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A PERSPEKTIVIKUS LIGNITKUTATÁS FŐ KÉRDÉSEI 
A MATRA- ÉS BÜKKALJÁN

írta: Csilling László

I. Az eddig végzett kutatások
1959. óta nagyarányú perspektivikus kutatás fo

lyik a Mátra- és Bükkalján. A kutatás célja a kül
fejtésre alkalmas lignitvagyon felderítése. E ku
tatás eddigi legfőbb eredménye a Bükkábrány és 
Ernőd között elterülő hatalmas lignitvagyon meg
ismerése volt, de emellett számos új adattal gaz
dagította a terület földtani viszonyaira, valamint 
a szénvagyonra vonatkozó ismereteinket is.

Jelen cikkemben ezekkel az eredményekkel, va
lamint az alkalmazott és a további kutatások so
rán tervezett kutatási rendszerekkel kívánok fog
lalkozni.

Dr. Szebényi Lajos 1959-ben felmérte a Mátra- 
Rükkaljai lignitterület perspektíváit és legremény- 
belibb területeken felderítő kutatást javasolt, kül
fejtésre alkalmas lignitvagyon megismerésére.

várt eredményt azonban nem érte el a kutatás, 
mivel ezen a területen a fedőrétegek jóval vasta
gabbak, a telepek pedig vékonyabbak, tehát a leta
karás! arány általában rosszabb, mint Visonta kör
nyékén és csak egyes foltokban jobb 1:10 m/m-nél.

A következő perspektivikus kutatás a Bükkáb
rány—Tibolddaróc—Tárd területen volt 1960 fo
lyamán. Itt három főszelvényt fúrtunk végig, egyet 
Tibolddaróc és Bükkábrány között (ÉNy--DK), 
egyet Tibolddaróc és Tárd között (ÉK—DNy), egyet 
pedig Tárd község mellett (É—D).

Az első két szelvényben a fúrások 700 m-ként, 
a harmadikban 500 m-ként mélyültek. E számok 
abból adódtak, hogy itt is, mint az egész Mátra- 
Bükkaljai perspektivikus lignitkutatásban a fúró
pontrendszer a koordináta hálózat szerint helyez
kedik el. Ez az első pillanatban úgy tűnik talán, 
hogy nélkülöz minden földtani alapot. Ha azonban
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Az első felderítő kutatási terv megvalósítását, a 
XTsonta község és a Tarna-patak közötti terület 
megkutatását az Északmagyarországi Földtani Ku
tató-Fúró Vállalat már 1959. júliusában elkezdte. 
E kutatás konkrét célja az volt, hogy legalább 40 
millió tonna külfejtésre alkalmas lignitkészletet 
derítsen fel, amely a Visonta környékén levő kész
letekkel együtt egy hőerőmű gazdaságos telepíté
sére elegendő.

A kutatás kritériuma itt az volt, hogy ne marad
hasson ki 1 kmJ-es nagyságrendű külfejtésre alkal
mas produktív terület.

A kutatási hálósűrűség K—Ny-i (nagyjából csa
pás) irányban 1 km. É—D-i (dőlés) irányban 500 
m volt. Megállapítható, hogy ez a hálósűrűség a 
feladat megoldásához elegendőnek bizonyult. A

jobban megvizsgáljuk a kérdést, láthatjuk, hogy 
Hatvantól kb. Bükkábrányig a pannon rétegek csa
pása nagyjából KNy-i, Ernődtől Miskolcig pedig 
csaknem ÉD-i, így csaknem az egész területen a 
koordinátahálózattal párhuzamos fúrási hálózat 
nagyjából dőlés- és csapás irányú is. Ha ehhez még 
hozzávesszük, hogy a dőlés csak 2—3° a területen, 
a koordinátahálózattal párhuzamos fúrási háló 
előnyei (jobb áttekinthetőség, könnyebb tájékozó
dás) ellensúlyozzák a csapástól eltérő fúrási háló
zattal járó hátrányokat.

E kutatás Tibolddaróctól D-re. Tardtól ÉK-re, 
valamint Bükkábránytól D-re (egy fúrásban) derí
tett fel külfejtésre alkalmas lignitet.

A Tibolddaróctól D-re levő terület látszott a 
kutatás során legnagyobbnak és legproduktívabb-
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nak. Az előzetes kutatási fázis lemélyítése során 
azonban kiderült, hogy nem összefüggő a terület, 
hanem egy széles meddő sáv kettéválasztja, azonkí
vül a telepek lencsés kifejlődésűek és még a 350 
m-es hálózat lemélyítése után sem lehet őket azo
nosítani. így e területen csak néhány millió tonna 
külfejtésre alkalmas készlet van. az is több külön
álló lencsében.

Megnehezítette a kiértékelést, hogy a területen 
két víztermeléses hidrogeológiai fúrás is mélyült, 
amelyek mélyítése igen elhúzódott. Az egyik a ti-

bolddaróci külfejtésre alkalmas terület D-i hatá
rát rögzítette, a másik a Bükkábránytól D-re levő 
egyetlen produktív fúrás volt.

Itt a szel vénykutatás nem volt teljesen célrave
zető, mert nem tisztázta a produktív terület elter
jedését nagy vonalakban sem.

1961-ben megkutattuk a Feldebrő és Kereesend 
közötti területet. 2x1 km-es volt a fúrási hálózat. 
A terület teljesen meddő, ezt a tényt ez a hálózat 
teljes egészében bebizonyította.
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Ugyancsak 1961-ben került sor a Bükkalja Ny-i 
részén dr. Szebényi által javasolt — a régi fúrások 
adatait ellenőrző — szétszórt fúrások lemélyítésére 
Füzesabony, Kerecsend, Andomaktálya, Novaj és 
Bogács környékén. E fúrások ugyan nem harántol- 
tak külfejtésre alkalmas lignittelepeket, mégis 
nagyon fontosak, mivel eredményeik alapján kon
krétabban kijelölhető a reménybeli terület.

1961, tavaszán javasoltuk a Sályi-patak menti 
szelvény végigfúrását. E kutatási szelvény javasolá
sánál az volt a feltevésünk, hogy a Sályi-patak 
völgyében is van a Kácsi völgyben Tibolddaróctól 
D-re levő külfejtésre alkalmas lignitvagyonhoz ha
sonló lignitvagyon, amellett fel kívántuk deríteni a 
Tibolddaróc—Bükkábrány-i szelvény legutolsó fú
rásában harántolt külfejtésre alkalmas lignittele
pek kiterjedését É-i és D-i irányban. Ugyanekkor 
javasoltuk a Tardtól ÉK-re levő produktív terület 
lehatárolását és a tibolddaróci területtel való össze
kapcsolását célzó felderítő kutatást is. Itt a len
csés kifejlődés miatt 500x500 m-es hálózatot java
soltunk.

1961. decemberében kezdtük a Sály-i völgyi szel
vény végigfúrását. Meglepetésünkre a völgy É-i 
részén csak vékony és gyenge minőségű telepeket 
harántoltak a fúrások, ezzel szemben a D-i részen 
6 fúrásban 10 m-t meghaladó vastagságú, jóminő
ségű külfejtésre alkalmas lignittelep volt. Ez an
nál meglepőbb volt, mivel az 1959-ben e fúrások
tól Ny-ra 1 km-re, illetve 500 m-re mélyült fúrá
sokban egyátalán nem volt külfejtésre alkalmas 
telep.

E fúrások eredménye alapján javasoltuk a fel
derítő kutatás kiterjesztését K-felé km-es hálózat
tal. Ez a km-es hálózat 1962 folyamán Ernődig ju
tott el, de még teljes egészében nem zárta le a te
rületet.

Ez a Bükkábrány—Ernőd közötti terület tartal
mazza az eddig elvégzett felderítő kutatás során 
megismert külfejtésre alkalmas lignitvagyon túl
nyomó részét. Csaknem 80 km2 területet derítettek 
fel a fúrások, amelynek nagyrésze külfejtésre al
kalmas. A legproduktívabb területrészen csaknem 
1:3 mm a letakarási arány. A főtelepösszlet a 
nagyobbarányú szétválás előtt jóval meghaladja a 
tíz m vastagságot. K és D felé haladva a főtelep
összlet több telepre oszlik, felette pedig újabb pro
duktív telepek jelennek meg. A terület többszáz
millió tonna külfejtésre alkalmas lignitet tartalmaz. 
A Ny-i területrész lignitvagyonának minősége az 
előzetes számítások szerint jobb, mint a visontai, 
míg a K-i részen lervő lignit a visontaihoz hasonló 
minőségű.

A Sályi-völgy kutatása idején kezdődött meg a 
Tárd környéki kutatás is. Itt É-on gyors elmeddü- 
lés következett be, K-en pedig nem mélyült le min
den betervezett fúrás, mivel a hatalmas eredményt 
ígérő bükkábrányi területre koncentráltuk a ku
tatást. A közeljövőben itt nem is lesz további kuta
tás, mivel a bükkábrányi eredmények után az ipar 
igénye a minimálisan 0,5—1 millió tonnás külfej
tésről minimális 20—30 millió tonnára szökött fel.

II. Jóváhagyott, de még meg nem valósult 
felderítő kutatási tervek

Az eddig jóváhagyott, de még meg nem valósult 
kutatási tervek három nagyobb csoportra osztha
tók:

1. A Bükkábrány és Ernőd közötti produktív te
rület környékének további kutatása.

2. A Bükkalja Ny-i részének további kutatása.
3. Felderítő kutatás a Mátraalja Ny-i részén.
A Bükkábrány környéki kutatások két részből

állnak. Egyrészt folytatni kívánjuk a külfejtésre 
alkalmas készletek felderítését 2x1 km-es hálózat
ban azokon a részeken, ahol az 1962-ben mélyült 
szélső fúrások külfejtésre produktívak voltak. 
Másrészt csapásban és dőlésben fel kívánjuk de
ríteni a produktív terület környezetét, hogy tisz
tázzuk, milyen távlati lehetőségek vannak elsősor
ban a meglevő produktív terület környékén. Ebből 
a célból Ernődtől É és ÉK felé 1—1 db, K felé 2 
db szelvényt kívánunk végigfúrni. A produktív 
területtől D felé is végig akarunk fúrni két szel
vén yt. E szelvénykutatással újabb produktív tele
pek jelenlétét akarjuk tisztázni.

A Mezőnyárádtól K-re és Tardtól D-re tervezett 
egy-egy É—D-i szelvény célja a bükkábrányi fő
telep nyomozása Ny felé (csapásirányban). E szel
vények egymástól kb. 5 km-re húzódnak. Egy szel
vényen belül a fúrások távolsága 1000 m. Ha va
lamelyik fúrás a szelvényekben produktívnak bi
zonyulna, úgy abból kiindulva 2x1 km-es hálózat
ban felfúrjuk a környezetét, amíg a produktív te
rületet le nem határoljuk.

A Bükkalja Ny-i részének felderítő kutatási ter
ve a Szebényi-féle fúrásokra támaszkodik. E fúrá
sok közrezárták a reménybeli külfejtésre alkalmas 
területet. Ezért itt három É—D és két K—Ny irá
nyú szelvényt akarunk végigfúrni, hogy ezt a te
rületrészt is megismerjük. Itt is 1000 m-ként ter
veztük a szelvényekben az egyes fúrások egymás
tól való távolságát. A Bükkábrány környéki szel
vény kutatásához hasonlóan itt is az az elv, hogy 
amennyiben valamelyik fúrás produktívnak bizo
nyulna, úgy a produktív területet 2x1 km-es há
lózattal kívánjuk lehatárolni még a felderítő fá
zisban.

E szelvények Ny felé egészen Kápolnáig kiter
jednek, mivel az újabb kutatások alapján az a fel
tevésünk, hogy Kápolna és Kerecsend között a 
produktív terület néhány km-rel D-ebbre helyez
kedik el, mint eredetileg gondoltuk.

Minden szelvényt addig kívánunk folytatni, amíg 
a fedőösszlet vastagsága a 100 m-t el nem éri, te
hát amíg a külfejtésre alkalmasság legkisebb remé
nye is meg nem szűnik.

A Mátraalja Ny-i részén szintén komoly remény 
van külfgejtésre alkalmas készletekre. Erre egy
részt a jelenleg működő Ecséd-i külfejtés, másrészt 
a régi fúrások adatai nyújtanak komoly reményt 
Nagyréde környékén.

E területen három jóváhagyott kutatási terv van. 
Az első még a Szebényi-féle tervben szerepel: ez 
a Gyöngyöstől £-ra levő területre vonatkozó ku
tatási terv. Ezenkívül vállalatunk 1961-ben készí
tett két felderítő kutatási tervet a Gyöngyöspata— 
Nagyréde, illetve Nagyréde—Atkár közötti terű
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leire. Mivel a három terület határos egymással, már 
ebben az évben a három tervet összevonva egy új 
tervet készítettünk. Lényeges módosítást jelent a 
résztervekkel szemben, hogy míg azokban 1000x500 
m-es kutatási hálózatot javasoltunk, az összevont 
tervben már 2x1 km a javasolt hálósűrűség. Ezt 
a jelentős hálózatritkítást az ipar már előbb emlí
tett megnövekedett készletigénye teszi lehetővé, 
illetve szükségessé.

Szintén 1961-ben készítette el vállalatunk a 
Zagyva-völgy jobboldalán a Szarvasgede—Zagyva- 
szántó közötti terület felderítő kutatási tervét. E 
kutatás célja annak megállapítása, hogy a Zagyva 
balpartján levő lignittelepek átnyúlnak-e a Zagyva 
jobbpartjára és alkalmasak-e külfejtés céljára. Itt 
lx l km-es hálózatban terveztünk kutatást azzal, 
hogy első lépcsőben 2x2 km-es hálózatot (minden 
negyedik fúrás) kell lemélyíteni és a km-es hálóza
tot csak akkor, ha a fúrások produktívnak bizo
nyulnak.

A Tervfelülvizsgáló Bizottság a tervet hangsú
lyozottan ilyen formában hagyta jóvá 1962. III. 
9-én.

Az itt ismertetett kutatási tervek csaknem az 
egész Mátra- és Bükkalját behálózzák. Mégsem 
mondhatjuk, hogy azok megvalósításával a Mátra- 
Bükkalja külfejtésre alkalmas lignitvagyonát fel
derítettük. Több helyen kimarad ugyanis 50—60 
km2 terület. Emellett a szelvénykutatásnál, ha a 
szelvény végigfúrása nem eredményez produktív 
területet, az egyes szelvények között 5—10 km szé
les, megkutatatlan sávok maradnak ki, amelyekben 
kimaradhat akár 50—100 millió tonnás készlet is. 
Az egész terület produktivitásáról csak akkor tu
dunk véglegesen nyilatkozni, ha azt egyenletesen 
végigkutattuk. E kutatási hálózat olyan sűrűségű 
kell legyen, hogy közte önálló külfejtésre alkalmas 
terület észrevétlen ne maradjon. Ezért készítettük 
el javaslatunkat az egész terület még felderítetlen 
részeinek 2x1 km-es hálózatban történő megkuta
tására.

Ilyen hálózat mellett már minimális annak a 
veszélye, hogy 10 millió tonnás, vagy annál na
gyobb produktív készlet felderítetlen maradjon.

Csak akkor tekinthetjük a Mátra-Bükkalja fel
derítő kutatását befejezettnek, ha ezt a javasolt ku
tatást elvégezzük. Még esetleg akkor is maradnak 
olyan kételyek, hogy a megkutatott területtől 
D-re nem maradt-e ismeretlen produktív lignit- 
vágyon.

A kutatási hálózat mellett igen fontos tényező a 
fúrások tervezett mélysége. A kutatás célja (kül
fejtésre alkalmas lignittelepek felderítése), vala
mint a lignittelepes rétegsor nagy vastagsága nem 
teszi szükségessé, hogy a fúrások harántolják a 
teljes telepes rétegsort. Természetesen néhány fú
rásnak a biztos feküig való mélyítése mindenkép
pen indokolt.

A fúrások tervezett mélységét itt a külfejtések
kel elérhető maximális mélység szabja meg. Ter
mészetesen a felderítő kutatásnak messze meg kell 
előzni a termelést, hiszen a jelenleg kutatott terü
let csak hosszú évek, vagy évtizedek múlva kerül 
termelés alá.

A Mátraalján a bányászkodással elérhető legna
gyobb mélységnek az artézi vízszint miatt sokáig 
a +110 m tengerszint feletti magasságot tartották. 
Az épülő visontai külfejtésnél már +  83 m-ben ad
ták meg az elérhető legnagyobb mélységet, a Bükk
ábrányi területen pedig +25 m-es szintet adták 
meg a műrevaló készletek abszolút mélységbeli ha
tárának. Ha a kutatással mi ki akarjuk elégíteni a 
bányászkodás követelményeit, a víztelenítési tech
nológia fejlődésének figyelembevételével, a kuta
tófúrásokat nekünk már a —25 m-es szintig kell 
lemélyítenünk, tekintettel a bányászat fokozatos 
mélyebb szintekre való tolódása mellett a fekü 
megismerésének fontosságára. A külfejtések mély
ségének növekedése jól tükröződik a kutatófúrások 
mélységében is. Míg a Visonta és a Tarnapatak kö
zötti területen 100 m volt a fúrások tervezett 
mélysége az újabb kutatásoknál ez már a 135—140 
m mélységet is elérte a tervezett kutatásoknál 
pedig terveztünk 150 m-es fúrásokat is.

Végül, de nem utolsósorban meg szeretnénk em
lékezni a fúrásokban végzett, illetve tervezett 
anyagvizsgálatról is.

A szokásos technológiai anyagvizsgálat (fűtőér
ték stb. meghatározása) mellett a fúrások egy ré
szében részletes technológiai minősítő vizsgálatot 
terveztünk. E vizsgálat képet nyújt a harántolt 
haszonanyag felhasználási lehetőségeiről az energe
tikai célon túlmenően is. A ritka-, illetve nyom
elemvizsgálat felderíti a lignitben levő, esetleg 
kinyerésre érdemes egyéb elemeket, különös tekin
tettel a Ge tartalomra. Ezek a vizsgálatok csak a 
közelmúltban kezdődtek és eredményeiket még 
nem ismerjük. Azonban még teljesen negatív ered
mény esetén is jelentősen növelik a terület ilyen
irányú ismeretességét.

A felderítő kutatási fázisban nagy jelentősége 
van a földtani anyagvizsgálatnak. E vizsgálatok fő 
célja a képződmények korának meghatározása és 
a rétegazonosítás. E célok elérését igen megnehe
zíti, hogy a terület pannon képződményei csaknem 
teljesen faunamentesek. Ezért más módszereket 
kell keresni a cél elérésére. A jelenleg folyó, il
letve tervezett vizsgálatok a mikrominerológiai 
összetétel, a koptatottság, valamint a szénkőzettani 
összetétel és pollenkép vizsgálatával és összehason
lításával próbálnak a fenti problémákra feleletet 
találni. Sajnos még itt is a kísérleteknél tartunk, 
így az eredményekről beszámolni nem áll módom
ban.

Az itt elmondottakból kitűnik, hogy nagyon 
nagy feladat vár még megoldásra a Mátra-Bükk- 
alján a perspektivikus kutatás terén és sok még a 
tisztázatlan probléma.

Irodalom:
1. Barabás Antal: Utasítástervezet a külfejtéses 2. Jámbor Miklós: Külfejtési területek földtani 

kőszénterületek megkutatottságához szükséges feldolgozása. Földtani Közlöny LXXXIX. kötet, 
feltételekről. (Kézirat) Budapest, 1961. Budapest, 1959.
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BÜKKÁBRÁNY 15 8. SZ. FÜRAS PALINOLÓGIAI 
VIZSGÁLATA

Irta: Rákosi László

Bevezetés

A Dunántúli Földtani Kutató-Fúró Vállalat Köz
ponti Laboratóriumában a bükkaljai területről 6 
fúrás anyagán végeztünk palynológiai vizsgálato
kat. A vizsgálatok célja: elsősorban a kőszéntele
pek rétegazonosítása, másodsorban a már ismert 
mátraalji anyaghoz hasonlóan az ősnövénytani 
adatok ismeretében vegetációtörténeti kiértékelés, 
mely talán felvilágosítást adhat kőzetgenetikai, de 
elsősorban a kőszéntelepes rétegek képződésének 
kérdéseiben.

A bükkaljai területen mélyített fúrások közül a 
Szomolya 1 2 fúrásból 2, Andornaktálya 1 3 fúrás
ból 6, Kerecsend 3/2 fúrásból 2, Bogács 1 2 fúrás
ból 9, Mezőnyárád 2/16 fúrásból 9 mintát vizsgál
tunk meg. Az ilyen ritka mintavétel az említett 
célok elérésére csak akkor ad elfogadható ered
ményt, ha több, igen részletesen megvizsgált és 
korszerű szempontok szerint feldolgozott fúrásunk 
van.

Részletes palynológiai vizsgálatokat a Bükkáb- 
rány 15 8. fúrás anyagán végeztünk. A fúrás réteg
sorából 58 részben összevont mintát gyűjtöttünk. 
A minták feltárását Erdtman—Zólyomi-féle eljá
rással végeztük.

Az előforduló spórákat és polleneket a kiértéke
lésnél mintánként az összsporomorphára százalé
kosuk. A rétegek vegetációját 31 család 71 faja 
képviseli, A megjelent formák jórészét sikerült a 
recens növények spóráival illetve pollenjeivel azo
nosítani, és ezek alapján a taphocönozis kiértékel
hető volt.

A meghatározott sporomorphák rendszertani 
felsorolása

Adelomycetes sp.
Sphagnum sp.
Osmunda sp.
Cicatricosisporites sp.
Lygodium sp.
Glechenia sp.

Polypodiaceoisporites sp.
Polypodium sp.
Verrucatosporites sp.
Laevigatosporites haardti (R. Pót. et Ven.) Th.

et Pf. 1953.
Ginkgo sp.
Podocarpus sp.
Pinus, silvestris tip. Rudolph 
Pinus, haploxylon tip. Rudolph 
Larix sp.
Picea sp.
Tsuga, canadensis típus Rudolph 
Tsuga, diversifolia típus Rudolph 
Abies sp.
Taxodiaceae-Cupressaceae tip. (összevonva) 
Sequoia sp.
Magnólia sp.
Platanus sp.
Nyssa sp.
Oenotheraceae sp.
Acer sp.
Tricolporopollenites megaexactus R. Pót. 1931.

Cyrillaceae 
Ilex sp.
Tricolporopollenites edmundi R. Pót. 1932.

(Cornaceae)
Tilia sp.
Erica sp.
Chenopodiaceae sp.
Persicarioipollis sp. (Polygonaceae)
Diospyros sp.
Zelkova sp.
Betula sp.
Alnus sp.
Corylus sp.
Castanea sp.
Quercus sp.
Tricolpopollenites liblarensis Tk. 1950. 
Tricolpopollenites microhenrici R. Pót. 1943. 
Pterocarya sp.
Carya sp. . ~5scöJ
Engelhardtia sp.
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