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A BAKONY-VÉRTES VIDÉKI KŐSZÉNKUTATÁS IRÁNYELVEI 
ÉS LEGÚJABB EREDMÉNYEI

írta : K opek  Gábor

A Bakony és Vértes vidékének kőszénkutatását korábban általában az jelle
mezte, bogy a hegységperemet, illetve annak közelségét tartotta érdemesnek a kutatásra 
és a legtöbb esetben az ismert, többnyire természetes feltárásokban észlelt kőszénindi
kációkra támaszkodva, lépésről lépésre haladva tette ismertté az addig ismeretlent. Ez utób
bi elv alkalmazása vezetett el oda is, hogy ritkán a peremektől távolabb, tapogató 
jelleggel, egy-egy fúrással, a medencében keresték a kőszénösszlet folytatását. Ez, 
utóbbi kutatások csaknem kivétel nélkül sikertelenül zárultak, a telepösszlet ki- 
meddülését, helyette tengeri rétegek jelentkezését, vagy az eocén üledékek hiányát 
állapították meg, esetleg a vastag feclőösszletben leállva végződtek és kedvét szegték 
a vállalkozóknak a további próbálkozás tekintetében.

A fenti kutatási koncepció szoros összefüggésben állt az akkori ősföldrajzi el
képzeléssel. E szerint a folyamatos, fokozatosan transzgresszív és teljesnek tekint
hető eocén üledéksor alján jelentkezik a kőszénképződés és a lápterületek kialakulá
sára a feltételek csupán & maival csaknem egyező perem vonal mentén voltak adva. 
A peremvonaltól északra már a tenger helyezkedett el, kizárva ott ezáltal a lápkép
ződésnek még a lehetőségét is.

Hogy nem ismerték fel a kőszéntelepek feletti tengeri fedő korkülönbségeit,, 
amely végeredményben a vázolt ősföldrajzi kép revíziójához vezetett volna, ennek 
fő okai az eocén fáciesek sokrétűségében, a faunák feldolgozatlan voltában, rétegtani 
értékelésük hiányosságaiban és ellentmondásaiban, illetve a rétegtani szempontból 
oly fontos Nagyforaminifera-félék feldolgozásának elhanyagolásában kereshetők.

Amikor 1958-ban megindult a hegység eocén üledékeinek átfogó újra vizsgálata, 
magunk részéről az előbb említett szempontok szerinti, minél részletesebb, sok adatra 
és nagy területekre kiterjedő vizsgálatot tartottuk elsődleges feladatunknak.

Munkánk tulajdonképpen három kutatási szakaszra oszlott. Az első szakaszban, 
amelyet sztratimetrikus szakasznak is nevezhetnénk, célunk az volt, hogy szinteket 
tudjunk megállapítani, tisztázva azok egymáshoz való viszonyát, egymás alatti vagy 
feletti elhelyezkedését. A második feladat volt a szinteken belüli fáciesek rögzítése, 
ezek egymáshoz való viszonyának tisztázása, illetve a különböző fácies-tartományok 
szintekbe történő összevonása.

Ebben az időben még teljesen érdektelen volt számunkra e szintek valódi sztra- 
tigráfiai értéke, ilyen jellegű értékelésre csak az általunk döntőnek tartott fauna- 
csoportok feldolgozása után vállalkozhattunk, addig a rétegtani zűrzavar fokozása-
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nak elkerülése érdekében, az abban az időben elfogadottnak tartott rétegtani kere
teken belül maradtunk (K opek G. 1962. p. 16).

Céljaink elérésére szakítottunk az elmúlt három évtizedben megszokott kutatási 
módszerekkel és munkánkhoz egyrészt az eddig előnyben részesített feltárások helyett 
elsősorban a teljesebb rétegsorokat szolgáltató magfúrásokat hasznosítottuk, másrészt 
megkeresve a legmegfelelőbb faunacsoportokat, a Nagy for aminiférákat és néhány 
egyéb jellemző alakot (Tubulostium spirulaeum, rákok, Conoclypus conoideus stb.), 
használtuk fel elsősorban a szintek megállapításánál.

Ez a módszer nem csupán az egyre világosabban kirajzolódó szintek kialakításá
hoz vezetett, hanem lehetővé tette a szintjelző fajok esetében, a többcsúcsú domi
nancia-görbék jelentkezésének elemzése nyomán (Kopek G.—K ecskeméti T. 1960, 
K opek G. 1964) az addig hibásan parallelizált fáciesek korrekcióját, a szintek elter
jedési törvényszerűségeinek felismerése és rögzítése révén pedig a rétegtani hézagok 
megállapítását.

A kutatás második, rétegtani szakaszában az egyes szintek rétegtani értékelése 
után már körvonalazódni kezdtek a terület eocén fejlődéstörténetének főbb mozza
natai. Ezek közül a legfontosabb az eocénen belüli üledékhézagok kimutatása, az 
újabb üledékképződési ciklusok jelentkezése — bázisukon barnakőszénképződéssel — 
az eocén üledéksor epikontinentális, sőt sok helyütt kimutatható szigettengeri jellege 
és végül, de nem utolsósorban, az egyes üledékciklusok sávos elrendeződése. Ez 
utóbbi eleve két irányban szabta meg további tevékenységünket.

Egyrészt tisztáznunk kellett a területen előforduló kőszénösszletek korát, elter
jedésük törvényszerűségeit (Kopek G.—K ecskeméti T. 1964a), másrészt a sávos 
elrendeződés felismerésével kutatnunk kellett azokat az ősi depressziókat, amelyek 
helyet adhattak a lápképződésnek. A fenti feladatok felismerésével egyben elkezdő
dött kutatásaink harmadik, ősföldrajzi fázisnak is nevezhető szakasza.

Ennek a kutatási fázisnak fő jellegzetessége, a bevezetőben vázolt korábbi ku
tatási koncepcióval szemben, hogy a peremeken szerzett ősföldrajzi tapasztalatok segít
ségével nemcsak a peremeket tartja érdemesnek a kutatásra, hanem a perem lápsávján 
túl, attól É-ra, nagyjából azzal párhuzamos lef utásban még két-három hasonló lápövezet 
létezését tételezi fel (Kopek G.— K ecskemétit. 1964b). A fenti elmélet továbbfejleszté
sére, a lápok kialakulását lehetővé tevő, de ma már vastag oligocén képződményekkel 
eltemetett depressziók felkutatására a korábbi geofizikai méréseket (Eötvös-inga, 
gravitációs és szeizmikus) hasznosítottuk (M. Szabó F. 1965). Ezek a mérések szerkeze
tileg nemcsak igazolták a sávos elrendeződést, hanem a depressziók (minimum vonu
latok), illetve az azokat elválasztó gátak (maximum vonulatok) pontosabb helyzetét 
is körvonalazták és így lehetőséget nyújtottak az első kutatófúrások telepítésére.

E fentebb ismeretett ősföldrajzi koncepció ellenőrzésére és az esetleges kőszén
kincs feltárására a mélyfúrásos kutatás 1964-ben indult meg. Azóta (1966. IX. 1-ig) 
7 kutatófúrás mélyült le (5 perspektivikus kőszénkutató, 2 sekélyszerkezetkutató) a 
területen és a perspektivikus fúrások közül kettő műrevaló kőszéntelepet harántolt 
{1. ábra).

A fúrások rövid ismertetését az alábbiakban adjuk:

BAKONYCSERNYE, Bcs-10. JELŰ FÚRÁS
A déli sáv észak felé való kiékelődésének tisztázása, illetve a két sáv közti ré

gebbi, meddőként nyilvántartott fúrások adatainak ellenőrzése volt a fúrás célja. A 
fúrás sekélyszerkezetkutató jelleggel mélyült.



A 2 sáv ferulefének fúrásai 
1965-66-ban

1. ábra. Az ÉK-bakonyi kőszénkutatás első fázisában mélyült fúrások szelvényeinek
értelmezése

1 .  „Csernyei” homokkő, 2.  N .  p e r f o r a t u s - o s  mészkő, 3.  foraminiferás márga, 4. korallos molluscumos márga,
5 .  kőszénösszlet és fekü terresztrikum általában, 6. szenes, homokos agyag, 7. szenes aleurit, 8 .  kőszén, 9.  szenes 
(bitumenes) homokkő kaviccsal, 1 0 .  cenomán turriliteszes márga, 1 1 .  albai mészkő, 1 2 .  apti munieriás agyag;

H=holocén, O =  oligocén, v— v=vető
Abb. 1. Interprätierung der Profile der in der ersten Phase der Sucharbeiten auf Kohle 

im nordöstlichen Bakony abgeteuften Bohrungen
1 .  ,,Csernyeer” Sandstein, 2.  N .  p c r f o r a t n s - f ü h i e n d e r  Kalkstein, 3 .  foraminiferenführender Mergel, 4.  Ko
rallen- und Mollusken-führender Mergel, 5.  Kohlenkomplex und liegendes Terrestrikum im allgemeinen,
6 .  sandige Léttetíkólíle, 7. kohlenführeiider Schluffstein, S. Kohle, 9 .  kohienführender (bituminöser) Sandstein 
mit Schotter, 1 0 .  cenomaner Turrilitenmergel, 1 1 .  albischer Kalkstein, 1 2 .  aptiseher Munierienton; H =  Holozän,

О =  Oligozän, v— v =  Verwerfung
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0,0— 32,0 m Agyagmárga, konglomerátum (felsőoligocén).
32.0— 40,2 m Mészkő; N. perforatus-os szint (felsőlutéciai).
40,2— 49,0 m Korallos—molluszkumos márga (felsőlutéciai).
49.0— 52,8 m N. perforatus-os telepösszlet, nem műrevaló kifejlődésben; szenes agyag,

szenes aleurit, szervesanyag-dús bitumenes agyag (felsőlutéciai).
52,8— 82,6 m Tarka agyag.
82,6— 83,1 m Kőszéntelep: szenes aleurit, tetején kavicsos; kőszén-kavicsot is tar

talmaz (alsólutéciai).
83,1 — 100,2 m Agyag, homokos agyag (alsólutéciai feküösszlet).

100.2— 120,5 m Turriliteszes márga (középsőkréta).

A harántolt kőszenes üledékek részletes adatait lásd a 2. ábrán.

SZÁPÁR, Sz-42. JELŰ FÚRÁS

A déli és a középső sávot elválasztó, feltételezett meddő háton települt, e hát 
meglétének igazolására. A fúrás sekélyszerkezetkutató jelleggel mélyült.

0,0— 8,0 m Holocén—pleisztocén.
8,0— 87,2 m Foraminiferás márga (a felső részében jelentkező nagy glaukonittarta- 

lom az egész középsőeocén jelenlétét igazolja); (középsőeocén, felső
lutéciai).

87.2— 91,7 m Korallos—molluscumos márga, N. perforatus-szál (felsőlutéciai).
91,7 — 300,0 m Turriliteszes márga (középsőkréta).

Az eocén és a kréta határa a fúrómagon jól látható éles diszkordanciát mutat. A 
fúrás kőszenet nem harántolt.

MÓR, M-2. JELŰ FŰRÁS

A feltételezett középső sáv EK-i végén telepítettük, ez volt tulajdonképpen az 
első fúrás, amelyet a sávos elmélet igazolására mélyítettünk.

0,0 — 378,8 m Kavics, agyag, márga, konglomerátum, kőszénlencsék (felsőoligocén).
378.8 — 385,1 m ,,csernyei homokkő”  (felsőeocén).
385,1 — 458,0 m Foraminiferás márga (középsőeocén).
458.0 — 471,0 m Korallos —molluscumos márga (középsőeocén).
471.0 — 509,4 m Kőszénösszlet (középsőeocén).
509,4—509,8 m Orbitolinás mészkő (középsőkréta, albai).
509.8 — 661,0 m Munieriás agyagösszlet (középsőkréta, apti).
661,0—720,0 m Dachsteini mészkő (felsőtriász, raeti).

A jelentkező felsőlutéciai kőszénösszlet (figyelmen kívül hagyva a 471,0—471,5 
m között harántolt kísérő telepet) 473,8—475,8 m között 2 m vastag telepet tartal
maz, mely alul és felül 0,4 illetve 0,5 m vastag szenes agyagból, középen 1,1 m 
vastag 3312 kg/cal átlag fütőértékű kőszénből áll (részletes szelvényét lásd a 2. 
ábrán.)

A fúrás által feltárt kőszéntelep alapján a kifejlődési területet 1 km2-re extra- 
polálva, a készletet 1.430 000 tonnának számítottuk és azt C2 kategóriában, egyelőre 
nem műrevaló tartalékkészletként tartjuk nyilván.
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MÓR, M-3. JELŰ FÚRÁS

A fúrás a Mór 1. és Mór 2. jelű fúrások között mélyült, célja volt eldönteni, hogy 
a déli és a középső sáv ezen a tájon összeköttetésben állt-e?

0,0 — 504,6 m Kavics, agyag, márga, konglomerátum, kőszénlencsék (felsőoligocén).
504,6 — 581,5 m Foraminiferás márga (középsőeocén).
581,5 — 646,4 m Felsőlutéciai kőszénösszlet (középsőeocén).
646,4—747,9 m Munieriás agyag (középsőkréta, felsőapti).
747,9 — 809,6 m Mészkő és tűzköves mészkő (júra).

Noha a kőszénösszleten belül egyenetlen eloszlásban igen sok szenes, bitumenes 
réteg mutatkozott, valódi kőszéntelep csak 596,5—597,4 m között jelentkezett, eb
ből is csak 40 cm éri el kalorikusán a műre valóságot. A fentiek alapján tehát a két 
sávot elválasztó gát itt víz alatti küszöbként fejlődött ki és így nem tette lehetővé a 
műre való kőszénképződést.

NAGYVELEG, Nv-1. JELŰ FÚRÁS

A második sávon Nagyvelegtől ENy-ra települt a fúrás, a második sáv lefutásá
nak továbbkutatására.

0,0—356,7 m Kavics, agj^ag, márga, konglomerátum, kőszénlencsék (felsőoligocén).
356,7 — 464,0 m Foraminiferás márga (középsőeocén).
464.0 — 466,6 m Korallos —molluscumos márga (középsőeocén).
466,6 — 487,5 m Kőszénösszlet (középsőeocén).
487.5 — 513,6 m Turriliteszes márga (középsőkréta, albai-cenomán).
513.6 — 514,0 m Orbitolinás mészkő; 513,6 m-nél törésvonal! (középsőkréta, albai).
514.0 — 514,4 m Requieniás mészkő (középsőkréta, albai).
514,4—620,7 m Munieriás agyagcsoport; 514,8 m-nél törésvonal! (középsőkréta, felső

apti).
620.7 — 653,0 m Dachsteini mészkő (felsőtriász, raeti).

A fúrás megállapította a sáv DNy-irányú folytatását, de annak déli peremét 
ütötte meg, s két jelentéktelen telepecskét (0,4 ill. 0,3 m) harántolt 466,6—467,0 m 
és 468,6—468,9 m között.

BAKONYCSERNYE Bcs-9. JELŰ FÚRÁS

A fúrás egyrészt továbbkutatta a középső sáv lefutását DNy-i irányban, másik 
célja az volt, hogy felderítse, van-e kapcsolat a Mór 2., valamint a Nagyveleg 1. sz. 
fúrással feltárt részek és a dudari terület között?

0,0 — 337,8 m Kavics, agyag, márga, konglomerátum, kőszénlencsék (felsőoligocén).
337.8 — 384,2 m Foraminiferás márga (középsőeocén).
384.2 — 389,4 m Korallos —molluscumos márga (középsőeocén).
389,4 — 417,2 m Kőszénösszlet (felsőlutéciai).
417.2 — 434,0 m Kőszénösszlet (alsólutéciai).
434.0 — 540,0 m Turriliteszes márga (középsőkréta, albai — cenomán).

A kőszénösszleten belül két „telepcsoport” van, egymástól tarka agyagösszlettel 
elválasztva. A felső telepcsoportot dudar—balinkai analógiára felsőlutéciainak, az 
alsót alsólutéciainak tekintjük.

A felső telep 392,1—394,2 m között helyezkedett el, átlagos fűtőértéke 4100 
kg/cal, vastagsága 2,10 m.
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Az alsó telepcsoport tulajdonképpen csak teleproncs, szerves-bitumenes konglo
merátum és szenes, bitumenes, kavicsos, puha homokkő, illetve aleurit. A benne 
található kőszénkavicsok egyrészt itt is az intralutéciai denudációs időszak pusztító 
hatását húzzák alá, másrészt reményt keltenek, hogy a terület egyes pontjain erózió
tól megkímélve a műrevaló alsólutéciai telepek is megtalálhatók lesznek.

A fúrás által megütött széntelep 1 km2 területre extrapolálva 2,1 m vastagság 
és 1,3 fajsúly alapján 2 730 000 tonna szénvagyont reprezentál, egyelőre C2 kategóri
ájú nem műrevaló tartalékként.

SÚR, Sr-1. JELŰ FÚRÁS

Ugyancsak a középső sáv földrajzi helyzetét, kiterjedését volt hivatva kutatni. 
A fúrás az eocén jelenlétét megállapította, de vetőbe jutott és így a terület produkti
vitását eldönteni nem tudta.

0,0—197,5 m Kavics, agyag, márga, konglomerátum, kőszénlencsék (felsőoligocén).
197.5 — 292,5 m Foraminiferás márga (középsőeocén).
292.5 — 299,0 m Vetőzóna: vegyes kőzetanyag tektonikus keveréke.
299.0— -315,0 m Turriliteszes márga (középsőkréta, albai-cenomán).
315.0— 332,5 m Mészkő; talpnál vető! (közésőkréta, albai).
332,5—336,0 m Requieniás mészkő; 336,0 m-nél vető! (középsőkréta, albai).
336.0— 559,8 m Munieriás agyagcsoport (középsőkréta, felsőapti).
559,8 — 604,7 m Daehsteini mészkő (felsőtriász, raeti).

Megjegyzés: A Bcs-9, Sr-1., Nv-1., M-3. jelű fúrások foraminiferás márgájának 
felső része esetleg belenyúlik a felsőeocénbe, ezt azonban biztosan csak a plankton- 
maradványok őslénytani vizsgálata után lehet eldönteni.

Az ismertetett kutatófúrások eredményei az alábbi pontokban foglalhatók össze:
1) a sávos ősföldrajzi elrendeződéssel már nem mint elmélettel, hanem mint 

ténnyel számolhatunk;
2) a sávok száma egyelőre háromra tehető: a déli (első) a Kisgyón—Balinka— 

Mór—Pusztavám —Oroszlány, a középső (második) a Dudar—Csetény— 
Szápár—Nagyveleg, az északi (harmadik) a Fenyőfő—Bakonyszentkirály— 
Kisbér—Tatabánya-i vonulat;

3) e sávok kőszénindikációkat, sőt — hegyenként már fúrásokkal bizonyítottan 
— műrevaló vastagságú és fűtőértékű kőszéntelepeket is tartalmaznak;

4) az említett fúrások eredményei alapján a középső sávban kb. négyszer ak
kora reménybeli területtel számolhatunk mint a ma ismert, illetve felkutatás 
alatt álló, szorosan vett dudari, illetve Dudar—Csetény közötti terület;

5) a jelenleg kutatás alatt álló középső sáv délnyugati része, a Bakonyesernye 
Bcs-9. jelű fúrás adatai szerint az alsólutéciai telepcsoportot is tartalmaz
hatja;

6) a középső sávban a védőréteg-viszonyok eddig igen kedvezőnek mutatkoz
nak. A fúrásokkal eddig megkutatott részen a turriliteszes márga legalább 
100 m vastag, de egyes helyeken meghaladhatja a 200—330 m-t is. Valószínű 
az is, hogy egyes helyeken a fiatalabb mezozoikum alatt jelentkező triász, 
üledékek nem a vízveszélyes, vastag daehsteini mészkővel és fődolomittal 
jelentkeznek, hanem a középsőtriászba tartozó márgás képződményekkel.
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R IC H T L I N I E N  U N D  N E U E S T E  E R G E B N IS S E  VO N  
E R K U N D U N G S - U N D  S U C H A R B E IT E N  A U F  K O H L E  IM 

R A U M E  B A K O N Y  -V É R T E S

von
G. K opek

Früher wurden die Kohlenerkundungsarbeiten im Gebiete des Bakony- und 
Vértes-Gebirges dadurch charakterisiert, dass man der Gebirgsrand oder dessen Nähe 
für 'perspektivisch hielt und, auf den bereits bekannten, meistens in natürlichen Auf
schlüssen beobachteten Kohlenindikationen basierend, das bis dahin Unbekannte von 
Schritt zu schritt ermittelte. Dieses Prinzips hatte auch zur Folge, dass die Fortsetzung 
des Kohlenkomplexes bisweilen weit von den Rändern, stichprobenmässig, durch 
Einzelbohrungen gerade im Beckeninneren gesucht wurde. Diese letzteren Unter
suchungen blieben fast alle ergebnislos, sie haben die Verunreinigung und Abfall
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des Flözkomplexes und dementsprechend seine Verdrängung durch marine Ablage
rungen, oder das Fehlen des Eozäns nachgewiesen, eventuell sind die Bohrungen im 
mächtigen Schichtenkomplex des Hangenden eingestellt worden und die Ergebnis
losigkeit hat den Unternehmern die Lust zur Weiterführung der Erkundungsarbei
ten genommen.

Die obige Erkundungskonzeption war in engem Zusammenhang mit den damali
gen paläogeographischen Vorstellungen. Dementsprechend sitzt die Kohlenbildung 
an der Basis der kontinuierlichen, sich mit allmählicher Transgression auszeichnenden 
und für vollständig haltbaren eozänen Schichtenfolge ein, und die Bedingungen für 
die Entwicklung von Moorzonen waren lediglich längs einer der heutigen fast 
gleichen Randlinie gegeben. Nördlich von dieser Randlinie lag das Meer selbst, und 
in Zusammenhang damit war dort sogar die Möglichkeit einer Moor-Bildung aus- 
gechlossen.

Die Mannigfaltigkeit der eozänen Fazies, die Nicht-Bearbeitung der Faunen, 
die Mangelhaftigkeit und Widersprüche ihrer stratigraphischen Auswertung, bzw. 
die Vernachlässigung der Bearbeitung der aus stratigraphischen Gesichtspunkt so 
wichtigen Grossforaminiferen waren die Ursachen dessen, dass die Altersunterschiede 
des marinen Hangenden der Kohlenflöze nicht erkannt und keine Revision des obi
gen paläogeographischen Verhältnisse unternommen worden sind.

Als in Jahre 1958 die umfassende Reambulation der eozänen Ablagerungen 
begann, hielten wir für unsere primäre Aufgabe möglichst detaillierte und weit
gehende alle vorliegenden Angaben, umfassende Untersuchungen vorzunehmen.

Unsere Forschungsarbeit teilte sich eigentlich in drei Phasen. Tn der ersten Phase, 
die auch stratimetrisch genannt werden könnte, erzielten unsere Arbeiten den Nachweis 
von Horizonten, und die Feststellung ihrer gegenseitigen Lagerungsverhältnisse. 
Die zweite Aufgabe war die Festlegung von Fazies innerhalb der einzelnen Horizonte, 
die Ermittlung ihrer Verhältnisse zueinander, bzw. die Vereinigung zu einem und 
demselben Horizont gehörigen Fazieszonen.

Um unser Ziel zu erreichen, Hessen wir die in den letzten drei Jahrzehnten an
gewandten traditionellen Forschungsmethoden auf, und für unsere Arbeit benützten 
wir — statt der bis dahin bevorzugten Aufschlüsse — einerseits die vollständigere 
Schichtenfolgen liefernden Kernbohrungen, andererseits wendeten wir — nach der 
Auswahl der dafür geeigneten Faunengruppen — vor allem Grossforaminiferen und 
einige anderen char akterischen Formen (Tubulostium spirulaeum, Krebse, Conoclypus 
conoideus, usw.) bei der Festlegung der einzelnen Horizonte an.

Diese Methode führte nicht nur zur Absonderung von Horizonten, deren Selb
ständigkeit immer klarer wurde, sondern ermöglichte auch die Korrektion der 
bis dahin falsch parallelisierten Fazies (G. K opek —T. K ecskeméti 1960, G. K opek 
1964) und — durch die Erkennung und Feststellung der Verbreitungs-Gesetzmäs
sigkeiten der Horizonte — auch den Nachweis der jeweiligen Sedimentations
lücken.

In der zweiten (stratigraphischen) Phase der Untersuchungen, nach der strati
graphischen Auswertung der einzelnen Horizonte, zeichneten sich schon die wich
tigsten Momente der eozänen Entwicklung dieses Gebietes aus. Unter diesen ist 
die Feststellung einer Lücke innerhalb des Eozäns, das Auftreten von neuen Sedi
mentationszyklen — mit Braunkohlenbildung an ihrer Basis — die epikontinentale, 
an vielen Stellen sogar archipelagische Ausbildung der eozänen Schichtfolge und, 
schliesslich aber nicht zuallerletzt, die streifenartige Anordnung der einzelnen Sedi-

8 Évi Jelentés 1966-ról
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mentationszyklen am wichtigsten. Dieses letztere Merkmal hat von vorherein zwei 
verschiedene Richtungen für unsere Tätigkeit bestimmt.

Einerseits, mussten wir das Alter und die Verbreitungs-Gesetzmässigkeiten der 
auf diesem Gebiet vorkommenden Kohlenkomplexe klären (G. K opek—T. K ecs
keméti 1964a), andererseits, nach der Erkennung der streifförmigen Anordnung, 
mussten wir noch für die Entwicklung von Mooren günstige Paläodepressionen 
suchen.

Mit Erkennung der obigen Aufgaben begann zugleich die dritte Phase unseres 
Forschungsprogrammes, die auch p>aläogeographische Phase genannt werden dürfte. 
Die wichtigste Merkwürdigkeit dieser Phase ist — der einleitend besprochenen, 
früheren Eorschungskonzeption gegenüber — dass man anhand der an den Rändern 
gewonnenen paläogeographischen Erfahrungen, nicht nur die Randzonen für die 
Erkundung würdig hält, sondern dass man noch die Anwesenheit von zwei oder drei 
analogen Moor-Zonen jenseits der Moor-Zone des Randgebietes, AT davon, parallel 
damit, annimmt (G. K opek—T. K ecskeméti 1964 b).

Für die Prüfung der Richtigkeit der oben besprochenen paLiogeographischen 
Konzeption und für Erschliessung der event Liehen Kohleavorräte wurden 1964 
Tiefbohrungs- Sucharbeiten in Angriff genommen. Seitdem (bis zum 1. IX. 1966) 
sind 7 Erkundungsbohrungen (5 perspektivische Bohrungen auf Kohle und 2 seichte 
Strukturbohrungen) abgeteuft worden, und zwei von den perspektivischen Bohrungen 
haben abbauwürdige Kohlenflöze durchteuft (Abb. 1.).

Die Ergebnisse der Erkundungsbohrungen können wie folgt zusammengefasst 
werden:

7. die zonale paläogeographische Konfiguration kommt nunmehr, über die 
früheren theoretischen Vorstellungen hinaus, als eine Tatsache in Frage;

2. vorderhand können drei Zonen nachgewiesen werden: 1. südliche Zone von 
Kisgyón—Baiinka—Puszta vám—Oroszlány, 2. mittlere Zone von Dudar— 
Csetény—Szápár—Nagyveleg, 3. nördliche Zone von Fenyőfő—Bakony- 
szentkirály—Kisbér—Tatabánya;

3. diese Zonen enthalten Kohlenindikationen, ja an einigen Stellen sogar 
Kohlenflöze von abbauwürdiger Mächtigkeit und Heizwert, wovon die 
Bohrungen zeugen;

4. auf Grund der obengenannten Bohrungen können wir in der mittleren Zone 
mit einem viermal so grossen perspektivischen Gebiet rechnen, als das heute 
bekannte bzw. Sucharbeiten unterworfene sog. Dudarer Gebiet bzw. der 
Zwischenraum von Dudar und Csetény;

5. der südwestliche Teil des mittleren Streifens, wo zur Zeit Sucharbeiten 
vor sich gehen, kann — nach den Angaben der Bohrung Bakonycsernye 
Bes. Nr. 9 — auch die unterlutetische Flözgruppe enthalten;

6. in der mittleren Zone erwiesen sich die Schutzschicht-Verhältnisse bisher 
sehr günstig. Im durch Bohrungen bisher erkundeten Raume beträgt die 
Mächtigkeit des Turrilitenmergels wenigstens 100 m, kann aber an einigen 
Stellen auch 200—330 m überschreiten. Es ist auch wahrscheinlich, dass an 
einigen Stellen die unter dem jüngeren Mesozoikum vorkommenden triadischen 
Ablagerungen nicht durch wassergefährlichen, mächtigen Dachsteinkalk, 
sondern durch die mitteltriadische mergelige Schichten vertreten sind.


