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AZ EOCÉN BARNAKŐSZÉNKUTATÁS HELYZETE ÉS 
LEHETŐSÉGEI A VÉRTES HEGYSÉG NY-I ELŐTERÉBEN

Irta: G o n d o z ó  G y ö r g y

A Vértes hegység ÉNy-i része, az Oroszlány—Puszta vám—Mór-i eocén rész
medence, barnakőszéntermelésünk jelentős bázisa. Az ismert barnakőszénterület 
továbbkutatási lehetőségeinek felderítése a jövőben is népgazdasági érdek. Ezen 
medencéről számos kéziratos munka, irodalmi közlemény jelent meg, teljesen ellen
tétes véleményekkel. K opek G.—K ecskeméti T. (1964) legújabb vizsgálati ered
ményeikre utalva úgy vélik, hogy a Bakony hegységben és a Vértes hegység Ny-i 
előterében, tehát a Mór—Puszta vám—Oroszlány-i medencében is, a dorogi terü
lethez hasonlóan három különböző korú kőszénképződmény található.

Véleményük szerint a három különböző korú széntelepet egymás mellett lehet 
és kell keresni, s ez a „felismerés” jelentős gazdaságföldtani következtetést von maga 
után. (Pl. a Bakony területén megtízszerezheti az eddigi reménybeli kőszénterülete
ket.)

A bányászati feltárások, kutatófúrások és a geofizikai felmérések rendelkezésre 
álló adatai alapján jól körvonalazható az a terület, ahol az eocén barnakőszénösszlet 
kifejlődése várható. Éppen ezért túlzottan optimistának tartjuk a reménybeli bar
nakőszénterületek megtízszereződésére vonatkozó véleményt (Kopek G.—K ecske
méti T. 1964). A szerzők abból indulnak ki, hogy a széntelepek kora különböző, 
az általuk szerkesztett ősföldrajzi vázlaton például úgy tüntetik fel a bokodi szén
mezőt, mint ahol egymás felett lehetnek a különböző korú széntelepek, nevezetesen 
az alsóeocénbeliek és a felsőlutéciaiak. Az az elgondolás, hogy területünkön három 
különböző emeletbe sorolható barnakőszéntelep tételezhető fel, nem egyeztethető 
Össze a kutatások konkrét adataival, s az ezek alapján szerkesztett földtani szelvény
nyel (Pv. 12., 19., 25., 500., 632.; 0 . 1520. sz. fúrások).

Az ÉNy—DK-i földtani szelvényünk (1. ábra), amely a felszínre kibúvó alap
hegységtől indul, harántolja a működő aknaüzemek jól feltárt területét, s áthalad 
az úgynevezett Pusztavám—Bokod-i mélyparti területen egészen Bakonysárkányig. 
Szelvényünkbe olyan kutatófúrások adatait építettük be, amelyek a teljes eocént 
átfúrták s a triász, illetve kréta képződményekig hatoltak le. Az eocén barnakőszén
összlet települési mélysége az Adria szintjéhez viszonyítva + 260 m és — 300 m kö
zött változik, tehát 560 m a maximális szintkülönbség a medence szegélyén és a me
dence belsejében levő széntelep helyzete között. Ez 11 km távolságon belül is igen 
tekintélyes különbség. Ennek ellenére ebből nem vonható le az a következtetés, hogy 
a magasabb helyzetű széntelepek kora nem azonos a mélyebb szintben húzódó szén-
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telepekével. A több száz, illetve ezer lemélyített szénkutató fúrás adatai ezt a fel- 
tételezést nem indokolják, mert Mór—Oroszlány területén két egymás fölötti eocén 
barnakőszénösszletet eddig egyik sem harántolt.

Véleményünk szerint az egyes tektonikai egységeken belül a telepek képződési kora 
azonos. A Mór—Pusztavám—Oroszlány-i medencerászben nem tudunk olyan tény
ről, amely a különböző korú barnakőszéntelepek egymás feletti kifejlődését igazolná. 
Tehát olyan reménybeli készletekről sem beszélhetünk, amely az eddig feltárt és 
részben ismert széntelepek felett, alatt, vagy mellett húzódnának. A medence DK-i 
részén húzódó barnakőszéntelep és a medence ENy-i süllyedékében ismert telepek 
között — mint említettük — 560 méter a szintkülönbség. A medence parti kifejlő
dései részén a telep és a kísérő kőzetek a fácies-jellegből eredően nem egyformák, de 
véleményem szerint azonos korúak. A medencére a lépcsős vetődési rendszer jel
lemző. A tektonikai vonalak egy egységes kifejlődésű földtani ciklus üledékeit 
szabdalták fel (1. ábra). Ha a magasságkülönbségtől eltekintünk, úgy az egyes tekto
nikai lépcsők menti rétegsorok jól illeszthetők egymáshoz a peremtől a medence bel
sejéig.

Nincsnek bizonyítékaink tehát arra, hogy az egyes tektonikai egységek barnakőszén- 
telepjei különböző korúak lennének.

Az eocén barnakőszénösszlet gazdaságföldtani kutatásának lehetőségeire vo
natkozóan az a véleményünk, hogy a 2. sz. ábránkon körülhatárolt reménybeli te
rületek jelzik a lehetőségek maximumát. A Szentiványi F. (1964) által felvetett 
esetleges lehetőségekre: „hogy a Dad—Tata között húzódó maximum vonulat 
Kisalföld felé eső oldalán megvan-e az eocén rétegsor, illetve a széntelepes összlet”  
választ adott a Kisbér 1. sz. és a Nagyigmánd 1. sz., 3. sz., a Bakonysárkány 1. és 
a későbbi Pusztavám 822. sz. fúrás adatsora. A Nagyigmánd 1. sz. fúrás negyedkor, 
pliocén és miocén alatt — a paleogén képződmények teljes kimaradásával — triász 
alaphegységet ért, hasonlóan nem harántolt eocént a Nagyigmánd 3. sz. fúrás sem. 
A Bakonysárkány 1. sz. fúrásban 25 m volt a negyedkori összlet, majd 562,5 m-ig 
oligocénben haladt, s ekkor triászba jutott anélkül, hogy eocént fúrt volna. Hasonló 
eredményt mutatott az akai vízkutató fúrás (oligocén alatt triászt ért 427,0 m-ben) 
s a Pusztavám 822. sz. perspektivikus fúrás (oligocén 553,0 m-ig, alatta triász). Meg
jegyezzük, hogy utóbbi fúrás már a K opek G.—K ecskeméti T. (1964) által feltéte
lezett alsóeocén szénpásztába esett.

A kutatási terület kiterjesztésének lehetősége tehát Ny-i irányban is erősen kor
látozott. A kutatásnak nemcsak a telepek elagyagosodása szab határt, hanem az 
eocén képződmények lepusztultsága is.

A Mór—Pusztavám — Oroszlány-i medencerész reménybeli területeinek meg
határozását (2. ábra) az ősföldrajzi lehetőségek, a feltárások és fúrások adatai alap
ján végeztük. Az eocén egykori elterjedése jóval nagyobb volt, mint a 2. ábrán be
mutatott eróziós övön belüli terület. A mai helyzet kialakításában nagy szerepe volt 
az eocénen és oligocénen belüli, illetve az oligocén utáni lepusztulásnak.

A mélyfúrásokkal felderített területen az előzetes kutatási fázisnak megfelelő 
mennyiségű kutatófúrás mélyült. Ez a terület az aknatelepítésre leginkább alkalmas 
egység. A kutatófúrások értékelése alapján részletes barnakőszénkutatásra a leg
kedvezőbb a Pusztavám község alatti és Bököd környéki, valamint a Pusztavám 
és Mór közötti terület. Ez több tektonikai lépcsőből áll, de továbbkutatásra feltét
lenül alkalmas. A Nagyveleg és Mór határában K opek G. által javasolt és már folya
matban levő perspektivikus kutatás gazdaságföldtani eredményeket hozott, nagyobb





Eocén barnakőszénkutatás a Vértes Ny-г előterében 119

mélységben alsóeocén* barnakőszéntelepet harántoltak. Tehát a 2. ábrán megjelölt 
perspektivikus területrész kutatása valóban indokolt.

Kecskéd—Bököd—Oroszlány környékén a kutatófúrások csak eróziós ron
csokként tárták fel az alsóeocén képződményeket. Az eróziós zónán kívül a kutatás 
eredménytelensége az eddigi adatok alapján is feltételezhető. A Vértes hegység ÉNy-i 
szegélye és a működő aknaüzemek területe közötti szerkezeti egységet még fel lehet 
tárni, de nagy távlatokban jelentősége nincs.

Ha a meglevő aknaüzemekkel lekötött területek nagyságát és szénvagyonát 
viszonyítjuk a mélyfúrásokkal felderített területhez, illetve annak szén vagyonához, 
akkor azt látjuk, hogy a két terület értéke megközelítően azonos. A perspektivikus 
kutatásra alkalmas terület szénvagyona megközelítheti az aknaüzemek és a felderí
tett területek készletét abban az esetben, ha a széntelepek felmérését 600 m mély
ségig figyelembe vesszük. A működő bányaüzemek perspektívái a mélység felé 
vannak, elsősorban Mór—Bököd községek határában és tőlük Ny-ra (2. ábra). 
A harmadik 5 éves terv során népgazdasági eredményeket is hozó kutatást 
célszerű úgy irányítani, hogy elsősorban ezen területrész tisztázódjon földtanilag 
olyan mértékben, hogy részletes kutatási terv készülhessen az egyes tektonikai szin
tekre. Az előzetes és részletes fázisú kutatást Pusztavám község határában már meg
kezdtük. A geofizikai felvételek a triász alaphegységet Mór környékén -  900 m ten
gerszint alatti mélységben jelzik (L á n y i  J. 1962). Jelentős lenne annak kimutatása, 
hogy ezen a területen milyen mélységben van a széntelep. A perspektivikus fúrások 
választ adhatnak arra a kérdésre, hogy a minőség és mennyiség függvényében a mű- 
velhetőség mélységi határát hol húzzuk meg. A Pusztavám környékén mélyített Pv. 
803, Pv. 820 és Pv. 632. sz. fúrások az eocén alatt jelentős vastagságú kréta képződ
ményeket harántoltak (pl. a Pv. 820. sz. fúrás 471,6 m után is még kréta agyagössz- 
íetben állt meg). Felbecsülhetetlen értékű védőréteg ez a triász karsztvíz ellen. A 
geofizikai térképekre hivatkozva úgy látszik, hogy a -  600 m tsz. alatti triász kő- 
zetmélység-határon belül a gazdaságföldtani értékelést mindenképpen el kell végezni, 
mielőtt a környéken működő szénbányászat jövőjét illetően bármilyen véleményt 
alkothatnánk. Bakonysárkány—Dad vonalában a triász felszín viszonylag kis mély
ségű ( -  200 m tsz. alatt). E területen kedvező lehetne a mélység, de fennáll a nagy
arányú lepusztulás ténye, amely nemcsak a telepcsoportot, hanem az eocént, sőt 
a kréta képződményeket is teljesen letarolta. Ezen részeken még eróziós roncsokra 
sem lehet számítani.

A Vértes hegység ENy-i előtere eocén medencéjében egy barnakőszéntelepes 
rétegcsoport van. Területünkön tehát nincs lehetőség arra, hogy egymás felett vagy 
területileg egymás mellett is kutathassunk új, eltérő korú barnakőszéntelepek után. 
Az Oroszlány—Puszta vám-i területen a barnakőszén szerintünk nem két pásztában 
fordul elő, hanem egy genetikai egységként húzódik a medence peremétől a medence 
belseje felé, követve a kőszénképződés után kialakult tektonikai formákat. A barna
kőszéntelepes csoport több telepből áll, amelyek szinttartóak az egész medencében.

S z e n t i v á n y i  F. (1964) szerint az oroszlányi medencerészben „nagy kiterjedésű 
újabb területek felkutatása, feltárása már alig lehetséges” . Ez is alátámasztja a „meg- 
tízszerezés” ( K o p e k — K e c s k e m é t i  1964) valószínűtlen voltát. E két vélemény alap
ján szerintünk arra kell összpontosítanunk a fejlesztést és kutatást, ahol a legkiseb 
a feltételezések szerepe. Ez a 2. ábrán bemutatott területnek az a része, amely az alsó-

* Kopek G. meghatározása szerint középsőeocén (lutéciai) ksőzéntelepeket harántoltak a fúrások. 
( S z e r k . m e g j . )
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oligocén lepusztulási zóna vonalán belül van. Nem várhatók nagy kiterjedésben eocén 
képződmények és különösen barnakőszéntelepes rétegek e zónán kívül, ezt igazolja 
az a néhány fúrás is, mely oligocén képződmények átfúrása után viszonylag kis mély
ségben triász képződményekben állt le.

Hasonló módon nem lehet jelentősebb szén vagy on feltárására számítani az 
alaphegység pereme és a működő aknaüzemek határai között. Ez a terület szeszélyes, 
partközeli kifejlődésű, vékony széntelepeket tartalmaz.

Az elmondottak alapján javasoljuk:
— a magas szerkezeti helyzetű területek felderítő vizsgálatát,
— Mór —Bakony sárkány—Császár —Bököd közötti terület földtani alapfúrásokkal 

való megkutatását,
— a terület teljes gazdaságföldtani értékelését.

Népgazdaságilag a legjelentősebb terület Mór—Bököd környéke. Közeli akna- 
telepítés lehetősége Pusztavám község határában adódik, a terület részletes megku
tatása már elkezdődött annak D-i részén. Ezt a kutatást folyamatosan ki kell ter
jeszteni az egész területre, az eróziós sávig. A kutatás ezen területen így tudatossá 
és tervszerűvé válhat*, ha a fentiekben vázolt földtani tapasztalatokat szem előtt 
tartjuk. Ha meglevő készleteinknek megtízszereződését nem is érjük el, a körvona
lazott területen a kutatás még népgazdasági értelemben jelentős szénkincset tár
hat fel.
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G E G E N W Ä R T IG E R  S T A N D  U N D  P E R S P E K T I V E N  D E R  
E R K U N D U N G S A R B E I T E N  A U F  B R A U N K O H L E  IM E O Z Ä N  
DES W E S T L I C H E N  V O R L A N D E S  D E S V É R T E S - G E B I R G E S

von

G y . G o n d o z ó

Der NW-Teil des Vértes-Gebirges, der eozänen Teilbecken von Oroszlány— 
Pusztavám—Mór ist eine bedeutende Basis der Braunkohlenförderung in Ungarn. 
Die Klärung der Möglichkeiten der weiteren Erkundungs- und Sucharbeiten in diesem 
bekannten Braunkohlengebiet ist von volkswirtschaftlicher Bedeutung. Auf Grund 
ihrer neuesten Forschungsergebnisse sind G. K opek und T. K ecskeméti (19G4) der 
Meinung, dass im Bakony-Gebirge und im westlichen Vorland des Vértes-Gebirges 
d. h. auch im Mór—Puszta vám—Oroszlány-Becken — ähnlich wie im Doroger 
Gebiet — drei Braunkohlenformationen von verschiedenem Alter vorhanden sind.

Diese drei verschieden-alten Braunkohlenlagerstätten könnten, und sollten — 
nach der Auffassung dieser Autoren — parallel erkundet werden, und diese Arbeiten 
könnten ja die bisher bekannte Ausdehnung der perspektivischen Braunkohlenzonen 
des Bakony-Gebirges verzehnfachen.

Auf Grund von Schürfungen, Erkundungsbohrungen und geophysikalischen 
Vermessungen halten wir das von G. K opek und T. K ecskeméti gemeinte (1964) 
Verzehnfachen der perspektivischen Braunkohlenräume für allzusehr optimistisch. 
Die Autoren gehen davon aus, dass das Alter der Kohlenflöze verschieden ist. Auf 
der von ihnen entworfenen paläogeographischen Skizze stellen sie z. B. das Bokoder 
Kohlenfeld als so einen Raum dar, wo die Kohlenflöze von verschiedenem Alter und 
zwar die des Untereozäns und des oberen Lutetiens aufeinander folgen könnten. Die 
Vorstellung, dass auf unserem Gebiet das Vorliegen von drei Braunkohlenflözen, die 
zu drei verschiedenen stratigraphischen Stufen gerechnet werden können, anzu
nehmen sei, kann mit den konkreten Ergebnissen der Untersuchungen und mit dem 
anhand dieser letzteren zusammengestellten geologischen Profil nicht vereinbart 
werden.

Unser geologisches Profil von NW—SO Richtung (Abb. 1.), das von Grund- 
gebirgsausbiss ausgeht, quert das gut aufgeschlossene Gebiet der aktiven Schachtbe
triebe durch und erstreckt sich durch das sogenannte Tiefküstengebiet von Puszta
vám—Bokod bis zu Bakonysárkány. Wir haben in unser Profil die Angaben der 
Erkundungsbohrungen eingebaut, die das ganze Eozän durchteuft und die tria- 
dischen bzw. kretazischen Ablagerungen angestossen hatten. Die auf das Niveau des. 
Adriatischen Meeres bezogene Lagerungstiefe des eozänen braunkohlenführenden 
Schichtenkomplexes schwankt zwischen +260 und -300  m, dementsprechend ist 
der maximale Höhenunterschied zwischen der am Beckenrand und im Beckeninneren 
befindlichen Kohlenlagerstätte 560 m. Auf einer Distanz von 11 km ist dies ein sehr 
bedeutender Unterschied. Dennoch darf man daraus nicht den Schluss ziehen, dass 
das Alter der höher lagernden Kohlenflöze von jenem der tieferen Flöze abweicht. 
Die Angaben von Hunderten, ja sogar Tausenden von Erkundungsbohrungen 
berechtigen diese Auffassung nicht, weil im Raume von Mór—Oroszlány bisher 
zwei aufeinanderfolgende Braunkohlenkomplexe nirgends durchteuft werden konn
ten.
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Unserer Meinung nach ist das Alter der einzelnen Flöze innerhalb der tektoni
schen Einheiten dasselbe. Im Raume des Teilbeekens von Mór—Pusztavám—Orosz
lány wissen wir nichts über solche Tatsachen, die die Entwicklung der übereinander 
lagernden Braunkohlenflöze von verschiedenem Alter unterstützten. Wir können 
nun von solchen perspektivischen Vorräten auch nicht sprechen, die über, unter 
oder neben den bisher aufgeschlossenen und teils bekannten Kohlenflözen vorhanden 
wären. Im Küstenteil des Beckens sind Flöz und Nebengesteine — aus dem Charakter 
des Fazies resultierend — nicht von gleicher Entwicklung, sind aber, meiner Meinung 
nach, gleichaltrig. Für das Becken ist das treppenförmige Dislokationssystem charak
teristisch. Die tektonischen Linien haben die Sedimente eines einheitlichen geologi
schen Zyklus zerstückelt (Abb. 1). Von den Höhenunterschieden abgesehen, lassen 
sich die längs der einzelnen tektonischen Treppen vorkommenden Schichtenfolgen 
vom Beckenrand gegen die Mitte des Beckens gut aneinanderfügen.

Wir haben nun keinen Beweis daf ür, dass die Braunkohlenflöze der einzelnen tek
tonischen Einheiten von verschiedenem Alter wären.

Bezüglich der Möglichkeiten für Erkundungs- und Sucharbeiten im eozänen 
Braunkohlenkomplex, sind wir der Meinung, dass das die grössten Möglichkeiten 
für die auf der Abb. 2. abgegrenzten perspektivischen Zonen bestehen. Auf die von 
F. Szextivaxyi (1964) erwähnte Frage ,,ob auf der Kis-Alfölder Seite der zwischen 
Dad und Tata verfolgbaren Zone von Gravitationsmaxima die eozäne Schichtenfolge 
oder Kohlenflöz-Komplex vorhanden sei” , können die Angaben der Bohrungen Kisbér 
Nr. 1., Nagyigmánd Nr. 1, Nr. 3., Bakonysárkány Nr. 1. und der später abgeteuften 
Bohrungen Pusztavám Nr. 822. Antwort geben. Die Bohrung Nagyigmánd Nr. 1. 
hat unter dem Quartär, Pliozän und Miozän — mit dem ganzen Ausfall der paläoge- 
nen Ablagerungen — den triadischen Untergrund erreicht, ebenso hat auch die 
Bohrung Nagyigmánd Nr. 3. keine eozäne Formation durchgeteuft. In der Bohrung 
Bakonysárkány Nr. 1. war die Mächtigkeit des Quartär-Komplexes 25 m, ferner 
ging die Bohrung bis zu einer Tiefe von 562,5 m im Oligozän, und dann erreichte sie 
die Trias, ohne vorher das Eozän durchteuft zu haben. Das gleiche Resultat lieferte 
auch die Wassererkundungsbohrung von Ajka (sie hat unter dem Oligozän die Trias 
bei 427,0 m angestossen), und die perspektivische Bohrung Pusztavám Nr. 822 (bis
553,0 m Oligozän, darunter Trias). Wir bemerken, dass diese letztere Bohrung schon 
in der von G. K opek und T. K ecskeméti (1964) angenommenen untereozänen koh
lenführenden Zone niedergebracht worden ist.

Die Ausbreitungsmöglichkeiten des Erkundungsgebietes sind dementsprechend 
auch nach W stark beschränkt. Die Möglichkeit für weitere Erkundungsarbeiten 
wird nicht nur durch die Zunahme des Tongehaltes der Flöze, sondern auch durch 
die weitgehende Denudation der eozänen Ablagerungen eingeschränkt.

Die Feststellung von perspektivischen Zonen im Beckenteils von Mór—Puszta- 
vám—Oroszlány (Abb. 2.) beruhte auf paläogeographischen Angaben, sowie den 
Ergebnissen von Schürfungen und Bohrungen. Die ehemalige Verbreitung des Eozäns 
war viel grösser, als das in Abb. 2. innerhalb der Erosionszone dargestellte Gebiet. 
In der Gestaltung der heutigen Verhältnisse spielte die während des Eozäns und 
des Oligozäns bzw. nach dem Oligozän stattgefundene Abtragung eine wichtige 
Rolle.

Anhand der Auswertung der Erkundungsbohrungen ist für Detailerkundungs
arbeiten auf Braunkohle die Zone bei Puszta vám, die Umgebung von Bokod, sowie 
das Gebiet zwischen Pusztavám und Mór am geeignetsten. Die gegenwärtigen pers-
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pektivischen Untersuchungen in der Umgebung von Nagyveleg und Mór, die auf 
Anregung vonG. K opek in Angriff genommen worden sind, lieferten wirtschaftsgeolo
gische Ergebnisse, denn in ziemlich grosser Tiefe ein Braunkohlenflöz durchgeteuft 
wurde. Die Erkundung der in Abb. 2. bezeichneten perspektivischen Zone ist also 
tatsächlich begründet.

In der Umgebung von Kecskéd—Bököd—Oroszlány haben die Erkundungs
bohrungen untereozäne Bildungen nur in Form von Erosionsfetzen aufgeschlossen. 
Die Ergebnislosigkeit der Untersuchungen ausser der Erosionszone ist selbst auf 
Grund der bisherigen Angaben vorauszusetzen. Die Struktureinheit zwischen dem 
nordwestlichen Rand des Vértes-Gebirges und dem Gebiet der in Betrieb befindlichen 
Schachtwerke dürfte noch erkundet werden, doch ist in Grossperspektiven von keiner 
Bedeutung.

Die Kohlenvorräte des für eine perspektivische Untersuchung geeigneten Ge
bietes könnten sich den Vorräten der Schachtfelder und der erkundeten Zonen an
nähern, insofern wir Vorratsberechnungen für alle Flöze bis zu 600 m Tiefe vor
nehmen. Die perspektivischen Flöze der aktiven Schachtbetriebe liegen in der Tiefe, 
hauptsächlich in der Umgebung der Ortschaften Mór—Bokod und westlich von ihnen 
(Abb. 2.). Es ist zweckmässig, die Untersuchungen in erster Reihe auf die geologische 
Ermittlung dieser Gebietteile zu richten. Die Vor- und Detailerkundungsarbeiten 
sind in der Umgebung von Pusztavám bereits in Angriff genommen worden. Die 
geophysikalischen Messungen zeigen das triadische Grundgebirge in diesen Zonen, 
in der Umgebung von Mór, in einer Tiefe von 900 m unter dem Meeresniveau J. 
Lányi (1962). Die in der Umgebung von Pusztavám abgeteuften Bohrungen Pv. 
Nr. 803., Pv. Nr. 820., Pv. Nr. 632. haben unter dem Eozän kretazische Ablagerungen 
von beträchtlicher Mächtigkeit durchteuft. Das ist eine unschätzbare Schutzschicht 
gegen das triadische Karstwasser. In der Linie von Bakonysárkány—Dad liegt die 
Oberfläche der Trias relativ nicht tief (200 m u. d. M.). Hier wäre nun die Tiefe be
günstigend, aber die Denudation ist sehr stark. In diesen Zonen sind nicht einmal 
Erosionsfetzen zu erwarten.

Im eozänen Becken des nordwestlichen Vorlandes des Vértes-Gebirges gibt es 
eine braunkohlenführende Schichtgruppe. Also in diesem Raume besteht dafür keine 
Möglichkeit, um Sucharbeiten auf übereinander, oder nebeneinander lagernde neue 
Braunkohlenflöze von verschiedenem Alter vornehmen zu können. In der Zone von 
Oroszlány—Puszta vám kommt die Braunkohle nicht in zwei Zonen vor, sondern 
lässt sich als eine genetische Einheit vom Rande des Beckens gegen seine Mitte 
verfolgen, sich den nach der Braunkohlenbildung entstandenen tektonischen Formen 
anpassend. Die Braunkohlenflöz-Gruppe besteht aus mehreren Flözen, die im ganzen 
Becken stratigraphisch stabil sind.

Auf Grund der obigen Ausführungen müssen die Erkundungs- und Sucharbeiten 
auf jene Stellen konzentriert werden, wo die Rolle der Hypothesen am geringsten 
ist. Hierfür eignet sich jener Teil des in Abb. 2. dargestellten Gebietes, der sich 
innerhalb der Zone der untereozänen Denudation befindet. Ausser dieser Zone sind 
keine grösseren eozänen Ausbildungen und besonders keine Braunkohlenkomplexe 
zu erwarten.

Gleichfalls dürfte man auch mit der Erkundung von erheblichen Kohlenvorräten, 
zwischen dem Rande des Grundgebirges und den Grenzen der aktiven Schachtbe
triebe nicht rechnen.
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Auf Grund der obigen Ausführungen schlagen wir vor:
— Sucharbeiten in den Zonen von hoher tektonischer Lage vorzunehmen;
— Ermittlung des Gebietes von Mór — Bakonysárkány—Császár — Bokod durch 

geologische Basisbohrungen;
— vollkommene lagerstättenkundliche (wirtschaftsgeologische) Auswertung de» 

Gebietes.

Die in der Umgebung von Pusztavám begonnenen Erkundungsarbeiten sollten 
sukzessiv auf das ganze Gebiet ausgedehnt werden. Wenn auch das Verzehnfachen 
der heute bekannten Kohlenvorräte nicht zielbar ist, können die Erkundungs- und 
Sucharbeiten auf dem oben skizzierten Gebiet noch beträchtliche Kohlenvorräte 
erschliessen


