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A FELDERÍTŐ BARNAKŐSZÉNKUTATÁS HELYZETE ÉS 
LEHETŐSÉGEI A DUNÁNTÚLI KÖZÉPHEGYSÉG ÉK-I RÉSZÉN

Irta: G i d a i  L á s z l ó

Annak ellenére, hogy az országos tervek a széntermelés további fokozásával 
nem számolnak — az egyre növekvő energiaigényeket földgáz és kőolaj felhasználás
sal kívánják kielégíteni — a szénbányászat illetékesei részéről fokozott figyelmet ta
pasztalhatunk a dunántúli eocén barnakőszéntelepek iránt. Ez a figyelem elsősor
ban a széntelepek viszonylagos jó minőségének, másodsorban a lelőhely és a fel
használási hely viszonylagos közelségének és végül a helyenkénti kedvező települési 
helyzetnek köszönhető. A néjjgazdasági célkitűzések sikeres megvalósítása felelős
ségteljes munkát jelent a dunántúli eocén képződményekkel foglalkozó geológusok 
számára. A Dunántúli Középhegység EK-i területén folyó felderítő eocén barna
kőszénkutatás újabb jelentős állomáshoz érkezett. Befejeződött a felderítő kutatás 
a lencsehegyi területen és rövidesen befejeződik a felderítő kutatási fázis a Mány— 
Zsámbék—Szomor—Dág közötti területen. Addig is, míg az eredmények részletes 
földtani—gazdasági értékelése elkészül, összegeznünk kell tapasztalatainkat, érté
kelnünk kell a felderítő kutatás eredményeit, mérlegelnünk kell, hogy vannak-e 
olyan területek, ahol újabb jó minőségű és kedvező települési helyzetű széntelepeket 
tárhatunk fel.

A Dunántúli Középhegység ÉK-i részén 1966-ban két területen folyt felderítő 
barnakőszénkutatás:

1. A lencsehegyi terület déli részén N a g y  G. geológus irányításával a múlt évben 
befejeződött az eocén barnakőszéntelepek felderítő kutatása. A Dorogi Szénbányá
szati Tröszttel és az Országos Kutató- és Fúró Vállalattal szoros együttműködésben 
készült el a terület felderítő kutatásának zárójelentése. A Lencsehegy déli területén 
10 millió tonna nagyságrendű, jó minőségű, kis mélységben települő, bányászatilag 
könnyen művelhető kőszenet eredményezett a felderítő kutatás.

Fontos új eredménynek tekintjük Nagy G. részéről annak bizonyítását, hogy 
az eocén—oligocén határon kiömlött dácit megóvta a fekvőjében települő eocént az 
infraoligocén denudációtól. A dácittal fedett területen a felderítő kutatás produktív 
eocén jelenlétét igazolta. Ez a körülmény további reménybeli területek megkutatásá
nak vetette meg az alapját.

2. A mányi terület felderítő kutatása Sólyom F. és Landesz I. kutatási terve 
alapján indult meg. A korábbi években Mány—Nándorpuszta környékén kimutatott 
produktív területet az 1966. évi kutatások (Tp. 47, Tp. 54, Tp. 61) ÉNy-i irányban 
jelentősen, kb. 2 km2 nagyságú területtel bővítették. A felderítő kutatás szerint
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a produktív terület nagysága kb. 9 km2, az előzetesen becsült szénvagy on népgaz- 
daságilag is igen jelentős. A telepek vastagsága változó. Az 54. sz. tervponton mé
lyült fúrás 0,9 m, a 47. sz.-nál 1,6 m, a 61. számún mélyült fúrás közel 22,0 m-es 
összvastagságban tárta fel a jó minőségű eocén barnakőszéntelepeket. Utóbbi fúrás
ban 16,4 m vastagságú egybefüggő, beágyazásmentes, kiváló minőségű, kőszéntelep 
mutatkozott.

Szénindikációk a kutatási területen máshol is mutatkoztak, gazdasági jelentő
ség nélkül.

Külön kiemeljük, hogy az 54. sz. tervponton mélyült fúrás 282,7—285,5 m 
között eocén fedőjű, ipari minőségű bauxittelepeket harántolt. A Bauxit kutató Válla
lat Laboratóriumában készült elemzési eredményeket lásd az 1. sz. táblázaton.

1. táblázat

Térképvázlatunkon (1. ábra) folyamatos vonallal határoltuk azt a területet, 
amelyet legalább felderítő fázisig megkutatottnak tekinthetünk. A geofizikai mérési 
eredmények, a régi „Salgó” (Salgó-Tarjáni Kőszénbánya Rt.) és „MÁK” (M. Álta
lános Kőszénbánya) fúrások adatai és földtani tapasztalataink alapján az a véle
ményünk, hogy a mányi kutatási területtől D-re, ENy-ra és E-ra folytassuk az eocén 
barnakőszéntelepek felderítő kutatását. Ezeket a kutatásra javasolt területeket föld
tani sajátosságaik és ismeretességük alapján négy részterületre különítettük el:

I. A bicske-zsámbéki egységen megbízható fúrási adat nincs. A bicskei vasút
állomáson mélyített vízkutató fúrás 400,0 m mélységű, rétegsorából annyi álla
pítható meg biztosan, hogy 267,2 m-ben érte el a triász dolomitot. Bicskén a községi 
kút továbbfúrásakor (1952) 233,0—336,0 m között homokos—kavicsos rétegeket ha- 
rántoltak; ezek kora nincs megállapítva. Figyelemre méltó a 329,5—336,0 m közötti 
réteg, amelyből bauxittörmeléket említenek (Paál Á .-né leírása). Mélyítettek még 
fúrást a bicskei iskolánál (261,0 m), a bicskei sportpályánál (402,5 m), s a bicskei 
állomásnál (281,9 m) is, de ezek rétegleírása sajnos, teljesen használhatatlan.

Jaskó S. „A Bicskei-öböl fejlődéstörténete, hegységszerkezete és fúrásai” c. 
munkájában (1943) Bicske község belterületéről további négy, előbbiekhez hasonló 
értékű fúrást sorol fel. A Szili-völgytől К -re mélyült „Salgó” 251. sz. fúrás 36,0 m-ben 
— oligocén alatt — triász dolomitba jutott. A 334/a sz. ,,M x4 K ” fúrás — előbbitől 
ÉNy-ra 1 km-re — 369,0 m-ben érte el az alaphegységet. A két fúrás között húzódó 
mintegy 300 m-es el vetési magasságúnak adódó törésvonal geofizikai mérések ered
ményei alapján is valószínűsíthető. A kutatást a geoelektromos mérések alapján
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javasoljuk. A nagyegyháza—csorclakút—mányi produktív terület D-i határát olyan 
letarolt DNy—ÉK-i irányú triász hátság alkotja, melyen az oligocén képződmények 
közvetlenül települnek az alaphegységre. A S z a b a d v á r y  L. és N y i t r a i  T. által 
végzett és értékelt mérések szerint a Bicske—Mány—Szil völgy—Herceghalom 
közötti területen a kainozóos üledékek vastagsága 400—600 m. A mérések eredményei 
alapján itt olyan — a nagyegyháza—csordákéit—mányi produktív területhez 
hasonló — szerkezeti helyzetű területet valószínűsítünk, ahol eocén képződmények
kel is számolhatunk. A valószínűsíthető bauxittelepek miatt az alaphegység-közeli 
rétegek különös gonddal fúrandók át.

1. ábra. Az eocén barnakőszénösszlet felderítő kutatási terve a Gerecse hegység DK -i 
részén. (A 25 000-es egységesített térkép nyomán készült földtani vázlat.)

1 .  Miocénnél fiatalabb, 2.  miocén, 3 .  oligocén, 4.  eocén, 5 .  júra, 6 .  felsőtriász, 7.  előzetes és részletes barna
kőszénkutatási terület, 8. felderítő barnakőszén kutatásra javasolt terület, 9.  fúrás helye, száma, 1 0 .  tervezett 
fúráspont helye, száma, 1 1 .  bizonytalan helyű fúrás, 1 2 .  bauxittelep— bauxitindikáció, 1 3 .  felderítő kutatással

feltárt produktív szénterület
Abb. 1. Plan der Sucharbeiten auf eozäne Braunkohle im SO-Teil des Gereese-Gebirges. 

(Geologische Skizze hergestellt nach der unifizierten Karte Massstabs 1 :2o 000)
1 .  Vormiozäne Ablagerungen, 2.  Miozän, 3.  Oligozän, 4.  Eozän, 5.  Jura, 6.  Obertrias, 7.  für Vor- und Detailer
kundung vorgesehenes Gebiet, 8.  für Sucharbeiten auf Braunkohle vorgeschlagenes Gebiet, 9 .  Stellen und 
Zeichen von Bohrungen, 1 0 .  Stellen und Zeichen von geplanten Bohrungen, 1 1 .  Bohrungen von ungewisser 
geographischer Lage, 1 2 .  Bauxitlager und Bauxitindikationen, 1 3 .  durch Sucharbeiten untersuchtes produkti

ves Kohlengebiet



1 . Laza homok, 2 . homokkő, 3 . agyagos homokkő, 4 . homokos agyag, 5 . tarka agyag, 6 . agyag, 7 . lumasella, 
S . agyagmárga, 9 . homokos márga, 1 0 . mészmárga, 1 1 . homokos kavics, 1 2 . kavics, konglomerátum, 1 3 . kő- 

szenes rétegek, 1 4 . mészkő, 1 5 . diszkordancia
Abb. 2. Schichtenfolge der prognostischen Bohrung Héreg Nr. 5

1 . Lockerer Sand, 2 . Sandstein, 3 . toniger Sandstein, 4 . sandiger Ton, 5 . bunter Ton, 6 . Ton, 7 . Lumachelle, 
8 . Tonmergel, 9 . sandiger Mergel, 1 0 . Kalkmergel, 1 1 . sandiger Schotter, 1 2 . Schotter, Konglomerat, 1 3 .  
kohlenführende Schichten, 1 4 . Kalkstein, 1 5 . Diskordanz. — A =  kontinentaler-brackiger Schuttkomplex, 
В =  Kohle, Lettenkohle, C =  Subplanulatus- und Operculinen-fiihrender Tonmergel, D =  BraunkohlenkompJex,

F =  Liegendkomplex
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II. A Kéreg—tarjáni területen már több adatra támaszkodhatunk. A terület- 
egység megkutatásával a „MÁK” többször, a „Salgó” pedig egy ízben foglalkozott. 
A rendelkezésre álló adatok szerint az első két fúrást (Tarján 461 = 2, Tarján 462 = 3) 
a „MÁK” 1907—1908-ban mélyítette le Tarján község területén.

E két, gyakorlatilag meddő fúrás lemélyítése után a terület kutatása szünetelt. 
1924-ben a „Salgó” próbálkozott ismét (Salgó 318/c = Tarján 1. sz. fúrás). Ez a fúrás 
282,88 m mélységig hatolt; 278,82 m-ben elérte ugyan az alaphegységet, de szén- 
rétegeket nem mutatott ki. A fúrópont helyét nem ismerjük.

9 Évi Jelentés 1966-ról
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A repedezett, f e l s ő t r i á s z  dachsteini mészkőből álló alaphegységet 369,7 
m-ben érte el a fúrás.

Véleményünk szerint elsősorban a terület ÉNy-i harmadán valószínűsíthetők 
nagyobb összefüggő területen eocén barnakőszéntelepek. Ennek a területnek fel
derítő fázisig való felkutatását már az eddigi pozitív adatok alapján is feltétlenül 
elvégzendőnek tartjuk.

A terület DNy-i harmadáról közelebbit csak a geofizikai mérések elvégzése és 
1—2 fúrás lemélyítése után mondhatunk. A Darányi-major és Méhes-tanya között le
mélyített „Salgó” és Budapestvidéki Kőszénbánya RT fúrások az oligocén alatt köz
vetlenül az alaphegységbe jutottak. A terület DK-i kétharmadán számolhatunk ilyen 
területrészekkel, de olyan, nagyobb kiterjedésű területekkel is, ahol a különböző szá
razföldi periódusokban, korszakokban az eocén képződmények nem pusztultak le.

III. Bajna környékét eocén barnakőszéntelepek szempontjából egészen a leg
utóbbi időkig meddőnek tekintették. Szénkutatási szempontból negatívnak ítélte meg 
a területet Vitális I. is (Magyarország szénelőfordulásai, 142. old.). Az 1965-ben 
Bajnától ENy-ra telepített Bn-38 sz. fúrásunkban 2,1 m vastag, jó minőségű és 1,0 m 
vastag gyengébb minőségű telepet tartalmazó eocén barnakőszénösszletet harán- 
toltunk 173,0—177,1 m között.

A mányi kutatási terület Tp-12. jelű fúrása szintén harántolta az alsóeocén 
barnakőszéntelepeket 212,50—218,30 m között.

Az 1928—29-ben lemélyített „Salgó” -fúrások az eocén képződmények jelen
létére utalnak. A régi fúrások közül a Bn-2. (=  Salgó 421) fúrás rétegsora 0,55 m 
barnakőszenet és több vékony, agyagos barnakőszénréteget tüntet fel. Kiemeljük, 
hogy a barnakőszéntelepek itt felszínhez viszonylacj közeli helyzetben várhatók.

IV. A tar dós—vértestolnai paleogén medencerészben is történtek szénkutatási 
próbálkozások. Vitális I. (Magyarország szénelőfordulásai, 1939) szerint a vértes
tolna—tardosi paleogén medencében eocén képződmények is vannak, sőt 0,7—1,3 m 
vastag, palás barnakőszéntelepekről is említést tesz (1. c. 143. old.).

A régi fúrások „fedü márga, csigával” stb. megjelölései eocén képződmények 
jelenlétére utalnak e részmedence területén.

A Vértestolnától К -re mélyített 235. sz. fúrás rétegsorában 1,3; 0,7; 0,4; ill. 
0,8 m vastagságú szén- és „szénpala” -réteg szerepel. Szén- és palás szénrétegeket 
említ a Ta-244. sz. fúrás rétegsora is.

Különös jelentőségű e területrész azért is, mert legközelebb esik a Tatabányai
medencéhez, s a széntelepek nem várhatók mélyebben 150—200 m-nél.

* * *
A Gerecse hegység Ny-i területe. A Ny-i Gerecse eocén és mezozóos ké pződményei- 

nek alapszelvényben való megismerése céljából mélyítettük le a Dunaszentmiklós
3. sz. fúrást. A községtől É-ra a Tekeres patak mellett települt a fúrás. Az alsókréta 
márgára 32,0 m tarka agyag összlet települ, amelyet a Dorogi-medence-i alsóeocén 
fekvőösszlettel azonosítunk. Az alsóeocén barnakőszénösszlet teljes hiányával a 
fekvőösszletre települ a subplanulatuszos—operculinás agyagmárga, amelyet 
negyedidőszaki képződmények fednek.

Figyelembe véve a „Salgó” által a Ny-i Gerecse területén lemélyített két fúrás 
eredményét is, arra következtethetünk, hogy a Ny-i Gerecse területén az eocén 
képződmények nagyobb területen megtalálhatók, de széntelepeket az ed digi adatok 
szerint nem tartalmaznak.
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Dorogi-medence. A Dorogi-medence és környező területeinek szénkutatási kér
déseivel és lehetőségeivel már több esetben foglalkoztunk (Gidai L. 1966, 1967a, b, 
G idai L.—Siposs Z. 1966). Korábbi megállapításainkat 1966. évi — H ajdú J. 
közreműködésével végzett — vizsgálataink újabb eredményekkel egészítették ki.

„Az alsóeocén barnakőszénösszlet elterjedése a Dorogi-medencében” c. vázla
tunkon (4. ábra) az összes elérhető földtani adat figyelembevételével lehatároltuk a 
Dorogi-medence alsóeocén barnakőszénösszletének elterjedését. Viszonylag biztosan 
húzható meg a határ keleten és délen (oligocén összlettel fedett alaphegység-terület), 
nyugaton a Somberek—Kecske kő—bajóti Öregkő vonaláig valószínűsíthetjük az alsó
eocén barnakőszéntelepeket. Végérvényesen eldöntöttnek vehető, hogy a Lábatlan— 
Nyergesújfalu környéki eocén nem tartalmaz produktív széntelepeket. Elterjedési 
térképünkön elkülönítettük a lefejtett, a fejtés alatt álló, a legalább felderítő 
fázisig megkutatott, s a további kutatásra javasolható („szabad” ) területeket. 
A tágabb értelemben vett Dorogi-medence területén a még felderítő fázisig sem 
kutatott, reménybeli produktív terület nagysága vizsgálataink szerint cca 80 km2. 
Felderítő barnakőszénkutatást javasolunk Bajna—Nagysáp térségében, Mogyorós- 
bánya—Tát—Esztergomtábor—Dorog és a Duna közötti területen. Ezek közül 
viszonylag kisebb települési mélysége miatt a Somberek—Nagysáp—Sárisáp és 
Bajna közötti, valamint a Domonkos-hegy—Mogyorósbánya közötti terület különösen 
figyelemre méltó.

A közeljövőben egyik legfontosabb feladatának tekintjük a tágabb értelemben 
vett Dorogi-medence felderítő kutatási tervének elkészítését.

I R O D A L O M

G i d a i  L. 1966: A Dorogi-medence eocén képződményei. — Kandidátusi disszertáció 
kézirat.

G id ai L. — Siposs Z. 1966: Adatok az „infraoligocén” denudáció hatásának ismeretéhez 
a dorogi területen. — Földt. Közi. 96. 3.

G id a i L. 1967a: Az alsóeocén barnakőszénösszlet kifejlődési területei a Dorogi-medence 
Ny-i részén. — Földt. Int. É v ije i. 1965-ről.

G id ai L. 1967b: A Dorogi-medence földtani vizsgálata 1962—1965. — Földt. Int. Évi 
Jel. 1965-ről.

Ü B E R  D E N  S T A N D  UND D IE  P E R S P E K T IV E N  D E R  
S U C H A R B E IT E N  A U F  B R A U N K O H L E  IM  N O -T E IL  DES 

T R A N S D A N U B IS C H E N  M IT T E L G E B IR G E S
von

L. Gid ai

Die Sucharbeiten auf eozäne Braunkohle in diesem Gebiet gerieten in ein 
neues wichtiges Stadium. In der Zone von Lencsehegy sind die Sucharbeiten beendet 
worden und diese Phase wird bald auch in der Zone von Mány—Zsámbék—Szomor— 
Dág abgeschlossen werden. Auch bis die ausführliche geologisch—ökonomische 
Auswertung der erzielten Ergebnisse durchgeführt wird, müssen wir unsere Erfahrun
gen zusammenfassen, die Ergebnisse der Sucharbeiten auswerten und überlegen, ob
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es noch solche Zonen gibt, wo neue Kohlenflöze von guter Qualität unter günstigen 
Lagerungsverhältnissen erschlossen werden könnten.

Im NO-Teil des Transdanubischen Mittelgebirges erfolgten 1966 Sucharbeiten 
auf Braunkohle in zwei Gebieten:

1. Im S-Teil der zone von Lencsehegy sind die Sucharbeiten auf eozäne Braunkohle, 
unter der Leitung vom Diplomgeologen G. N agy im letzten Jahre beendet worden. Wir 
halten die Feststellung von G. N agy , dass der an der Eozän — Oligozän — Grenze 
ergossene Dazit das liegende Eozän vor der infraoligozänen Denudation geschützt hat, 
für ein wichtiges neues Ergebnis. Im Raume des Dazitvorkommens haben die Such
arbeiten das Vorhandensein von produktivem Eozän bewiesen. Diese Tatsache hat 
die Grundlagen für die Erkundung weiterer perspektivischer Zonen geschaffen.

2. Die in den früheren Jahren im Raume von Mány — Ndndorpuszta nach
gewiesene produktive Zone wurde durch die Sucharbeiten von 1966 (Bohrungen Tp. 
47, Tp. 54, Tp. 61) beträchtlich erweitert. Die Mächtigkeit der Flöze ist veränderlich. 
Die Bohrung Tp. 54 hat eozäne Braunkohle von guter Qualität in 0,9 m, die Bohrung 
Tp. 47 in 1,6 m, die Bohrung Tp. 61 in beinahe 22,0 m Mächtigkeit erschlossen. 
In letzterer Bohrung zeigte sich ein 16,4 m mächtiges zusammenhängendes, von 
Einlagerungen freies Kohlenflöz von ausgezeichneter Qualität.

Es sollte besonders hervorgehoben werden, dass die Bohrung Tp. 54 zwischen
282,7 und 285,5 m bauwürdige Bauxitlager mit eozänem Hangenden durchteuft hat.

Auf der beigelegten Kartenskizze (Abb. 1) ist die Zone, die für wenigstens bis 
zur Sucharbeiten-Phase untersucht gehalten werden kann, mit einer kontinuierlichen 
Linie bezeichnet. Anhand der Resultate von geophysikalischen Messungen und der 
Angaben der alten, von der Aktiengesellschaft Salgó-Tarjáni Kőszénbánya Rt. und 
Magyar Általános Kőszénbánya niedergebrachten Bohrungen, sowie auf Grund 
unserer eigenen geologischen Beobachtungen sind wir der Meinung, dass die Suchar
beiten auf eozäne Braunkohle südlich, nordwestlich und nördlich vom Sucharbeiten- 
Objektgebiet Many fortgesetzt werden sollen. Diese für Sucharbeiten vorgeschlagenen 
Gebiete wurden nach ihren geologischen Beschaffenheiten und ihrem geologischen 
Lmtersuchungsgrad in vier Einheiten gegliedert:

I. Über die Einheit Bicske — Zsámhék gibt es keine verlässlichen Bohrangaben. 
Auf Grund der geoelektrischen Messungen werden die Sucharbeiten vorgeschlagen. 
Die produktive Zone von Nagyegyháza — Csordakút — Mány ist vom S durch einen 
Trias-Rücken begrenzt, der unmittelbar von oligozänen Schichten überlagert wird. 
Nach den von L. Szabad vary und T. N yitrai durchgeführten und ausgewerteten 
Messungen beträgt die Mächtigkeit der kainozoischen Ablagerungen in der Zone 
von Bicske — Mány — Szilvölgy — Herceghalom 400 bis 600 m. Hier ist also das 
Vorliegen eines Gebietes von solcher tektonischen Lage zu vermuten, dass man 
auch mit dem Vorkommen von eozänen Ablagerungen rechnen kann.

II. In der Einheit II ér eg — Tarján ist unserer Meinung nach das Vorhandensein 
von grösseren zusammenhängenden, eozänen Braunkohlenflözen vor allem im NW zu 
vermuten. Die Untersuchung dieses Gebietes bis zur Sucharbeiten-Phase halten 
wir, selbst anhand der bisherigen positiven Angaben, für notwendig.

III. Die Umgebung von Bajna wuirde bis zu den jüngsten Zeiten als unproduktiv 
hinsichtlich eozäner Braunkohle betrachtet. Von den alten Bohrungen wird im 
Profil der Bohrung Bn.-2 (=Salgó 421) ein 0,55 m dickes Braunkohlenflöz und 
mehrere dünne Lettenkohlenlagen angeführt. Hier sei es betont, dass die Braun
kohlenflöze in diesem Raum relativ nahe zur Oberfläche liegen.
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IV. Auch im paläogenen Beckenteil Tardos — Vértestolna hat man versucht 
Braunkohle zu finden. Nach I. Vitális (Magyarország szénelőfordulásai, 1939) gebe 
es im paläogenen Becken von Vértestolna—Tardos auch eozäne Ablagerungen. 
In diesem Zusammenhang werden sogar 0,7 bis 1,3 m dicke, geschieferte Braun
kohlenflöze erwähnt (siehe 1. c. S. 143).

Von besonderer Bedeutung ist dieses Teilgebiet auch darum, weil es am nächsten 
zum Tatabánya-Becken liegt und die Kohlenflöze nicht tiefer als 150 bis 200 m zu 
erwarten sind.

% Í-C sjc

W-Teil des Gerecse-Gebirges. Im westlichen Gerecse wurde die Basisbohrung 
Punaszentmildos Nr. 3 zwecks des Kennenlernens der eozänen und mesozoischen 
Ablagerungen niedergebracht. Sie wurde nördlich vom Dorf, beim Tekeres-Bach 
abgeteuft. Pie Mergelschichten der Unterkreide werden von 32,0 m mächtigem 
Komplex von bunten Tonen überlagert, den wir mit dem untereozänen Liegend
komplex des Poroger Beckens parallelisieren. Mit völligem Fehlen von Braunkohle 
des untereozänen Braunkohlenkomplexes lagert auf dem Liegendkomplex subplanu- 
latus- und Operculinen-führender Tonmergel, der von quartären Ablagerungen 
überdeckt wird.

Unter Berücksichtigung auch der Ergebnisse der durch die Aktiengesellschaft 
Salgó-Tarjáni Kőszénbánya Bt. im Baume des westlichen Gerecse-Gebirges nieder
gebrachten beiden Bohrungen können wir darauf schliessen, dass in diesem Baum 
die eozänen Ablagerungen eine grössere Verbreitung haben, doch nach den bisheri
gen Angaben keine Kohlenflöze enthalten.

Doroger Becken. Mit Fragen der Sucharbeiten auf Kohle im Poroger Becken 
und Umgebung haben wir uns schon mehrmals befasst (L. Gidai I9G6, 1967a, b;
L. Gidai — Z. Siposs 1966). Unsere früheren Feststellungen wurden durch die 
inzwischen — mit Beteiligung von J. H ajdú — vorgenommenen Untersuchungen 
mit neuen Ergebnissen ergänzt.

Auf unserer Skizze über die „Verbreitung des untereozänen Braunkohlen
komplexes im Poroger Becken“ (Abb. 4) haben wir, unter Berücksichtigung aller 
vorhandenen geologischen Angaben, die geographische Verbreitung des untereozänen 
Braunkohlenkomplexes des Poroger Beckens umgrenzt. Mit verhältnismässiger 
Sicherheit kann die Grenze im О und S (paläo—mesozoisches Grundgebirge mit 
oligozänem Komplex bedeckt) gezogen werden ; im W wird das Vorkommen von 
eozänen Braunkohlenflözen bis zur Linie von Somberek — Kecskekő — Öregkő 
(Bajót) vermutet. Es kann als endgültig entschieden angenommen werden, dass das 
Eozän der Umgebung von Lábatlan—Nyergesújfalu keine produktiven Kohlen
flöze führt. Auf unserer Karte haben wir die Zonen mit abgebauten Kohlenflözen, 
diejenigen im Abbau, sowie die bis zur Sucharbeiten-Phase untersuchten und die 
für Weitererkundung vorzuschlagenden („freien“ ) Gebiete abgesondert. Im breiterem 
Baume des Poroger Beckens beträgt unseres Erachtens die Fläche des perspek
tivischen, noch nicht einmal bis zur Sucharbeiten-Phase untersuchten Gebietes 
ca 80 km2. Sucharbeiten auf Braunkohle werden für den Baum von Bajna — Nagy
sáp, sowie für die Zone zwischen Mogyorósbánya — Tát — Esztergomtábor — Pörög 
und der Ponau vorgeschlagen. Von diesen ist, wegen der verhältnismässig kleiner 
Lagerungstiefe des produktiven Eozäns, der Baum zwischen Somberek — Nagy
sáp — Sárisáp und Bajna, sowie der zwischen Pomonkosheg}^ und Mogyorósbánya 
besonderer Aufmerksamkeit würdig.


