagyegyházai—csordakúti produktív 
medence alsóeocén kőszéntelepei dr. Vitális 
István 1923—1928-ban mélyített fúrásai óta is
meretesek. A medence kőszénkészlete a nagy 
karsztvízveszély, s az ebből következő, bánya
nyitással járó kockázatosság miatt mind a mai 
napig, mint „tartalékolt készlet” szerepelt Rész
letes megkutatása folyamatban van.

A Gerecse K-i előterében: Mány, Gyermely 
környékén a század első felében folytatott ku
tatások nem mutattak ki műreérdemes kőszén
telepeket. A kutatóvéső legfeljebb vékonyabb 
kőszéntelepeket harántolt, általában azonban a 
magasabb eocén nummuliteszes rétegek átfú
rása után közvetlenül a triász alaphegységbe 
jutott. Akadnak olyan fúrásadatok is, melyek 
szerint a kutatófúrást a túl vastagnak bizonyult 
takaróréteg átharántolása előtt leállították. A 
régi kutatásokat folytató M. Á. K. és a Salgó
tarjáni Kőszénbánya Rt. a fúrások kitűzésénél 
nyilván a sekélyebb medencealjzatokat keres
ték, így a mélyfúrási és bányászati szempontból 
költségesebbnek ígérkező mélyebb területek 
megkutatása háttérbe szorult.

A régi fúrások adatai általában hiányoznak, 
vagy megbízhatatlan formában állnak rendelke
zésre.

Továbbra is feltételezhető volt tehát, hogy a 
Gerecse DK-i előterét képező medencealakula
tok mélyebb pontjain ott rejtőzik az eocén láp 
üledéke, a barnakőszén.

Csabái—Mány környékén, a nagyegyházai— 
csordakúti medence K-i folytatásában 1964-ben 
öt fúrásból álló szelvény lemélyítésére került 
sor. A kutatást a Dunántúli Földtani Kutató

fúró Vállalat végezte, a Magyar Állami Föld
tani Intézet távlati kutatási költségkeretéből. 
A lemélyített 5 fúrás összesen 2092,06 fm. 
Mélységük 332,00 m-től 528,00 m-ig terjed, át
lagmélység 419,00 m. A fúrásokat végig mag
mintavétellel mélyítettük, s adataikat korot- 
tázsméréssel ellenőriztük.

Kutatásaink figyelemre érdemes eredmény
hez vezettek: a lemélyített 5 fúrás közül 4 pro
duktívnak bizonyult.

Az alábbiakban röviden vázoljuk az érintett 
terület eddig kialakult földtani képét: rétegta
nát, tektonikai és hidrogeológiai viszonyait, va
lamint a továbbkutatás lehetőségeit. Kiértéke
lésünk alapját a Csabdi—Mány környékén 
1953—55-ben mélyített Cs. 5.—9. jelű fúrásunk, 
valamint a nagyegyházai-medence közvetlen K-i 
folytatásában levő, régi Salgó Rt. fúrások által 
kimutatott kisebb szénterület (Csordakút) pro
duktivitásának ellenőrzésére 1962-ben mélyített 
Cs. 1.—4. számú fúrásaink adatai képezik. Ezek 
a fúrások a nagyegyházai medencétől kiindulva 
Mány községig egy K—Ny-i irányú szelvény
ben mélyültek. A fúrások kőzettanyagának üle
dékföldtani vizsgálata a Dunántúli Földtani 
Kutató-fúró Vállalat anyagvizsgáló laborató-
roumában részben elkészült, részben folyamat
ban van.

II. Rétegtani felépítés

A) Alaphegység

Á terület alaphegységét a Gerecse sasbércei
ben külszínen is jól ismert felső triász fődolo
mit és dachsteini mészkő képezi. A triász utáni 
hosszú szárazföldi időszak lepusztító hatása 
miatt túlsúlyban az idősebb dolomit van jelen. 
A szóbanforgó szelvényben mélyített 9 fúrás 
közül csak a Cs. 1. és Cs. 5. sz. fúrás ütötte 
meg a medenceüledékek alatt a fiatalabb (nóri- 
raeti) dachsteini mészkövet, mely fehér, ró
zsaszín-foltos, kemény, éles-szilánkos törésű, 
kryptokristályos, 95,8% karbonáttartalmú kőzet 
A többi fúrás által kimutatott dolomit erősen 
mállott, repedezett, sőt felső szakaszát vastag 
dolomitmurva-dolomitliszt képezi, mely pl. a 
Cs. 9. sz. fúrásban meghaladja a 60 m-t. A fe
héresszürke, szürkéssárga színű osztályozatlan 
dolomittörmelék helyenként sárga színű dolo- 
mitporos-meszes agyaggal összecementált brecs- 
csia formájában van jelen.
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B) Medenceüledékek

1. Eocén

a) Alsóeocén

aa) Szárazföldi-édesvízi feküüledékek.
A terület a felső triász után kiemelkedett. 

Az üledékképződés csak az eocén elején indult 
meg újból. Az alaphegység egyenetlen, mállott 
felszínére az epirogén jellegű süllyedés követ
keztében összefüggő, teljes fejlődéssorozatot 
képviselő üledékek: törmelékes szárazföldi,
majd édesvízi-mocsári, csökkentsósvízi, végül 
tengeri képződmények rakódtak le. A sorozat
ban a szárazföldi képződmények alsó szintjét 
még mállott dolomit és mészkőtörmelék képvi
seli. Erre helyenként rétegzetten, vörösesbarna, 
bauxitjellegű agyag települt, mely DTA. és 
Rtg. vizsgálatok szerint az alumíniumoxid ás
ványok közül sok kaolinitet, kevés hidrargilli- 
tet, böhmitet és diasport tartalmaz. Vörös szí
nét vasásványok: goetit, hematit adják. Felté- 
telehzhető, hogy a krétában keletkezett, majd 
áthalmozódott-átdolgozott bauxittal állunk 
szemben, mely a nagyegyházi medence egyes 
fúrásaiból is ismeretes, közvetlenül az alap
hegységre vagy az édesvízi feküagyag közé te
lepülve. A bauxitjellegű vörösagyag nem álta
lános elterjedésű, fúrásaink közül csak a Cs. 1. 
harántolta 1,20 m vastagságban.

A bauxitjellegű vörös agyagra, annak hiá
nyában közvetlenül az .alaphegység mállott fel
színére jellegzetes szürke, képlékeny, karbonát
mentes, kőzetlisztes, enyhén pirites, faunamen
tes édesvízi agyag települ. Ez adja az alsóeocén 
köszéntelep-összlet feküjét. Elsősorban az egy
kori medencealjzat felszínének egyenetlensé
geit, mélyedéseit töltötte ki, vastagsága ezért 
nem egyenletes. Fúrásainkban mindössze 0,10—
5,00 m között változik.

ab) Kőszéntelep-csoport.

Az eocéneleji lassú süllyedés következtében 
létrejött édesvízi (karszt) tó, melynek vízéből 
kezdetben az édesvízi feküagyag lerakódott, 
idővel feltöltődött, s a térszín elláposodása, dús 
lápnövényzet vegetációja indult meg. A láp el
halt növényzetének szapora felhalmozódása so
rán összegyűlt szerves anyagból kőszéntelepek 
keletkeztek.

A pelites üledékképződés kezdetben a kősze
nes képződményekben is jelentős. Az anorgani
kus feküagyag általában fokozatosan megy át 
szerves festődésű barna, majd szenes agyagba, 
a szerves anyag túlsúlybaj utásával agyagos 
barnakőszénbe, majd jóminőségű, fényes barna
kőszénbe.
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Megkutatott szelvényünk alsóeocén kőszén
telep összlete — hasonlóan a szoszédos nagy
egyházai medence kőszéntelep összletéhez — 
kéttelepes kifejlődésű.

Az alsó telep zömmel a 2000—4000 kai. mi
nőségű csoportba tartozó agyagos barnakőszén
ből („égőpala”) áll, bár a telep felső szakaszán 
már 400 kal.-t jóval meghaladó fűtőértékű pa
dok is megjelennek. Az alsó telepet a Cs. 3. és 
Cs. 6. sz. fúrásban két-két meddő közbetelepü
lés tagolja három padra. A 8. sz. fúrás (16,80 m) 
vastag alsó telepének alján 2000—4000 kai. kö
zötti agyagos barnakőszénpadok 200 kai. alatti 
művelésre nem érdemes minőségű szenes 
agyagpadokkal váltakoznak.

Az alsó telepcsoport anyagának lerakódása 
után egy erősebb süllyedési szakasz következ
tében a víz ismét elárasztotta a medencét. A 
szerves anyag felhalmozódása a láp növényze
tének elpusztulása miatt hosszú ideig szünetelt. 
Ezalatt édesvízi mészkő ülepedett le, majd to
vábbi süllyedés során a tengervíz is behatolt 
a medencébe, minek következtében csökkent- 
sósvízi agyagmárga képződött. A két kőszén
telepet elválasztó meddő közbetelepülés vastag
sága Ny-cjf, nagyegyházi medencéhez csatla
kozó részen meghaladja a 20 m-t. K felé foko
zatosan elvékonyodik, s a 8. sz. fúrásban már 
mindössze 4 m.

Csak a medence feltöltődése után, a lápte
nyészet újbóli elszaporodásval indult meg újra 
a szervesanyag felhalmozódás, mely a felső te
lep képződését eredményezte.

Az alsónál általában vékonyabb felső 
telep túlmyomórészt 4000 kai. fűtőérték 
feletti minőségű kőszénből áll. A Cs. 2. sz. fú
rás felső telepét egy, a Cs. 3. sz. fúrás felső 
telepét három, a Cs. 8. sz. fúrás felső telepét 
két meddő közbetelepülés tagolja.

A két telep meddő közbetelüléseinek anyaga 
megegyezik a telepeket elválasztó meddő be
ágyazások anyagával.

(A Cs. 6. sz. fúrás telepének minősége eltér 
a szelvény többi fúrásáétól, amennyiben alsó 
telepe tiszta minőségi szénből, felső telepe pe
dig tiszta égőpalából áll.)

A két alsóeocén telep összvastagsága egyéb
ként rendkívül változó. Az alsó telep legvéko
nyabbnak a Cs. 1. sz., legvastagabbnak a Cs. 8. 
sz. fúrásban (szenes agyagpadok elhagyásával 
13,30 m), míg a felső telep legvékonyabbnak 
a Cs. 2. sz. (0,72 +  0,40 m), legvastagabbnak a 
Cs. 6. sz. fúrásban (2,70 m) mutatkozott.

A kőszéntelep-összlet Ny-ról K-i irányban 
haladva először vékonyodni (Cs. 2., Cs. 1. sz. 
fúrások), majd erősen vastagodni látszik. A 
legnagyobb vastagságú telepösszletet eddig a 
Cs. 8. sz. fújásban harántoltuk, ahol a műre 
érdemes kőszénpadok (7 pad) összvastagsága 

115,60 m.

1, sz. táblázat

Minőségi csooprt
Fűtő-
érték

kg/cal.
Hamu

%
IUó
%

Ifejsúly
g/cm3

I. Barnakőszén 
4000 kai. felett 4930 10,53 37,66 1,36

II. Agyagos 
barnakőszén 
(„égőpala”) 
2000—4000 kai.

V

2934 36,85 29,42 1,61

A Cs. 6. és Cs. 8. sz. fúrások alsó eocén köszémftelep- 
összleténék átlagmin őségé.

ac) Kőszénfedő összlet.

Az alsóeocénbeli felső telepösszlet lerakódása 
után újabb süllyedés következett be, mely le
hetővé tette a tenger előrenyomulását. Dús 
csökkentsósvízi faunával jellemzett kőzetlisztes 
agyag, agyagmárga és márgapadok ülepedtek 
le, melyek mintegy 3—5 m átlagvastagságban 
a kőszéntelep közvetlen fedőjét képezik. Jelleg
zetes ősmaradványai: Anomya gregaria Bayan, 
Meretrix sp., Ostrea sp. A Foraminiferák kö
zül tömegesen vannak jelen a Nonion-félék: N. 
elongatum d’Qrb., N. commune d’Orb.* N. 
boueanum d’Orb., valamint a Globorotalia cf. 
spinigera Terq.

ad) Foraminaferás-molluszkás márga- 
összlet. |

A tenger fokozatos térhódításával további 
márgaösszlet képződött, melyben tömegesen je
lennek meg a Nummulitesek. Gazdag Foramini- 
fera társaságából a legjellemzőbbek: Nummu- 
lites subplanulatus Hantk., Virgulina hungarica 
Hantk., Operculina granulosa Leym., Bulimina 
sp., Cibicides sp.

Ez a mintegy 30—40 m vastag típusos 
megfelel a nagyegyházai medence foraminife- 
rás-molluszkás márgaösszletének. Szintben azo
nos eocén kőszénmedencéink legtöbbjében álta
lános elterjedésű „operculinás márga” szinttel, 
de sem a nagyegyházai medencében, sem a 
csabdi-mányi kutatási szelvény fúrásaiban nem 
olyan jellegzetes kifejlődésű.

b) Középső eocén.

Az alsóeonén foraminiferás-molluszkás már
gaösszlet kőzetkifej iődés alapján inkább a rá
települő középső eocén (lutéci emelet) sekély
tengeri márga, mészmárga, mészkőösszletéhez 
hasonló, melytől a folyamatos, észrevétlen át
menet miatt mind őslénytanilag, mind kőzet- 
tanilag rendkívül nehéz elhatárolni.
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A mintegy 50 m átlagvastagságú, túlnyomó- 
részt sekélytengeri középső eocén rétegösszlet 
is igen gazdag ősmaradványokban, elsősorban 
foraminiferákban. Alsó részét főleg asterigeri- 
nák és nummulitesek, középső, kissé csökkent- 
sósvízi szintjét Quinqueloculinák, Dentritinák 
és Hotaliák, míg felső szintjét Discorbisok és 
Nummulitesek jellemzik. (Dr. Oravecz J-né 
meghatározása alapján).

A középső eocén kőszéntelepek eddigi fúrá
sainkban egyenetlen vastagságú, meddő közbe
településekkel tagolt, lencsés kifejlődésben mu
tatkoztak. összvastagságuk azonban K-i irány
ban növekedni látszik. Fekvőjükben és meddő 
közbetelepüléseikben gyakoriak a világosszürke, 
kötetlen homokpadok. A középső eocén-telepek 
is fényes, jóminőségű kőszén és agyagos barna
kőszénpadokra oszlanak meg. A telepösszletnek 
mintegy 43%-át 4000 cal. feletti, a további 57 
%-át pedig 2000—4000 cal. fűtőértékű „égő
pala” adja.

Az üledékképződés a középső eocénben sem 
volt egyenletes. A túlsúlyban sekélytengeri üle
dékképződési helyenként csökkentsósvízi, sőt 
édesvízi-lápi kőzbetelepülések szakítják meg. 
Fúrásaink többsége (Cs. 3, 4, 5, 7, 8, 9.) a kö
zépső eocén rétegösszletben is haránolt kőszén
telepeket. Ezek közül a Cs. 7, 8, 9. sz. fúrások 
gazdaságilag is jelentős középső eocén kőszén
telepeket mutattak ki.

2. sz. táblázat

Minőségi csaoprt
Fűtő
érték

kg/call.
Hamu

%
Ilié
%

Fajsúáy
g/cm3

I. Barnakőszén 
4000 kai. felett 4093 13,97 38,29 1,38

II. Agyagos 
barnakőszén 
(„égőpala”) 
2000—4000 kai. 3215 34,87 30,79 1,63

A Cs. 7., Cs. 8. és Cs. 9. sz. fúrások kö2épsőeocén kő- 
széntelep-összleteinek átilagminősége.
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2. Oligocén.

Az eocén és oligocén határán bekövetkezett 
piréneusi orogenezis során a terület kiemelke
dett. Az oligocén elejét ezért szárazulattáválás 
és ezzel együttjáró lepusztítás jellemzi.

A felső oligocénben ismét epirogén süllyedés 
következett. Az eocén képződményekre az in- 
fraoligocén, denudáció okozta diszkordanciával 
általában édesvízi, átmosott eocén ősmaradvá- 
nyos agyag, csökkentsósvízi agyagmárga, majd 
jellegzetes Cyrená-s faunával jellemzett sekély
tengeri, partközeli üledékek települnek.

Az eocén képződmények túlnyomóan biogén 
és vegyi üledékképződésével szemben a felső 
oligocén összlet általában törmelékes: zömmel 
biotitos, muszkovitos, tufás, színes ásványos 
kvarchomokkő, aleurit és kőzetlisztes-homokos 
agyag, agyagmárga, vagy kötetlen fehér homok 
(alul) rétegekből áll. A molluszkás csökkentsós
vízi, sekélytengeri rétegek közé azonban he
lyenként itt is beiktatódnak édesvízi agyag, 
mészkő, néha szárazíjlati mészkonkréciós tarka 
agyagrétegek. A helyenként előforduló kőszén- 
telepecskék csekély vastagságuk és lencsés ki
fejlődésük miatt gazdaságilag jelentéktelenek. 
A felsőoligocén rétegösszletre általában jellem
ző a lencsés kifejlődés, amennyiben egyes réte
gei nem egyenletes vastagságúak, hanem arány
lag kis távolságon belül kivastagodnak, elvéko
nyodnak, vagy kiékelődnek. Vastagsága a meg
kutatott szelvényben mintegy 150—300 m.

3. Miocén.

Az oligocén-miocén határán ismét kiemelke
dett a terület, s csak a középső miocénben in
dult meg újból az üledékképződés. Dr. Báldi T. 
és Dr. Kókay J. szíves faunameghatározása 
alapján felső torion márga, mészkő, szarmata 
és pannon márga, agyagmárga, agyag- és aleu- 
rit-rétegekből álló szintek különíthetők el. A 
miocén rétegösszletet csak a Cs. 5, 6, 7, 8. és 9. 
sz. fúrásaink harántolták, mintegy 80 m átlag
vastagságban.

4. Pleisztocén

A felszínt futóhomokos lösz és sárga homo
kos agyag fedi, mintegy 15 m átlagvastagság
ban.

III. Hegységszerkezet

A szóbanforgó terület a Gerecse-hegység 
DK-i előtere. A medencealakulat keretét így 
Ny-on a Gerecse triász sasbércei képezik, me
lyek ÉÉNy—DDK-i irányú csapásvónalban je
lentkeznek. Típusos röghegységi területről lé

vén szó, az alaphegységfelszín mind a külszí
nen, mind a medenpeüledékek alatt felemelt 
sasbércek és mélyebbre zökkent tektonikai árkok 
váltakozásából áll. Feltehető, hogy a medence
aljzat egyes tábláinak dőlése közel K-i irányú, 
s a táblák a külszíni ÉÉNy—DDK-i irányú sas
bércvonulattal párhuzamos csapásirányú vető
dések mentén fűrészfogszerűén kapcsolódnak 
egymáshoz.

A tektonikus elmozdulások méretei a rendel
kezésre álló adatok alapján még nem állapít
hatók még. A megkutatásra kijelölt terület jel
lemzően dombos külszíni morfológiája, kibóvó 
sasbércei alapján azonban annak nagymérvű 
tektonizáltsága tételezhető fel.

IV. Hidrogeológiai viszonyok

A medencealjzat — mint említettük — triász 
dolomitból, vagy dachsteini mészkőből áll, 
melynek felső szakaszát jelentős vastagságú do
lomitmurva, dolomitliszt képezi. A triász me
dencealjzat a leendő bányászat szempontjából 
elsősorban karsztvízveszélyessége miatt kíván 
különös figyelmet. Az alsóeocén kőszéntelep 
alatt levő édesvízi agyagréteg vastagsága egé
szen csekély: 0,60 és 2,85 m között változik.

A medence triász kőzeteiben tárolódó karszt
víz szintje az eddig mélyített fúrásokban vég
zett karsztvízszint mérések elfogadható adatai
nak átlagaként +133,4 m A t. f. m.-ban adódik. 
A fúrások álal kimutatott teljes kőszénösszlet 
mélyen a karsztvízszint alatt van. Az eddigi 
legproduktívabb (de egyben legmélyebb) 8. sz. 
fúrás alsóeocén kőszéntelepének talpán 40,9, a 
középső eocén kőszéntelep talpán pedig 31,6 
atm. a karsztvíz hidrosztatikai nyomása. (A te
lepek 408,73 m, ill. 316,13 m mélyen fekszenek 
a karsztvízszint alatt.)

Az alaphegység felső szakaszát képező vastag 
dolomitmurvát, dolomitlisztet karsztvízveszély 
szempontjából feltétlenül meg kell különböz
tetnünk a szálbanálló karsztosodott dachsteini 
mészkőtől és dolomittól. Iga? ugyan, hogy ez a 
réteg alul közvetlenül érintkezik a mészkő vagy 
dolomitaljzattal, melyből megcsapolás esetén 
folyamatos utánpótlást nyerhet, de a bánya
térségekbe szivárgó karsztvíz áramlását mégis 
jelentős mértékben fékezheti.

A bányászatot a fedő irányából fenyegető 
vízveszély lényegesen kisebb, bár a középső 
eocén karbonátos kőzetei is karsztosodottak le
hetnek, s a  íelső oligocén 30—35%-os pórustér
fogatú (laborvizsgálat alapján), kitűnő perme- 
abilitású rétegösszlete is jelentős mennyiségű 
vizet tartalmaz, mely vetődések elérése esetén 
a bányatérségekbe zúdulhat. A fedőösszletben 
tárolt víz elsősorban széthúzásos töréseknél, 
vagy törések kéreszteződeisénél jelenthet komo
lyabb veszélyt.
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Az eddigi fúrások során végzett hidrogeoló
giai megfigyelések adatait a következőkben 
rögzíthetjük:

A miocén márga-mészkőrétegek a Gs. 8. sz. 
fúrás .132,60 m mélységben 6 liter/perc, 157,2 m- 
ben pedig 4,5 liter/perc felszínre kifolyó, vizet 
adtak. 35,77 m-nél öblítőfolyadék-veszteség mu
tatkozott. Vr : . : •

A. felső., pligocén. törmelékes rétegösszlet a 
Cs. • i . sz. fúrásban pontosan meg nem határo
zott mélységből 2 1/perc, a Cs. 2. sz. fúrásban 
pedig 94,40 m mélységből 10 1/perc felszálló 
vizet adott. A Cs. 5. sz. fúrásnál 56 m, vala
mint 100,50 m mélységben az öblítőfolyadék 
teljesen elszökött.

A középső eocén karbonátos összletben a Cs.
1. sz. fúrásnál 206,70 m mélységben öblítőfo
lyadék-veszteség mutatkozott. A Cs. 3. sz. fú
rásnál 57,80 m mélységben 130 1/pérc, a Cs. 4. 
sz. fúrásnál 27,30 m mélységben 237 1/perc, a 
Cs. 5. sz. fúrásnál 411,05 m mélységben 175 
1/perc, ugyancsak a Cs. 5. sz. fúrásnál 424,10 
m mélységben 280 1/perc vízszökést mértek.

Az alsó-eocén rötegösszletben a Cs. 2. sz. 
fúrásnál 215,65 m mélységben az öblítőfolyadék 
teljesen elszökött.

A triász alaphegység átharántolt szakaszán a 
következő víznyelések mutatkoztak:

A Cs. 2. sz. fúrásban 270,44 m mélységben 
1,7 1/perc, a Cs. 4. sz, fúrásban 161,69 m mély
ségben 1,2 1/perc, a Cs. 5. sz. fúrásban 455,00 
m mélységben 254 1/perc, a Cs. 6. sz. fúrásban 
311,50 m mélységben 330 1/perc, a Cs. 8. sz. 
fúrásban 257,60 m mélységben 1 1/perc, a Cs. 
9. sz. fúrásban 383,16 m mélységben 18 1/perc.

V. A további kutatások lehetőségei, 
várható eredmények

Fúrásaink, melyek a szóbanforgó medence
alakulat Ny-i szélén mélyültek, korántsem szol
gáltatnak még elég adatot az egész medence 
perspektivitásának megítéléséhez. Fúrásaink so
rát a régóta ismert Nagyegyháza-csordakúti 
medencék tengelyvonalában, annak K-i folyta
tásában telepítettük. Az új adatok a kéttelepes 
kifejlődésű kőszénösszlet K-i irányban való 
folytatódását igazolják, s arra engednek követ
kezhetni, hogy a kőszénösszlet vastagsága K 
felé, a medence belseje felé nő, a telepösszle- 
tet kettéosztó meddő közbetelepülés Vastagsága 
pedig csökken. (8. sz. fúrás.).

A terület az új fúrások lemélyítése előtt sem 
volt „terra incognita”, hiszen a múltban is tör
téntek itt kőszénkutatási próbálkozások. A régi 
fúrásadatok alapján úgy látszott, hogy a csor
dakúti produktív mező kőszéntelepei K felé, a 
térképen jelölt elterjedési vonalnál kiékelődnek. 
Az újabb kutatások alapján a nagyegvházai me
dence készletét megközelítő nagyságú C2 kate
góriájú kőszénkészletet vehettünk nyilvántar
tásba új mérlegtételként

Az elért eredmények felvetik a Gerecse DK-i 
előterében levő, mintegy 200 km2-nyi medence
alakulat sürgős megkutatásának szükségességét. 
Erre vonatkozó kutatási tervünket a Központi 
Földtani Hivatal 1964. decemberében jóvá
hagyta. A terület felderítő fázisban történő 
megkutatásához .1 km2-es fúráshálóban további 
41 kutatófúrás lemélyítését javasoltuk. Minde
nekelőtt a már megkezdett fúrási szelvény K-i 
irányban való folytatását, valamint egy erre 
merőleges, a 8. sz. fúrásban kereszteződő, és az 
É-i alaphegység peremig terjedő szelvény meg
kutatása látszik szükségesnek, mely 1965-ben 
kivitelezésre kerül. Felmerül a mélyfúrásos ku
tatás geofizikai kutatásokkal való előkészítésé
nek szükségessége is.

A megkutatásra javasolt terület nem egysé
ges, s valószínű, hogy a szénképződés ideji ős
földrajzi viszonyai sem voltak egységesek. Űj 
fúrásaink közül a  Cs. 5., 7. és 9. számúak al
sóeocén kőszén szempontjából meddőnek bizo
nyultak. Egyelőre nejhez eldönteni, hogy törés
zónát harántoltak-e, vagy a terület ősföldrajzi 
viszonyai következtében hiányzik-e ott a kő
széntelep? A medencében több helyen^ talá
lunk felszínre bukkanó triász sasbérceket, s 
feltételezhető, hogy ilyen kiemelt rögök fiatal 
medenceüledékekkel takarva is több helyen 
előfordulnak. Ezek pedig az eocén lápjából is 
kiemelkedő szigetek lehettek. Számolnunk kell 
az eocén utáni szárazföldi időszakok (infraoli- 
gocén denudáció, oligocén utáni kiemelkedés) 
lepusztító hatásával is, melynek egykori szén
telepek is áldozatául eshettek.

A terület felszíne is rendkívül változatos. A 
pleisztocén takaró alól kibukkanó eocén, mio
cén és pliocén rétegek tarkítják. Ny-ról K felé 
haladva tektonikai egységenként mind fiata
labb rétegekkel találkozunk. Ez a tény a me
dencealjzat K-i irányában való erős mélyülé
sére enged következtetni. Ezt igazolja a ren
delkezésre álló Bouguer-anomália térkép, vala
mint a  Perbál községtől ÉK-re mélyült P. II. 
sz. perspektivikus fúrás is, mely pleisztocén, 
pannon és szarmata rétegek átharántolása után 
felső oligocén összletben állt le 724,10 m mély
ségben.

Az eddigi eredmények máris alapos remény
kedésre jogosítanak a kutatások továbbfejlesz
tésének várható eredményeit illetően. Képzele
tünkben egy újabb, virágzó kőszénbányászat 
alapját jelentő eocén kőszén medence körvona
lai bontakoznak ki, mely a fővároshoz közel 
eső helyzete miatt is megkülönböztetett figyel
met érdemel. A remélhető készletek számszerű 
megítélésében azonban a realitás igényének 
fenntartásával helytelen lenne eltúlzott jósla
tokba bocsátkoznunk. Jogos izgalommal, de 
óvatos türelemmel várjuk meg előbb 1965-ben 
kivitelezendő, 13 fúrásból álló két szelvényünk 
megkutatását.
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A bükkábrány-emődi pannoniai barnakőszén terület
írta: Csilling László

A Bükk-hegység D-i előterében — a Búkk
al ján — mintegy száz évre visszamenőleg is
merünk adatokat a pannóniai barnakőszénről. 
Az itteni barnakőszenet azonban sokkal kisebb 
jelentőségűnek tartották, mint a mátraaljait, 
hiszen az ott folyó jelentős bányászkodással 
szemben csupán Tárd határában a múlt század 
második felében termeltek helyi fogyasztásra.

1959-ben Szebényi Lajos igen körültekintő 
és alapos munkával felmérte a Mátra- és Bükk- 
alja reménybeli lignitkészleteit, és még abban 
az évben az Országos Földtani Főigazgatóság 
utasítására Bükkábrány mellett az Északma
gyarországi Földtani Kutató-Fúró Vállalat meg
kezdte a külfejtésre alkalmas barnakőszéntele
pek perspektivikus kutatását. E kutatás 1962- 
ben — az első fúrásoktól alig 1 km-re — nagy
vastagságú, külfejtésre alkalmas barnakőszén
telepeket mutatott ki. A kutatásokkal 1962-ben 
Bükkábrány és Ernőd községek között a Mátra- 
Bükkalján eddig ismert legnagyobb összefüggő, 
külfejtésre alkalmas barnakőszénterületet derí
tettük fel.
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Az 1963-ban és 1964-ben folytatott felderítő 
kutatás eredményeképpen nagy vonalakban ki
rajzolódott a külszíni művelésre alkalmas terü

let határa, az 1962-ben megismert területet D 
felé tovább kiterjesztve. A kutatások eredmé
nyeinek feldolgozása folyamatban van.

A kutatófúrások száraz magfúrással mélyül
tek, és túlnyomó részükben az Eötvös Lóránd 
Geofizikai Intézet miskolci karotázs csoportja 
méréseket végzett. Három fúrás anyagán a Du
nántúli Földtani Kutató-Fúró Vállalat központi 
laboratóriuma földtani anyagfeldolgozást, öt fú
rás széntelepein pedig a Bányászati Kutató In
tézet tájékozódó technológiai minősítő vizsgá
latot végzett.

1963. folyamán vállalatunk egy munkacso
portja, amelynek munkájában Kiss Klára, Os- 
wald György és Pálfy József geológusok is 
közreműködtek, a területről az ott lemélyült 
83 db felderítő fúrás alapján összefoglaló föld
tani jelentést készített. A jelentés készítésé
ben nagy segítségünkre volt a miskolci karo- 
tázscsoportnak a karotázsvizsgálatokról készí
tett területi jelentése, valamint dr. Rákosi 
Lászlónak „A Bükkábrány 15. sz. fúrás paly- 
nológiai vizsgálata” című dolgozata.

Ezen összefoglaló jelentés alapján ismerte
tem a perspektivikus pannóniai barnakőszén
kutatás eme igen jelentős eredményét.

Földtani viszonyok

A tárgyalt terület Bükkábrány, Vatta, Ernőd, 
Csincsetanya, Mezőkeresztes és Mezőnyárád 
községek között helyezkedik el. É-i szélén a 3. 
sz. főútvonal, a D-in pedig a Budapest—Miskolc 
közötti vasútvonal halad át.

Földtanilag É-ról a Bükkhegység mezozoos és 
harmadidőszaki képződményei határolják, ame
lyek a kőolajkutató fúrások tanúsága szerint 
mélybesüllyedve a terület alatt is megtalálha-
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