M. ÁLL. FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE AZ 1972. ÉVRŐL

AZ É-DUNÁNTÚLI EOCÉN 1972. ÉVI VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI
Irta: Gidai László

1972-ben az É-Dunántúl földtani előkutatása keretében Vígh G., Kaiser M.,
Csima K. és Nagy Gy .-n é geológusok közreműködésével a következő feladatokon
dolgoztunk:
1. A Dunántúli-középhegység É-i része 1:100 000-es méretarányú eocén-, eocén
barnakőszén- és negyedkori térképének megszerkesztése.
2. A héreg—tarjáni és a csordakút—mányi terület 5 változatból álló 1:25 000-es
méretarányú földtani és prognózistérkép-sorozatának megszerkesztése.
3. Felderítő földtani előkutatás.
4. A Lábatlan-D 1:10 000-es méretarányú térképlap földtani térképének megszer
kesztése, magyarázójának és földtani alapadat-gyűjteményének összeállítása.
A feladatok sorrendjében a következő eredményekről számolhatunk be:

1:100 000-es méretarányú térképek szerkesztése
Az eocén képződmények elteijedését, kifejlődését általában a méretaránynak meg
felelő pontossággal állapítottuk meg az É-dunántúli területen. Az elterjedési határ Mór—
Pusztavám—Bököd—Dad községektől Ny-ra bizonytalannak tekinthető. Hasonló a helyzet
a Budapest-déli terület Ny-i határával. Egymástól elkülönült szerkezeti egységként
^tekinthető a lencse-hegyi, a buda—pilisi, a dunaszentmiklósi, a vértestolnai, a vértessomlói,
a várgesztesi, a tatabányai eocén terület. A mór—pusztavám—oroszlányi eocén területnek
a Bakony ÉNy-i előtere felé vannak kapcsolatai. A dorogi, bajnai, tarjáni és a nagyegy
háza—csordakút—mányi terület szerkezeti—kifejlődési összefüggése valószínűsíthető. A
vértes—gerecsei és buda—pilisi — Budapest-déli területek között élesen körvonalazódik az
infraoligocén Telegdi-Roth küszöb (G idai L. 1971a). Analóg ezzel a Gerecse—tatai
rögcsoport—dadi maximum—Magas-Bakony közötti, eocénnél fiatalabb képződményekkel
fedett hátság. Ezekre nagyjából merőleges a környe—vértessomló—kőhányás-pusztai le
tarolt, oligocén képződményekkel elfedett szerkezeti magaslat.
Az eocén barnakőszén térképünk a barnakőszén összlet elteijedését és kifejlődési
viszonyait tünteti fel. A több ezer fúrás eredményének figyelembevételével szerkesztett
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térkép szerint az eocén barnakőszén összlet a méretaránynak megfelelő pontossággal jól
körülhatárolható. A jelenleg felderítő—előzetes—részletes kutatás alatt álló területeken
kívül felderítő kutatást javasolunk a Mór-Pusztavám községtől К -re a Csóka-hegy rög
vonulata és a mór—székesfehérvári országút között.
Földtani előkutatásra, részletesebb földtani—geofizikai felvételre és szerkezetkutató
fúrások lemélyítésére javasoljuk a „dadi maximum” déli részét és az ettől Ny-ra levő
szerkezeti süllyedékek területét.
A távolabbi jövő kutatási feladatát képezi a Dunazug-hegység területén és É rd Diósd környékén kis valószínűséggel feltételezett eocén barnakőszén-telepek nyomozása.
E téma keretében dolgoztuk ki a Dunántúli-középhegység északi része előkutatási cél
program-javaslatát (G idai L. 1972a).
A jelenleg rendelkezésre álló felvételek alapján Kaiser M. megszerkesztette a
Dunántúli-középhegység É-i részének 1:100 ООО-es negyedkori térképét. Elkülönítette a
fontosabb kifejlődéseket, megállapította elterjedésüket.

1:25 ООО-es méretarányú földtani és prognózistérképek szerkesztése

A héreg—taijáni és csordakút-mányi területről az alábbi 1:25 000-es méretarányú
földtani és prognózistérkép-változatok készültek el:
1. A héreg-tarjáni és a csordakút-mányi terület földtani térképe.
2. A héreg-tarjáni és a csordakút-mányi terület eocén mélyföldtani térképe.
3. Az eocén barnakőszén összlet fekvő rétegcsoportja kifejlődési és vastagsági viszonyai a Héreg Tarján és Csabdi-Mány közötti területen.
4. Az eocén barnakőszén összlet térképe a Héreg-Tarján és Csabdi-Mány közötti területen.
5. A héreg-tarjáni és a csordakút-mányi terület mezozóos alaphegység-térképe.

A térképsorozat az eocén összlet, valamint a fekvő és a barnakőszén rétegcsoportok
kifejlődési, elterjedési viszonyai és a települési mélység megismerése céljából készült. A
barnakőszén-kutatás szempontjából levonható további következtetések:
A nagyegyházai területtől D-re mintegy 2 km2, a csordakúti területtől D-re kb.
1,5 km2 nagyságú területen kiegészítő kutatást kell végezni, annak eldöntése érdekében,
hogy a területen az eocén képződmények megvannak-e. A Csordakút-Ny és Csordakút-К
produktív részterületek között kb. 6 km2 ismeretlen kifejlődésű terület van, ahol eocén
barnakőszén-telepek és bauxit is valószínűsíthető. A nagyjából Tükrös-major, Vasztélypuszta és Csabdi község ÉNy-i vége között elhelyezkedő területen részletes geofizikai
kutatást és szerkezetkutató fúrásokat javasolunk. Az a tény, hogy ettől az ismeretlen
kifejlődésű területtől Ny-ra és К-re levő produktív területek kutatása már részletes
fázisban is befejeződött, sürgőssé teszi a feladat megoldását. A Taiján—12. sz. fúrás
eredménye alapján valószínűsíthető, hogy a csordakúti és a tarjáni eocén területek nem
függnek össze, köztük oligocénnel elfedett triász hátság van.
A mányi eocén terület É felé, Gyarmat-puszta irányában folytatódhat.
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Felderítő barnakőszén-kutatás
1. Héreg—taijáni terület. A Héreg—Tarján és Csabdi—Mány közötti terület felderítő
kutatási tervét 1966-ban dolgoztuk ki először (G id a i L. 1966). Időközben a MÁELG1
S z a b a d v á r y L. irányításával a kutatásra javasolt területen a medencealjzat és a nagyobb
szerkezeti vonalak meghatározása céljából részletes, helyenként 1:10 000-es részletességű
nek megfelelő szeizmikus és geoelektromos méréseket végzett. Az űjabb geofizikai
eredmények figyelembevételével 1972-ben a terület felderítő kutatási tervét újra kidolgoz
tuk, jóváhagyásra a Központi Földtani Hivatalhoz felterjesztettük. A felderítő kutatást e
terv alapján végeztük (1. ábra). Minden egyes fúrás helyét —telepítésük előtt —az illetékes
geofizikus szakemberekkel egyeztettük, elsősorban azért, hogy az előre jelezhető szerke
zeti vonalakat kikerüljük. 1972-ben 8 fúrást mélyítettünk le (Taiján—7, —9, —10, —11,
Héreg—7, - 8 , Gyermely—7, Csabdi-93).
A Héreg—7. sz. fúrás 191,9 m-ben, a Tarján—10. sz. 394,1 m-ben, a Taiján—12. sz.
kb. 195 m-ben oligocén alatt triász alaphegységbe jutott. A korábbi MÁK-fúrások és az
1971-ben mélyített Héreg-6. sz. fúrás eredményeit is figyelembe véve ÉNy-DNy-i irányú,
oligocénnel elfedett triász hátság körvonalai bontakoznak ki, amely a Héreg—1. sz. és
Héreg—5. sz. fúrással kimutatott és a Taiján—7, —8, —9, —11. és Héreg—8. sz. fúrással
jelzett eocén előfordulási területek közé ékelődik.
Produktívnak tekinthető a Tarján—9, Tarján-7, Héreg—8. sz. fúrás.
A Tarján-9. sz. fúrás vázlatos rétegsora:
0 ,0 -355,0 m quarter, oligocén
355,0-437,9 m eocén
437,9—468,2 m triász
Az eocénen belül a következő szenes képződmények (2. ábra) voltak: 424,7—430,4 m-ig 5,7 m
vastag, általában kis fajsúlyú, jó minőségű barnakőszén, átlagos fűtőértéke 4148 Kcal/kg. A fúrásban
harántolt szenes képződményekből 2 0 cm-enként végeztettünk minőségi vizsgálatokat.
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ábra. Mélyföldtani vázlat a tarján—gyarmat-puszta-vasztélyi felderítő kutatási terület eocén
képződményeiről

Fíg. 1. Subsurface geological scheine o f the Eocéné deposits explored at Tarján-Gyarmat-pusztaVasztély
1. Unknown development, unexplored territory, 2. Middle Eocéné Underground, 3. Lower Eocéné
Underground, 4. Mesozoic on the surface, 5. Mesozoic covered by post-Eocene deposits, 6. hole drilled
before 1972, 7. exploratory drilling of 1972, 8. limit of explored area
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A Héreg-8. sz. fúrás vázlatos rétegsora:
0,0-368,9 m quarter, oligocén
368,9-401,4 m eocén
4 0 1 .4 - 460,0 m triász
A fúrás 368,9-371,9 m között 3,0 m vastag, fényes és palás barnakőszén-padok váltakozásából
álló telepet mutatott ki (4. ábra). A barnakőszén-telepek fölött hiányzik a faunás eocén fedő, terresztrikus kifejlődésű oligocén homok- és agyagrétegek települnek rá. A részletes palinológiai és szénkőzet
tani vizsgálatok (IHAROSNÉ LACZÓ I. és OFKFV Komlói Laboratórium) igazolták a telepek eocén
korát. A 368,9-371,9 m között települő 3,0 m vastag telep átlagos fűtőértéke 3724 Kcal/kg.

1972. évi programunk befejezéseként még a következő fúrások lemélyítésére került sor:
G yerm ely-7. sz. fúrás: A Gyarmat-hegy nyugati előterében levő szerkezeti süllyedéket volt
hivatott feltárni. 500,5 m mély; 495,0 m-ben, oligocén alatt jutott bele a triász dolomitból álló
aljzatba.
C sabái-93. sz. fúrás: A Szent-László víz mellett, viszonylag nyugodt szerkezeti helyzetű
területen, a produktív Csordakút-Ny és Csordakút-K közötti terület földtani-szerkezeti viszonyainak
megismerése céljából mélyült.
A C sabái-93. sz. fúrás vázlatos rétegsora:
0 ,0 - 4,0 m quarter
4,0-295,1 m oligocén
295,1-346,4 m eocén, produktív barnakőszén-telepek nélkül
3 4 6 .4 - 359,7 m triász dolomit-breccsa és breccsás dolomit
359,7-431,6 m triász dolomit
Produktív barnakőszén-telepet nem tartalmaz. Számolnunk kell azzal, hogy a Csordakút-Ny és
Csordakút-K közötti területen az idősebb eocén képződmények - köztük a barnakőszén — hiányoz
nak. A kérdés véleményünk szerint további vizsgálatot igényel.

Javaslatok:
a) A bauxitkutatás és a szénbányászat igényeit figyelembe véve javasoljuk, hogy a
M. Áll. Földtani Intézet térképezési programjába vegye fel a Nagyegyháza-TaijánGyermely—Mány községek által határolt terület l:10 000-es méretarányú térképezését.
A térképezésre javasolt terület nagysága: 13 db teljes 10 000-es lap, 3 db laprészlet,
amely valamivel több, mint 1 db 10 000-es lap területe.
A térképezésre javasolt terület a szénbányászat egyik legfontosabb tartalék- és
perspektivikus területe É-Dunántúlon. Fokozza a munka jelentőségét, hogy a tatabányai
szénbányászat jövőjének biztosítása e területen látszik legvalószínűbbnek. Az eddigi
fúrás-eredmények és indikációk alapján e területnek népgazdasági szinten is jelentős
bauxitvagyona van. V adász E. (1942) bauxitot jelzett az 524, 535, 539. és az 553. sz.
Nagyegyháza határában mélyült fúrásokban. 2,8 m vastag ipari minőségű bauxitot
harántolt a Csa—12. sz. fúrás (Gidai L. 1968). A Bauxitkutató Vállalat elemzése szerint
a Csabdi—72. sz. és a Csabdi—78. sz. fúrás szintén ipari minőségű bauxittelepeket mutatott
ki (MÁFI Adattár).
A 10 000-es méretarányú térképezést az is indokolja, hogy a következő években e
területeken nagy volumenű bauxit- és barnakőszén-kutatás valósul meg. A térképezési
munka eredményét a kutatásnál, annak kiértékelésénél, a bányászati létesítmények terve
zésénél igen hatékonyan lehetne felhasználni.
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3. ábra. A Tarján-7. sz. fúrás felső (A) és alsó (B) barnakőszén
összlete
1. Homokkő, 2. aleuritos homokkő, 3. meszes, márgás aleurit,
4. agyag, 5. aleuritos agyag, 6. meszes, aleuritos agyag, 7. agyagmárga, 8. aleuritos, meszes agyagmárga, 9. aleuritos, meszes
márga, 10. aleuritos, homokos, meszes márga, 11. kőszenes
agyag, 12. agyagos barnakőszén, 13. palás barnakőszén,
14. barnakőszén
Fig. 3. Upper (A) and lower (В) brown-coal formations in
borehole Tarján-7
1. Sandstone, 2. silty sandstone, 3. calcareous, marly síit,
4. clay, 5. silty clay, 6. calcareous, silty clay, 7. clay-marl,
8. silty, calcareous clay-marl, 9. silty, calcareous mari, 10. silty,
sandy, calcareous mari, 11. carbonaceous clay, 12. clayey
brown-coal, 13. schistose brown-coal, 14. brown-coal

4. ábra. A Héreg-8 . sz. fúrásban feltárt
eocén barnakőszén összlet. (Jelmagyará
zatot 1 . a 3. ábrán.)
Fig. 4. Eocéné brown-coal formation
uncovered by borehole Héreg- 8 (fór
legend, see Fig. 3.)

154

Gidai L.

b)
Az 1972. évi felderítő kutatási eredmények alapján javasoljuk, hogy Nagy egyháza-Tarján-Gyermely-Mány községek között 1973-ban fejezze be az ELGI a részletes
geofizikai felvételt. Utána folytassuk a felderítő kutatást Taijántól keletre és délkeletre, a
három produktív fúrással feltárt terület lehatárolása és az összefüggések nyomozása céljá
ból, Csabdi—Tükrös-major, Vasztély-puszta és Bajna irányában. Javasoljuk továbbá az
eddigi eredmények kutatási zárójelentésben való összefoglalását.
2. Mány-É. Az 1970-ben mélyített Csabdi-74. sz. fúrásunk egyértelműen igazolta
azt a korábbi feltevésünket (G idai L. 1971a, p. 95), hogy a mányi produktív terület
ÉNy-on nincsen lehatárolva. A mányi terület legészaknyugatibb fúrásaitól (Má—23,
Tp—61, ül. Csa—12, Tp—54.) 1,1 ül. 1,7 km-re telepített Csabdi-74. sz. fúrás a következő
négy műrevaló telepet mutatta ki, viszonylag kiemelt szerkezeti helyzetben:

Javaslat:
A Csabdi—74. sz. fúrástól É-ra, a Gyarmat-pusztai szerkezeti süllyedék irányában,
К-re és DNy-ra felderítő kutatási szinten tovább kell kutatni az eocén barnakőszéntelepeket.
3. Várgesztes. F ülöp J. szakmai javaslatára Knauer J. végezte el a terület bauxitföldtani felvételét. Ezután került sor a terület komplex geofizikai felmérésére. Kakas K.
alaphegység-térképe szerint e kis medence két ÉNy—DK-i irányú árokra tagolódik, az
egyik a falutól DNy-ra, a másik ÉK-re. A falu a két árok közötti hátságon helyezkedik el.
KORPÁS L. és SZABADVÁRY L. javaslatára a falutól DNy-ra levő árokban, a falu szélétől kb.
260 m-re mélyítettük le 1971-ben a Várgesztes-1. sz. fúrást. A fúrás 110,1-117,1 m között 7,0 m
vastagságban mutatta ki az eocén barnakőszén összletet. A 111,7-114,9 m közötti 3,2 m-es egybe
függő telepszakasznak az átlagos fűtőértéke 4231 Kcal/kg. Ha a 110,1-116,7 m közötti 6 , 6 m vastag
ságú barnakőszén, palás barnakőszén és agyagos barnakőszén-rétegek átlag fűtőértékét számoljuk ki,
3415 Kcal/kg értéket kapunk (5. ábra).

1972-ben a Várgesztes—1. sz. fúrás eredménye alapján tervezett felderítő kutatási
programot valósítottuk meg.
A Várgesztes—2. sz. fúrás 64,4 m-ben, a V g -3 . sz. fúrás 106,6 m-ben, a Vg—4. sz. fúrás 67,4 mben, a V g - 6 . sz. fúrás 45,6 m-ben, a Vg—7. sz. fúrás 58,3 m-ben oligocén alatt triászba jutott. A kuta
tási területen eddig csak az 1971-ben mélyített Vg—1. sz. fúrástól É-га telepített Vg—5. sz. fúrás
harántolt eocént és szenes képződményt.
A Várgesztes-5. sz. fúrás vázlatos rétegsora:
0 ,0 -4 8 ,7 m quarter, oligocén
4 8 ,7 -7 9 ,9 m eocén
7 9 ,9 -8 8 ,0 m triász
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5. ábra. A Várgesztes-1. sz. fúrásban harántolt barnakőszén összlet elemzési adatai
I. Földtani szelvény: 1. agyagos barnakőszén, 2. palás barnakőszén, 3. barnakőszenes agyag,
4. barnakőszén. — II. Fütöérték (Kcal/kg). — III. Hamutartalom (%). — IV. Illó-tartalom (%)

A fúrás 73,9-76,7 m között 2,8 m vastag, 2414 Kcal/kg, 77,1-78,5 m között 1,4 m vastag,
2438 Kcal/kg átlag fűtőértékű agyagos barnakőszén-telepet harántolt ( 6 . ábra A).

Javaslat:
Javasoljuk a kutatási eredményeket zárójelentésben összefoglalni és a területet
előzetes és részletes kutatásra a Tatabányai Szénbánya Vállalatnak átadni.
4. Vértessomló. Eddig két fúrás mélyült le a területen.
A Vértessomló-2 2 . sz. fúrás vázlatos rétegsora:
0 ,0 - 37,6 m quarter, oligocén
37,6-171,3 m eocén
171,3—181,5 m triász

156

G id a i L.

A fülás 128,3-129,1 m között 0,8 m vastag, a MEO elemzések szerint kőszenes agyagnak
minősülő képződményt fúrt. A 129,8-131,4 m közötti 1,6 m-es szenes szakaszon belül csupán két
20 cm-es részlet fűtőértéke van 2000 Kcal/kg értéken felül, a további 1,2 m kőszenes agyagnak
minősíthető (6 . ábra B).
A Vértessomló-23. sz. fúrás vázlatos rétegsora:
0,0— 9,5 m quarter
9,5-116,0 m eocén
116,0—141,5 m triász, repedezett, töredezett dachsteini mészkő; a repedések között helyenként
vörös agyag
141,5-160,0 m triász, repedezett, a repedések mentén kioldódott, helybenmaradt, szálban álló
dachsteini mészkő
A középsőeocén mülecaputos-perforatuszos rétegcsoport a szenes rétegcsoport kimaradásával
közvetlenül települ a triász anyagú törmelékes rétegcsoportra.

5. Vértes Ny-i előtere. A mór-pusztavám—oroszlányi eocén képződmények Ny-i és
É-i irányban való továbbnyomozása céljából
fúrásokat mélyítettünk, a geofizikai mérési ered
mények figyelembevételével:
Az Oroszlány-1 9 2 0 . sz. fúrás a Bököd II. eocén
szénterület ÉNy-i folytatásában az eocén képződmé
nyek továbbnyomozása és kifejlődésének megismerése
céljából mélyült az Általér jobb partján, a bokodi
legelőn. Vázlatos rétegsora a következő:
0,0— 25,0
25 ,0 -2 8 7 ,0
287,0-404,4
404,4—650,0

m quarter: talaj, homok
m oligocén: homok, agyag, aleurit
m eocén: aleurit, agyag, barnakőszén
m kréta: apti agyag, krinoideás mészkő

A fúrás a következő eocén barnakőszén-telepe
ket mutatta ki (6 . ábra C):

6. ábra. A Várgesztes-5. sz (A), Vértessomló-22. sz.
(B) és az Oroszlány-1920. sz. (C) fúrásokban feltárt
eocén barnakőszén összlet
1. Agyagos aleurit, 2. agyagos aleurolit, 3. agyag, 4.
aleuritos agyagmárga, 5. kőszenes agyag, 6. agyagos
barnakőszén, 7. palás barnakőszén, 8. barnakőszén,
9. Mollusca lumasella
Fig. 6. Eocéné brown-coal formation exposed in
boreholes Várgesztes-5 (A), Vértessomló-22 (B) and
Oroszlány-1920 (C)
1. Clayey síit, 2. clayey silstone, 3. clay, 4. silty claymarl, 5. carbonaceous clay, 6. clayey brown-coal, 7.
schistose brown-coal, 8. brown-coal, 9. molluscan
lumachelle
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394,1-394,4 m 0,3 m fényes barnakőszén (4897 Kcal/kg, 4934 Kcal/kg)
3 9 6 .4 - 397,4 m 1,0 m felső része jó minőségű fényes barnakőszén, alsó része matt színű, kissé átszőtt,
gyengébb minőségű barnakőszén (4442 Kcal/kg)
3 9 9 .6 - 400,8 m 1,2 m agyagos barnakőszén (2357 Kcal/kg)
A fúrás eredménye alapján valószínű, hogy a Bököd II. eocén szénterület ÉNy-i és É-i irányban
jelentősen tovább bővíthető.
Az Oroszlány-1992. (-1 9 2 2 .) sz. fúrás az Oroszlányi Hőerőmű hűtőtavának ÉNy-i sarkánál
mélyült. A következő vázlatos rétegsort tárta fel:
0,0— 9,0 m quarter: humusz, lösz
9,0-354,6 m oligocén: homok, agyag, aleurit
354.6— 381,8 m triász: mészkő
A fúrás eocén képződményeket nem harántolt, az oligocén összlet közvetlenül települ a triászra.
E fúrás eredménye is bizonyítja, hogy Bököd és Oroszlány között olyan letarolt triász hátság van, ahol
az oligocén közvetlenül települ az alaphegységre.
K ocs-3. sz. fúrás. A geofizikai mérések a dadi maximum vonulattól Ny-га, Császár-Szend—
Kocs községek vonalában szerkezeti süllyedék-sort jeleznek. A legészakibb süllyedék keleti oldalán
telepítettük a Kocs—3. sz. fúrást. A fúrás a következő képződményeket tárta fel:
0,0— 1,5 m quarter: talaj
1,5-162,8 m pannon: aleurit, agyagmárga
1 6 2 .8 - 600,1 m oligocén: agyag, homok, aleurit
600.1— 656,8 m eocén:TV. perforatus-os márga rétegcsoport
656.8— 675,2 m eocén: molluscás-nummuliteszes agyagmárga, aleurolit
6 7 5 .2 - 688,4 m eocén: aleuritos tarkaagyag
688.4—719,0 m
barnásszürke, homogén, rétegzetlen mészkő sok repedéssel
719,0—746,3 m
dachsteini mészkő, homogén, rétegzetten^ felső része breccsás
A fúrás nem mutatott ki sem eocén barnakőszén-telepet, sem bauxitot.

Javaslatok:
aj A régi móri bányászat, a márkus-hegyi, a Bököd I—II. kutatási területek nyugati
határa és az eocén képződmények valószínűsíthető Ny-i elterjedési határa (nagyjából
Dobos-puszta—Bököd közötti vonal) között, valamint a Bököd II. kutatási terület É-i
határa és a valószínűsített É-i elterjedési vonal között mintegy 30 km2 nagyságú területen
felderítő kutatást javasolunk.
b) Az előbbi területtől Ny-ra, a császár—szend—kocsi süllyedékek, valamint a dadi
maximum területére földtani előkutatást javasolunk 1:25 000-es méretarányú térképezés
sel, részletező geofizikai mérésekkel és további szerkezetkutató—rétegtani fúrások lemélyí
tésével.
c) Az eddigi fúrási adatok alapján is megállapítható, hogy a tatabányai és az
oroszlányi eocén területet olyan nagyobb összefüggő terület választja el, ahol az eocén
képződmények hiányoznak. Tapasztalataink szerint kisebb-nagyobb eocén foltok, denudációs reliktumként, e területegységen is lehetnek. A Kömlőd—Tata—Vértesszöllős—
Kecskéd helységek által körülhatárolt területet az eddigi fúrások alapján még nem lehet
meddőnek nyilvánítani. Egy hossz- (Kömlőd—Baj községek vonala) és egy keresztszelvény
(Tatabánya—Patár-hegy — Kocs—Tata között fele távolságban húzott vonal) mentén 3—3
fúrást javasolunk lemélyíteni.
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A lábatlani 1:10 000-es méretarányú földtani térkép

A dorogi terület felvételre és kiadásra tervezett 17 db 10 000-es térképlapja közül a
tervév során befejeztük az utolsónak, a Lábatlan-D jelűnek a szerkesztési munkálatait
( G i d a i L . — K a i s e r M. - V i g h G .). Megszerkesztettük a quartertől fedetlen térképet,
a negyedkori változatot, a szükséges rétegoszlopot és metszeteket, megírtuk a magyarázót
és összeállítottuk a földtani alapadat-gyűjteményt.
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RESULTS OF INVESTIGATIONS ON THE EOCENE OF
NORTH TRANSDANUBIA IN 1972
by
L. G id a i
This study outlines the investigations accomplished in 1972 in the North Transdanubian territory. The main objectives of these investigations were: the assessment of
the mineral resources of the area, the foundation of further scientific research work and
the exploration of somé geologically prepared and prospective territories.
1.
The „ E o c é n é M a p ” o f t h e a r e a s c a l e 1:100000 with the
post-Eocene formations peeled off was prepared, and on this basis it was possible to
determine fór the whole territory of North Transdanubia, in general rather precisely, in
conformity with the scale, the extension and development of the Eocéné formations.
From Mór—Pusztavám—Bököd—Dad villages to the west, this limit of extension is obscure.
Similar is the case with the western boundary of the Budapest South area. Separate
tectonical units are the Eocéné areas of Lencse Hill, Buda—Pilis, Dunaszentmiklós,
Vértestolna, Vértessomló, Várgesztes, Tatabánya. The Eocéné area of Mór—Pusztavám—
Oroszlány shows connections with the northwesten foreland of the Bakony Mountains.
The existence of structural-faciological connections between the Dorog, Bajna, Tarján and
Nagyegyháza—Csordakút—Mány areas seems to be probable. The infra-Oligocene TelegdiRoth swell is sharply delineated between the Vértes—Gerecse and Buda—Pilis and Budapest
South areas (L . G id a i 1971a). A similar development is shown by the ridge between the
Gerecse—Tata hörst group, the gravimetry maximum of Dad and the Magas Bakony,
overlain by post-Eocene deposits. Roughly perpendicular to them is the eroded structural
high of Környe—Vértessomló—Kőhányáspuszta, overlain by Oligocene formations.
The Eocéné Brown Coal Map represents the extension of the brown-coal formation
and its faciological conditions. The Eocéné browm-coal formation can be well traced
with an accuracy corresponding to the scale of the map drawn up on the basis of the
results of somé thousands of boreholes.
M. K a is e r drew up a 100 000-scale map o f the Quaternary in the northern Transdanubian Central Mountains of the basis of the available surveying information. On this
map the major developments have been separated and their extension determined.
2. Fór the territories Héreg—Tarján and Csordakút—Mány five varieties o f 1:25 000s c a l e g e о l о g i с a l a n d p r o g n o s t i c т а р s were drawn up.
3. A report is given on the results of b r o w n - c o a l p r o s p e c t i n g in 1972
in various areas of North-Transdanubia.
4. M a p - s h e e t
o f L á b a t l a n a t 1:10 000. Of the 17 map-sheets
of 1:10 000-scale planned fór the Dorog area during the fiscal year the editory work of the
last one, that of Lábatlan-S was completed (L . G id a i , M. K a jse r and G. VÍ g h ). Thus the
following were drawn up: a map with the Quaternary peeled off, a Quaternary version,
the corresponding Stratigraphie columns and sections and explanatory fascicles and a
collection of fundamental geological data.

