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Abstract 

The present paper is a comprehensive state-of-art review of the history of organic petrology 
research in Hungary from the beginning to the present. The very first studies were published by 
German scientists in the early twentieth century. From the 1940's several scientific and industrial 
institutions carried out physical and chemical examinations of coal in order to clarify coal formation 
and its industrial use. In 1952, the publication of the "Szénkőzettan" (Coal Petrology) handbook was 
a milestone on the international level as well. Since then numerous studies have been published 
using petrographical methods on the sedimentary environment of coal formation. Since the 1970's, 
beside traditional coal petrology studies, more attention has been paid to the thermal maturity of the 
dispersed organic matter (DOM) and its wide applications. In the last decade of the twentieth century 
the most sophisticated methods to determine the composition, type and diagenesis of DOM became 
commonly used in hydrocarbon exploration. 

The number of coal petrographers decreased significantly at the turn of the century due to the 
crisis in coal mining and the decline of oil and gas exploratory activities. Environmental management 
and a new coal age could give an impetus for organic petrology in the short term and on a medium 
term, respectively. 

Összefoglalás 

A cikk áttekintést nyújt a szerves kőzettan magyarországi kutatásairól, a kezdetektől napjainkig. 
Az első mikroszkópos vizsgálatokat német kutatók végezték. A negyvenes évek kezdetétől több 
kutatóközpontban párhuzamosan megindult a kőszén fizikai és kémiai vizsgálata a képződés és ipari 
hasznosíthatóság tisztázása céljából. 1952-ben a „Szénkőzettan" című könyv megjelenése mérföldkő 
volt hazai viszonylatban. A nyomában megjelent német nyelven is közölt eredmények nemzetközi 
szinten is forradalmasították e tudományágat. Ettől kezdve a kőszén képződési környezetének 
szénkőzettani alapú kutatásával számos tanulmány foglalkozik, mely kutatási irány napjainkban is 
megtalálható. A hetvenes évektől a kőszén kőzettan mellett egyre fontosabb a diszperz szerves anyag 
(DÓM) termikus érettségi vizsgálata és a módszer földtani alkalmazása. A kilencvenes évektől a DOM 
összetételének, típusának és az átalakultság fokának meghatározása a szénhidrogén kutatás egyik 
alapmódszere. A századfordulón a szerves kőzettan, a földtan egészéhez hasonlóan átalakulóban 
van, hazai művelőinek száma csökkent, de alkalmazása új területeken jelentkezik (pl. 
környezetvédelem) és az energetikai kőszén felhasználás részarányának középtávon prognosztizált 
növekedése is új lendületet adhat a kutatásoknak. 

Bevezetés 

A kőolajat és a kőszenet már a bronzkor óta ismeri és használja az ember. Az 
ősember a természetes aszfalt, ozokerit és más szilárd és folyékony előfordulások 
termékét gyógyításra, és rituális célokra használta. A kőszén bányászatával 

1 Magyar Állami Földtani Intézet, 1143 Budapest, Stefánia út 14. 
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először a kínai kultúrák történetében találkozunk, mely a holland és angol utazók 
leírásai nyomán a XVI. századtól Angliában is meghonosodott . Hazánkban a 
kőszén bányászata Brennbergbányán 1735-ben kezdődött. Az éghető fosszilis 
nyersanyagok részletes kutatása, azon belül a kőszén összetéte lének 
megismerése a XIX. század második felétől gyorsult föl. 

Jelen dolgozat megkísérli nyomon követni, és irodalmi adatokkal bemutatni 
azokat a kutatásokat, amelyek a szerves kőzettan kezdeteitől a huszadik század 
végéig történtek. Az áttekintés bemutat ja , hogy a nemzetközi leg ismert 
módszerek és alkalmazások hazánkban is jelentős szerepet játszottak, sőt olykor 
a nemzetközi kutatásokat megelőző eredmények születtek. A közelmúlt és a jelen 
kutatásai mellet t rövid összefoglalással az e lőt tünk álló feladatokat és 
lehetőségeket próbál juk felvázolni. Az idézett irodalmi hivatkozásokat a 
publikált e redmények tekintetében igyekeztünk minél teljesebbé tenni. A 
kéziratos művek közül csak a legfontosabbakat, vagy a még megtalálhatókat 
soroltuk föl. 

Rövid nemzetközi áttekintés 

A modern természettudományok kialakulása idején a szervesanyag-tartalmú 
kőzetek között a legszélesebb körben ismert és felhasznált nyersanyag a kőszén 
volt. Összetétele, eredete már a kezdetektől foglalkoztatta a kutatókat, annak 
ellenére, hogy a kőszén makroszkópos megjelenése többnyire igen kevés infor
mációt ad a vizsgáló személynek. Ezért nem meglepő, hogy a földtudományok 
fejlődése kezdetén a kőszén növényi eredetét csak viszonylag későn ismerték fel. 

A szerves kőzettan kezdetei a XIX. század elejére nyúlnak vissza, amikor a 
mikroszkóp fejlődése és a csiszolatkészítés technikája elérte azt a szintet, hogy a 
kőszénben növényi maradványokat ismerjenek fel. A kezdeti kutatásokról 
TEICHMÜLLER (1989) összefoglalója tájékoztat. Művében egyes publikációk pontos 
azonosítása hiányzik és ebben a szerző sem járt sikerrel, ezért a kezdeti irodalmak 
felsorolásakor erre a forrásra támaszkodunk. 

A kőszén növényi eredetét, vékonycsiszolati vizsgálat alapján, először LINDLEY 
írta le 1830-ban. A kőszén szárazföldi növényi származását a mikroszkóposán 
megfigyelt spórák és szövetmaradványok alapján először DAUBRÉE közölte 1850-
ben. A kőszén kémiai összetételének, és különösképpen illóanyag tartalmának 
vizsgálatakor HILT 1870 körül fedezte fel a szénülést, az üledékes kőzetbe zárt 
szerves anyag mélységtől függő il lóanyag-tartalom változását. Az első 
tudományos értékű szénkőzettani vizsgálatokat RENAULT (1894) végezte boghead 
és kennel kőszeneken. A kőszén eredetének és természetének megismerésében 
jelentős szerepe volt THIESSEN és W H I T E 1913-as munkájának. A kőszén és a kőolaj 
közötti genetikai kapcsolatot W H I T E (1915) ismerte fel. P O T O M É (1920, 1924) és 
STACH (1927, 1935) munkássága nagy hatást gyakorolt a kőszén-mikroszkópia 
elterjedésében. E kiváló férfiak mellett nem feledkezhetünk meg a szénkőzettan 
„anyjáról" Marie STOPES-ról sem aki a négy kőzettípus elkülönítésével és 
rendszerezésével („vitrit, klárit, durit, fuzit"), az egységes nevezéktan 
megalkotásában (STOPES 1919, 1935) szerzett el nem évülő érdemeket . 
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Mindegyikük a paleontológia területéről „tévedt" a szerves kőzettan területére. 
Ez a fajta előképzés természetes és szükségszerű velejárója volt a szerves 
kőzettani kutatásoknak egészen a negyvenes évekig. 

A világháborúkra való felkészülés, a politikai határok átrendeződése, valamint 
az ipari igények növekedése magával hozta a kőszénkutatás fellendülését, a 
megkutatot t készletek ipari hasznosí thatóságának vizsgálatát. Ezzel olyan 
tudományterületek fejlődése kezdődött meg, melyek a kőszén kokszolhatóságát, 
brikettezhetőségét, és egyéb ipari felhasználását szolgálták. Az ipar ezen igé
nyeinek megfelelően a macerálok (elegyrészek) és a mikrolitotípusok (sávféle
ségek) fizikai és kémiai tulajdonságainak megismerésére tolódott át a hangsúly. 

1932-ben HOFFMANN és JENKER a Berek-féle fotométer segítségével felfedezték a 
vitrinitreflexió és a szénültségi fok közötti összefüggést. 

A kőszén genetikájának megismerésében döntő fontosságú volt a barna
kőszenek mikroszkópos vizsgálata (JURASKY 1934; TEICHMÜLLER 1950; SZÁDECZKY-

KARDOSS 1952). Az ötvenes évektől e vizsgálatoknak köszönhetően a szén
kőzettan gyors fejlődésnek indult. Az elegyrészek kőzettani és kémiai megisme
rése, a kőszeneken végzett palynológiai, xylotómiai, és kutikula vizsgálatok 
további lehetőséget biztosítottak a kőszénképző környezetek rekonstruálásához 
(TEICHMÜLLER 1952; SZÁDECZKY-KARDOSS 1952, 1956; TEICHMÜLLER & THOMSON 

1958; SZÁDECZKY-KARDOSS & S O Ó S 1964; HACQUEBARD & DONALDSON 1969; V O N DER 

BRELIE & W O L F 1981; SMYTH 1984, DIESSEL, 1986). A megismert új elegyrészek 

(macerálok) rendszerezése 1971-ben, Heerlenben új egységes európai nevezék
tan, a Stopes-Heerlen rendszer bevezetését tette szükségessé. A tudomány 
robbanásszerű fejlődése a kilencvenes évektől a nevezéktan további korszerű
sítését kívánta meg, mely folyamat 1994-ben kezdődött. Az „ICCP System 1994" 
(ICCP 1998) a vitrinitek új beosztását, az 1998 során elfogadott besorolás az 
inertinitek, az 1999-es év pedig az alginitek új nevezéktanát hozta. Napjainkban 
az ICCP (Nemzetközi Szén és Szerves Kőzettani Munkabizottság) és az amerikai 
székhelyű T S O P (Szerves Kőzettani Társaság) tagjai a liptinit csoport, a 
bi tuminitek és a másodlagos migráció útján képződött szilárd bi tumenek 
genetikai szempontú beosztásán fáradoznak. 

A szénkőzettan fejlődése során kezdetben vékonycsiszolatokat készítettek. 
Később gyakorlati okokból felületi csiszolatokon és a műgyantába ágyazott, 
porított kőzet, polírozott felületén végezték a vizsgálatokat, ráeső fényben, 
olajimmerzióval. A szerves geokémiai vizsgálatok bebizonyították, hogy a kőszén 
és az üledékek diszperz szervesanyaga (DOM) hasonló folyamatokon esik át a 
szénülés során. A termikus érés és a szénülés közötti kapcsolatot először 
TEICHMÜLLER (1974) írta le több száz kőszén és diszperz szerves anyag (DOM) 
mintán végzett vitrinitreflexió mérés eredményeként. Az 1973-as első olajválság 
után az egész Földön megnőtt a kőolajkutatás szerepe. Ezzel együtt a vitrinit 
reflexióképesség-mérése (Ro) és a szerves geokémiai kutatások is intenzív 
fejlődésnek indultak. A kőszénkőzettanban szerzett tapasztalatokat, a vitrinit
reflexió mérést a D O M tartalmú kőzetekre is kiterjesztve gyors, olcsó módszerhez 
jutot tak a kutatók a kőolaj anyakőzetek megítélésében. 

Az új vizsgálati módszer azonban több problémát is felvetett. Az alacsony 
szénültségi fokú tartományban, a bitumenizációt (olajképződést) megelőzően 
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ugyanis a vitrinitreflexió elsősorban az üledékben konszolidálódott anyag 
minőségétől (biokémiai szénüléstől), n em pedig a szerves anyagot ért hőhatástól 
függ. A probléma megoldását a normál, fehér fény mellett a gerjesztett U V és 
fluoreszcensfény megvilágítás párhuzamos használata adta. Ennek kezdetei az 
ötvenes évekre nyúlnak vissza (JACOB 1 9 5 2 ) . A gerjesztett fényes vizsgálatok 
közül elsőnek a fluoreszcencia intenzitás kiértékelése hozott új kiegészítő 
eredményt ( H O O D et al. 1 9 7 5 ; TEICHMÜLLER 1 9 7 4 ) . Mások spórák, pollenek (GIJZEL 
1 9 6 7 ) , algák (HUFNAGEL 1 9 7 7 ) fluoreszcencia intenzitása alapján jelölték ki a 
bitumenizáció kezdetét. A macerálokon végzett fluoreszcenciás vizsgálatok 
mellett HAGEMANN & HOLLERBACH ( 1 9 8 1 ) a kőzet szerves extraktumának (szerves 
oldószerben oldható szerves anyagának) spektro-fluorometriás vizsgálatával ért 
el figyelemre méltó eredményeket. 

A hazai kutatások története 

A harmincas negyvenes évek, a kezdetek 

Az első vizsgálatok a dorogi eocén barnakőszeneken történtek (POTONIÉ & 
GELLEITCH 1932). STACH 1934-ben megjelent dolgozatában, 62 magyarországi 
kőszén mikroszkópos vizsgálatát végezte VADÁSZ Elemér kérésére és megrende
lésére; a dolgozat a nógrádi miocén és dorogi eocén barnakőszenek fás szöve
teiben látható gomba fonalak és szkleróciumok morfológiai és genetikai 
értékelését tartalmazta. Ezzel közel egyidőben EDELSTEIN (1937) az ajkai kőszén 
első szénkőzettani alapon történt feldolgozását készítette el vékonycsiszolatokon. 

A csiszolatkészítés technológiai leírását és a mikroszkópos eljárások ismer
tetését V E N D L (1935, 1959) foglalta össze. A magyarországi kőszenek mikroszkópi 
leírása és az első kísérletek a kőszénalkotók genetikai értelmezésére VADÁSZ (1940, 
1952) nevéhez fűzhetők. A „Kőszénföldtani Tanulmányok", és „Kőszénföldtan" 
című munkák a szénkőzettani ismereteket a földtani-teleptani leírás kiegészítő 
adataiként kezelték. A nemzetközi kutatások áttekintésekor fentebb utaltunk rá, 
hogy az egységes nevezéktant 1935-ben fogadták el. Érdemes azonban meg
jegyezni, hogy a napjainkban használt mikroszkópos elegyrész (macerál), szövet 
(mikrolitotípus) nevek ekkoriban még meglehetősen keveredtek egymással és a 
kémia összetétel szerinti, vagy genetikai alapú osztályozás nem létezett. 

A SZÁDECZKY-KARDOSS (1940) által felvetett gondolatok már a kőszén ipari hasz
nosításához álltak közelebb. SZÁDECZKY-KARDOSS (1943b, 1944, 1946, 1949a,b) a 
kőszénkémiai, és mikroszkópos vizsgálatok eredményeként a hazai kőszenek 
kokszolhatósági, brikettezhetőségi tulajdonságait, valamint az öngyulladást 
tanulmányozta és megállapította az egyes elegyrészek, macerálok szerepét az 
ipari hasznosítás szempontjából. 
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Az ötvenes évektől a század végéig 

Kőszéngenetikai osztályozások, kőszénfácies vizsgálatok 

A technológiai jellegű kutatásokkal párhuzamosan SZÁDECZKY-KARDOSS (1939, 
1943a, 1946,1947a , b, c, d, 1951,1952) elkezdte a kőszénképződés feltételeinek, az 
üledékképző környezet hatásának vizsgálatát is. Az első átfogó, a kőszenek 
fizikai és kémiai tulajdonságait, képződését, ipari hasznosíthatóságát elemző 
könyvet SZÁDECZKY-KARDOSS (1952) készítette. A S o ó s László közreműködésével 
írt „Szénkőzettan" című könyv nemzetközi viszonylatban is egyedülálló volt. Az 
itt közölt szénkőzettani alapú lápöves beosztás (1. ábra) időben jelentősen 
megelőzte TEICHMÜLLER & T H O M S O N (1958) szakirodalomban sokat idézett 
osztályozását. A magyar lápöves beosztás előnye az elegyrészek százalékos 
besorolása mellett az üledékképződési környezet redox-potenciál és áramlási 
viszonyok szerinti osztályozása. A példaként közölt harmadidőszaki kőszénláp 
rekonstrukció a floridai mocsarak recens példája alapján készült, melyet 
SZÁDECZKY-KARDOSS & S o ó s a kőszénösszletekben talált növénymaradványok 
részletes szövettani vizsgálatával egészített ki. A könyv másik értéke, hogy 
először foglalta egységes keretbe a kőszénkémiai és -kőzettani ismereteket. Ma 
már tudománytörténeti tény, hogy a „bituminit" macerálcsoport név először 
SZÁDECZKY-KARDOSS (1952) könyvében szerepel. Igaz ugyan, hogy itt a magasabb 
hidrogén tartalmú, napjainkban liptinit csoportnak nevezett, ellenálló védő
szövetek (alginit, sporinit, kutinit, szuberinit) és gyanták (rezinit) összefoglaló 
elnevezését jelentette, de a TEICHMÜLLER által később bevezetett fogalomhoz is 
köze volt. 

A SZÁDECZKY-KARDOSS féle lápöves rendszer továbbfejlesztése és alkalmazása 
napjainkig tart. A borsodi miocén kőszénláp tanulmányok SZÁDECZKY-KARDOSS & 
S o ó s (1959,1964) féle módszertanát alkalmazta és fejlesztette tovább SZÁDECZKY-
KARDOSS (1956), PAÁL (1956a, b , 1964, 1969), liász korú kőszenekre. A liász korú 
feketekőszén szénkőzettani vizsgálatával SZÁDECZKY-KARDOSS (1956) bizonyította 
az általa bevezetett lápöves rendszer széleskörű alkalmazhatóságát (2. ábra). 
Hazai tapasztalatok és a külföldi irodalom alapján megállapította, hogy a 
harmadidőszaki és ősi, karbon, jura kőszénképző környezetek hasonlóak voltak 
egymáshoz. Különbséget csak a tőzeget adó vegetáció típusában kereshetünk. A 
kőszén összetételét mikrolitotípus meghatározással háromszög diagramban is 
ábrázolta. A rendszer későbbi használhatóságát korlátozta, hogy a lápövek elosz
lását a diagramban a szénültségi foktól függően más-más határok között való
színűsítette. SZÁDECZKY-KARDOSS eredményeit PAÁL (1969) továbbfejlesztette és a 
palynológiai vizsgálatok adatait is figyelembe véve (BÓNA 1967) három jellegzetes 
lápövet különített el. A mélylápi öv jellegzetes fáciesét törmelékes szerves anyag, 
sporinit (magastérszíni , beszállított , légzsákos nyi tvatermő pol lenek) , és 
f inomszemcsés pélites, pszamitos ü ledék együttes je lenléte je l lemezi . A 
sekélylápi öv a mai nád-sás társulásokhoz hasonló, vitrites, agyagos kőszén 
uralkodik, míg a láperdő övét vitritcsíkokban gazdag spórás-kutikulás kláritos 
kőszenekre, azaz páfrány-haraszt láperdőre, és a mocsári fenyves láperdő vitrites 
és rezinitben gazdag fa szöveteket szolgáltató, kláritos kőszeneire osztotta, 



1. ábra. A lápövek osztályozása SZÁDECZKY-KARDOSS után módosítva ( 1 9 5 2 ) 

Fig. 1 Classification of peat-forming environments modified after SZÁDECZKY-KARDOSS (1952) 
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Vitrit 
100% 

2. ábra. Mecseki kőszénminták összetételének 
változása a lápövekben SZÁDECZKY-KARDOSS 
után módosírva (1956) 

Fig. 2 Composition changes of ortho-bituminous 
coal samples in different peat-forming en
vironments in the Mecsek Mountains. Modified 
after SZÁDECZKY-KARDOSS (1956). Sekélyláp -
Wet forest swamp; Mélyláp ~ Aquatic; Kiszáradó 
láp ~ Terrestrial Forest 

Klárit Dur i t + Fuz i t 
1 0 0 % ' 

melyet nagy vonalakban megegyezőnek vélt a TEICHMÜLLER & THOMSON (1958) 
által karbon korú kőszenekre készített kőszénfácies beosztással. 

Az alsó-kréta Ajkai Kőszén Formáció bányabeli és fúrási mintáit G O N D O S & 
SCHULTHEISZ (1959), PAÁL (1962) és E L E K (1984) dolgozták fel. G O N D O S & 
SCHULTHEISZ a kőszénképző ciklusok és az üledékképződés térbeli változását 
jelölték ki. Eredményeiket a későbbi üledékföldtani vizsgálatok is igazolták. 
Munkájukat PAÁL további adatokkal egészítette ki, de az ősföldrajzi kép a további 
kutatások nyomán alapvetően nem változott. 

A Dorogi-medence eocén (IHAROSNÉ L A C Z Ó 1963, 1964, 1969, 1973), és oligocén 
(IHAROSNÉ LACZÓ 1961, 1973) kőszeneinek vizsgálatával először történt meg a 
különböző lápövek elhelyezkedésének térbeli ábrázolása szénkőzettani alapon az 
ősföldrajzi viszonyok figyelembevételével. Az egymástól elkülönült medence
részekben az áramlási viszonyok változásának megfelelően IHAROSNÉ LACZÓ 
különböző telepfejlődési tendenciákat tudott kimutatni az alsó-eocén telep-
összletben. A Tatabányai-medence eocén kőszeneinek fácies vizsgálatával fog
lakozott SZÁDECZKY KARDOSS (1947d), valamint a Bakony É-i előterében VARGA et 
al (1986) és GRÓNAI & E L E K (1988) is. Munkájuk azonban inkább az ipari felhasz
nálást szolgálta. 

Az alsó-miocén barnakőszenek lápöves besorolását SZÁDECZKY-KARDOSS & Soós 
(1959) a kelet-borsodi terület alsó három telepének (V, I V , I I I . ) és a nógrádi terület 
három kőszéntelepének szénkőzettani, geokémiai jellege alapján készítette el. A 
lápöves besorolás az adott képződési környezethez köthető szövetmaradványok 
típusa és a konzerváltság állapota (a biodegradáltság foka, a szerves szemcsék 
fizikai állapota) alapján készült. A két szerző a miocén kőszéntelepek kifejlő
déséről megállapította, hogy az egyes telepekben megfigyelt kőszénfáciesek 
fejlődési sora jól követhető a vizsgált területen, a laterális változások csekélyek. 
„Az alsó miocén kőszén te lepeken belül csak ritkán mutatkoznak olyan 
többszörös fácies ingadozások, amilyenek pl. egyes hazai nagy vastagságú eocén 
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korú barnakőszeneket je l lemeznek (Tatabánya, Oroszlány). Ez arra vezethető 
vissza, hogy a Borsod-nógrádi miocén szénláp egységes kiterjedt síkterületi 
képződmény volt. . ." SZÁDECZKY-KARDOSS & Soós ( 1 9 5 9 ) . A SZÁDECZKY-KARDOSS & 
Soós által megalapozott kutatást E L E K ( 1 9 6 3 , 1 9 6 4 , 1 9 8 8 ) kéziratos munkákban, 
majd JUHÁSZ ( 1 9 6 5 , 1 9 7 0 , 1 9 8 8 ) cikkekben, doktori értekezésben egészítette ki. 
JUHÁSZ ( 1 9 7 0 ) a kelet-borsodi öt telepes kifejlődésre az IHAROSNÉ LACZÓ ( 1 9 6 3 ) által 
publikált módon láptérképeket szerkesztett, melyet a későbbi üledékföldtani, 
rétegstatisztikai vizsgálatok is megerősítettek (HÁMOR 1 9 8 3 ; H Á M O R - V I D Ó 1 9 8 4 ) . 
JUHÁSZ ( 1 9 8 8 ) hasonló láptérképeket szerkesztett a nyugat-borsodi terület három 
telepére is. Térképei a telepek, vagy egyes padok átlagos összetételei alapján 
készültek. A nyolcvanas évek végén és a kilencvenes évek elején a Magyar Állami 
Földtani In tézetben (MÁFI) végzett komplex kutatások eredményeként a 
SZÁDECZKY-KARDOSS féle lápbeosztás korszerűsödött, az időközben publikált 
külföldi módszerek tapasztalatai alapján módosult. Az új osztályozási rendszer 
macerál és mikrolitotípus elemzések párhuzamos értelmezésén alapult (HÁMOR-
V I D Ó 1 9 9 2 , 1 9 9 3 , 1 9 9 4 ) , melyben a HACQUEBARD & DONALDSON ( 1 9 6 9 ) által használt 
kettős háromszög diagramban való ábrázolás és S M Y T H ( 1 9 8 4 ) lápöves 
beosztásának gondolati elemei is megtalálhatók ( 3 . ábra). A korábbi rendszerektől 
való eltérés a szervetlen alkotók mennyiségi megjelenítésében mutatkozik. Amíg 
ugyanis a korábbi és a nemzetközi irodalomban ma is használt osztályozások 
döntően csak a tiszta kőszénanyagra, vagyis a szervetlen alkotóktól mentes 
állapotra vonatkoznak, addig a H Á M O R - V I D Ó ( 1 9 9 4 ) által készített beosztás a kőzet 
teljes összetételét veszi figyelembe. A részletes kutatás további eredménye, hogy 
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3. ábra. Alsó-miocén barnakőszenek lápöves 
diagramja. A négy domináns lápövi fácies a 
síklápi kifejlődésű kőszenekre alkalmazható. 
A kiszáradó láp és a láperdő fácies közötti 
különbséget az inertinitek eltérő mennyisége 
jellemzi (HÁMOR-VIDÓ 1994) 

Fig. 3 Double triangle diagram of Lower Miocene 
lignites. The four dominant peat-forming 
environments represent rheotropic conditions. 
The difference between wet forest swamp and 
terrestrial forest depositional environment is 
characterised by the volume of inertinites 
(HÁMOR-VIDÓ 1994). Láperdő - Wet forest 
swamp; Síklap ~ Marsh; Nyílt víz - Aquatic; 
Kiszáradó láp ~ Terrestrial Forest 

1 0 0 % 
Kiszáradó láp 



HÁMORNÉ VIDÓ M. : A hazai szerves kőzettan első száz éve 273 

az alsó-miocén kőszénösszlet egyes telepeiben a kőszénfáciesek térbeli és időbeni 
változása a telepfejlődés, szelvények mentén is értelmezésre került. A képződési 
környeze t és a stabil szén-izotóp arány változás szinaptikus vizsgálata 
ugyanezeken a kőszeneken a korai diagenetikus vál tozások értelmezését 
segítette (HÁMOR-VIDÓ & HERTELENDI 1996). 

A miocén láprekonstrukció tapasztalatai nemzetközi fórumon is bemutatásra 
kerültek. A kőszénfácies módszerek sokfélesége és alkalmazhatóságuk korlátai az 
ICCP tagjait egy átfogó felmérés és értékelés elkészítésére sarkallták. Ennek 
eredményeként H Á M O R - V I D Ó (1998a) szerkesztésében egy összefoglaló mű 
készült, amely az öt kontinens kőszénfácies kutatásait értékelte. 

Az alsó-pannóniai korú Újfalui Formáció szerves fácies vizsgálatával GALICZ et 
al. (1997) és SAJGÓ et al. (1998) foglalkozott. A többnyire szenes agyagokat és 
néhány centiméter vastagságú lignit rétegeket tartalmazó fúrási anyag a formáció 
szénhidrogén pontenciál szempontjából fontos rövidebb szakaszát tartalmazta. 

A fosszilis és modern kőszénképző környezetek megismerése és kutatása a 
tudományág területén párhuzamosan történt. A recens, hazai tőzegképző 
környezetek általános jellemzése és a mikroszkópos módszer alkalmazása 
( H Á M O R - V I D Ó & T Ó T H 2000; H Á M O R - V I D Ó 2001) napjaink és a jövő feladata. A 
szerves kőzettani ismeretek felhasználása segíthet a meglévő tőzegkészletek és 
vizes élőhelyek megőrzésében, védelmében. 

A kőszénfácies vizsgálatok mellett nem kevésbé fontosak a genetikai célú 
kutatások eredményei. Figyelemre méltó S o ó s (1963, 1964, 1966a, b) nemzet
közileg is elismert munkássága, aki a kőszén fás elegyrészeit vizsgálva több 
macerál fiziko-kémiai összetételét és genetikai hovatartozását határozta meg. A 
melanorezinit leírásával ás képződési körülményeinek tisztázásával jelentősen 
segített a szerves anyag szelektív megőrződése és az üledékképződési környezet 
közötti kapcsolat tisztázásában (Soós 1963,1964) . 

VADÁSZ (1952) kőszénföldtan könyvében a legjellegzetesebb magyarországi 
kőszenek szénkőzettani tulajdonságait is leírta. A borsodi kőszenek szénkőzet
tani, genetikai megismerése mellett VADÁSZ (1963, 1964) a szenesedett növényi 
anyag kovásodásának okát is kereste. Részletes kőzettani vizsgálatok segítségével 
megállapítot ta , hogy az alsó-miocén kőszénösszlet fiatalabb telepeiben a 
kovásodás a telep felső, záró szakaszán a sziliciklasztos fedő képződmények alatt 
a leggyakoribb, és a betemetet t fatörzsek korai diagenetikus elváltozását 
valószínűsítette. PAÁL (1965a, b) szintén korai diagenetikus elváltozást és a 
szerves anyag szelektív bomlását mutatta ki a mecseki kőszén dolomitosodott 
anyagában, melyet a tengervíz időszakos benyomulásával magyarázott. 

Kőszéntechnológiai vizsgálatok 

Amint azt az előzőekben jeleztük a kőszénképződés megismerése mellett 
kiemelkedő jelentőségű volt a kőszenek ipari hasznosíthatóságának vizsgálata. 
Az első kokszolhatósági és brikettezhetőségi vizsgálatok a negyvenes évekig 
nyúlnak vissza. E tudományterület kiemelkedő iskolája a Soproni Egyetem 
Bányászati Kara volt. Itt a kőszénkémia, és -kőzettan nemzetközileg is elismert 
eredményeket ért el, mely hagyomány a második világháború után Miskolcon, 
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majd Budapesten az MTA Kutatólaboratóriumában élt tovább. A második 
világháború utáni energia és nyersanyag éhségnek köszönhetően a kőszén
kutatás és ipari hasznosítás évtizedekre meghatározó kutatási iránnyá vált. Az 
Akadémiai Kutatócsoport tevékenysége mellett meghatározó szerep jutott a 
Bányászati Kutató Intézetnek (BKI), a később Központi Bányászati Fejlesztési 
Intézetnek (KBFI), ahol a hatvanas évek kezdetétől a kilencvenes évek elejéig a 
megkutatott kőszénkészletek ipari hasznosíthatóságát vizsgálták a kőzetek 
kémiai és kőszénkőzettani összetétele alapján BELLA et al. (1965, 1980), KOVATSITS 
& BELLA (1976), E L E K (1977), BELLA & VARGA (1981), VARGA (1981,1985) , VARGA et al. 

(1986), GRÓNAI & E L E K (1988). BELLA & VARGA (1981) tevékenysége a nemzetközi 
kőszénosztályozások kialakításában meghatározó jelentőségű. Hazai kőszeneken 
szerzett tapasztalataik kőszénminősítési rendszerekben váltak nemzetközileg 
elismertekké, adataikat a világ kőszén-előfordulásainak feldolgozásában hasz
nálták fel (VASCONSELOS 1999). 

A nyolcvanas évek végéig született szén- és szerves kőzettani kutatások 
eredményeit hazai szinten BELLÁNÉ (1992) foglalta össze, aki külön fejezetben 
tárgyalta a szénkőzetek szedimentológiai vonatkozásait és összefoglalta a 
magyarországi kőszenek szénkőzettani adatait a különböző bányaterületeken. 

Vitrinitreflexió mérések és földtani alkalmazásuk 

A termikus érettségi vizsgálatok a hetvenes években kezdődtek. Az olajválság 
hatására felgyorsult szénhidrogén-kutatásnak köszönhetően - a nemzetközi 
irányokat követve - megkezdődött a diszperz szerves anyagot (DOM) tartalmazó 
kőzetek vizsgálata hazánkban is. Ezzel párhuzamosan a vékonycsiszolati vizs
gálatokat fokozatosan a műgyantába ágyazott, polírozott csiszolatok vették át. Ez 
a mikroszkóp használatában is változást okozott. A korábbi áteső fényes technika 
helyét a ráeső fényes, olajimmerzióval végzett vizsgálatok váltották fel. A 
polírozott felületi vizsgálatok forradalmasították a szerves kőzettant. A szerves 
elegyrészek összetétele mellett mód nyílt egyéb fizikai paraméterek meghatá
rozására, mérésére is. Az első reflexió képesség mérésre alkalmas szerkezettel 
felszerelt mikroszkópot a hatvanas évek végén az MTA GKL laboratóriumában 
S o ó s László építette. A MÁFI 1976-ban, a KBFI 1978-ban szerzett be a termikus 
érettségi vizsgálatokhoz szükséges mikrofotométerrel felszerelt kutató
mikroszkópot. Ezzel párhuzamosan az olajipar is felkészült a vizsgálati módszer 
elsajátítására, alkalmazására. Az optikai módszeren alapuló termikus érettségi 
vizsgálatok hosszú ideig csak a vitrinitreflexió mérést jelentették. A nyolcvanas 
évek elejére a vitrinitreflexió adatok földtani alkalmazása elérte a nemzetközi 
irodalomban ismert szintet. A szén- és szerves kőzettannal foglalkozó kutatók a 
hazai kőszenek szénültségi vizsgálata mellett (IHAROSNÉ LACZÓ 1980; KISHÁZI & 
IVANCSICS 1980; NÉMEDI VARGA 1983; VARGA 1985; VARGA et al. 1986; GRÓNAI & ELEK 

1988; BRUKNER-WEIN & SAJGÓ 1990, 1993; HETÉNYI & SAJGÓ 1990; SAJGÓ et al. 1993, 

1995; HÁMOR-ViDÓ 1994), a szénhidrogén kutatáshoz, prognózisok készítéséhez 
(HORVÁTH 1980; BRUKNER-WEIN & V E T Ő 1983; IHAROSNÉ LACZÓ & V E T Ő 1983; LACZÓ 

1982, 1984; HORVÁTH et al. 1982, 1984; HORVÁTH et al. 1988; JÁMBOR 1988; V E T Ő 

1978, 1988, JUHÁSZ et al. 1997) és a földtani alapszelvény program mélyfúrási 
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alapadatbázisához (HALMAI et al. 1982; LACZÓ 1982; THAMÓNÉ B O Z S Ó et al, 1982; 

KÁRPÁTINÉ R A D Ó et al. 1983; JÁMBOR et al. 1987, 1988; LACZÓ & JÁMBOR 1988b; 

FRANYÓ 1991; H Á M O R 1992,) szükséges D O M termikus érettségi adatokat 
szolgáltatták. Az olajipar számára kiemelt feladat volt az ország fúrásos és felszíni 
mintáinak termikus érettségi meghatározása szénhidrogén kutatás céljából. A 
kutatási feladatok az olajipari laboratóriumokon kívül, a Központi Földtani 
Hivatal megbízásából, több hazai kutatóközpontban is folytak (HORVÁTH 1980; 
SAJGÓ 1980; SZALAY 1982,1988; BELLA 1985; SAJGÓ et al. 1988; GALICZ 1989; MILOTA 

& GALICZ 1991; PAP et al. 1992; HETÉNYI 1988,1992; DRÁVUCZ et al. 1993; HETÉNYI et 

al. 1993; K O N C Z & HORVÁTH 1993; BALÁZS et al. 1995; MILOTA et al. 1995; V E T Ő & 

BERTALAN-BALOGI 1994; PAP & PAP 1992a, b, 1993, 1997; KÁRPÁTI et al. 1999; SAJGÓ 

2000). A publikált és a döntően ipari felhasználásra került, zárolt adatok azonban 
még napjainkban sem állnak megfelelő sűrűséggel és egyenletes lefedettséggel 
rendelkezésünkre az ország területén. 

A szénhidrogén-kutatás mellett az ország átfogó szerkezeti megismerése is 
ezres nagyságrendű vitrinitreflexió mérést tett szükségessé. A hőtörténeti és 
tektonikai kutatásokban felszíni és fúrás minták termikus érettségi adatait 
dolgozták fel. A Bükk, az Aggtelek-Rudabányai- és Szendrői-hegység, valamint a 
Balaton és a Mecsek hegység közötti terület prekainozoos képződményeinek 
átalakultság meghatározását, a tektonikai események rekonstruálását a vitrinit
reflexió adatok is segítették (ÁRKAI 1977, 1983, 1987, 1990, 1991; ÁRKAI et al. 1981, 
1991, 1995; LANTAI 1990). Hasonlóan, a Pannon-medence hőtörténetének felvá
zolása (STEGENA et al. 1981; PÓKA et al. 1987; HORVÁTH et al. 1988; RAZA et al. 2000), 

a hőtörténeti modellek alapadatául szolgáló paleohőmérséklet meghatározása 
( V E T Ő & DÖVÉNYI 1986), a regionális diszkordanciák kutatása (HÁMOR-VIDÓ 1995) 
vitrinitreflexió adatok nélkül nem jöhetett volna létre. Gyakorlati tapasztala
tokból levonható új elméleti összefüggések születtek a diagenezis témakörében is 
a vitrinitreflexió és az agyagásvány átalakulás kérdésében (HÁMOR-VIDÓ & 
VICZIÁN 1993; H I L L E R et al. 1995) a Pannon-medence neogén képződményeire. 

HORVÁTH et al. (1986), LACZÓ & JÁMBOR (1988b), PÓKA et al. (1997), BOHN-VAJK 

(1999) vitrinitreflexió adatokat használtak a magmás és vulkáni testek szerves 
anyagra gyakorolt hatásának kutatásában. 

A vitrinitreflexió adatok földtani alkalmazásai mellett meg kell említenünk 
azokat a kísérleti és elméleti munkákat is, melyek a termikus érés kinetikáját 
(SAJGÓ et al. 1986), és a mérési módszer megbízhatóságát vizsgálták (FEDOR 1998, 
1999; F E D O R & K O N C Z 1999; F E D O R & H Á M O R 2000). 

A kiváló e r e d m é n y e k el lenére, a hatvanas évektől kezdve a szakmai 
teljesítmény elismerésének hiányát, a kollegalitás csökkenését jelzi, hogy a hazai 
laboratóriumok eredményei többször olyan publikációkban jelentek meg, ahol a 
vizsgálatot végző személyek neve még köszönetnyilvánítás, hivatkozás szintjén 
sem szerepel. 
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Kiegészítő termikus érettségi és D O M típus vizsgálatok 

A technikai háttér hiányában az átfogó szerves kőzettani kutatások csak 
viszonylag későn, a kilencvenes évek közepén indultak meg. A külföldi irodalmi 
adatok áttekintését és összegzését először E L E K (1983) végezte. 

Közismert, hogy a normál fénynél végzett D O M vizsgálatok csak korlátozott 
lehetőséget biztosítanak a különböző macerálok, - különösen a liptinit csoport és 
az amorf szerves anyag, más néven bituminitek - elkülönítése, felismerése 
tekintetében. Az 1993-tól induló kétoldalú magyar-német tudományos együtt
működések, DAAD ösztöndíjak segítségével új módszerek, eljárások hono
sodhattak meg. Ezek közül a liptinitek és D O M extraktumok fluoreszcens 
fényben történő vizsgálatai, különösen a spektro-fluoreszcenciás vizsgálatok -
melyeket H Á M O R - V I D Ó és LANTAI az Aacheni Egyetemen végeztek (HÁMOR-VIDÓ 
1994; ÁRKAI et al. 1995; PÓKA et al. 1997) - érdemelnek külön figyelmet. A termikus 
éret tség meghatározására az előbb említett módszeren kívül, az adott 
hullámhosszon végzett liptinit fluoreszcencia intenzitás, migrációs bitumenen és 
graptolita vázmaradványokon végzett reflexiómérések történtek, hazai és 
külföldi mintákon, melyek adatai a megrendelők kérésére zároltak. 

Az általános gyakorlatban bevezetésre került további módszer a párhuza
mosan végzett normál, halogén izzós megvilágítással és a gerjesztett fénnyel 
végzett fluoreszcenciás leírások és mennyiségi kiértékelések rutinszerű alkal
mazása ( H Á M O R - V I D Ó et al. 1998; H Á M O R - V I D Ó 1998b). A párhuzamos megvilá
gítás lehetőséget nyújt az üledékbe zárt szerves anyag döntő részének meghatá
rozására. A szénkőzettanban megismert macerálok mindegyike megtalálható a 
D O M tartalmú kőzetekben is. Leírásuk, az egyes elegyrészek mennyiségi 
megoszlása segít a képződési környezet meghatározásában, a szerves anyagot ért 
korai diagenetikus és epigenetikus változások megfigyelésében, értelmezésében. 
A módszer segítségével a geokémikusok által használt kerogén típusok is 
megadhatók, sőt, sok esetben, a szerves kőzettani értelmezésnek az izotóp
geokémiai kérdésekben is meghatározó jelentősége van. 

Szerves mikrofácies vizsgálatok 

A szerveskőzettani fácies vizsgálatok a kilencvenes évek második felében 
váltak mindennapossá, amikor elsőként a MÁFI majd az olajipar fejlesztette 
műszerparkját normál és gerjesztett fényes vizsgálatokra alkalmas, léptethető 
monokromátorral ellátott mikrofotométeres mikroszkóppal. A MÁFI a fejlesztést 
PHARE pályázat támogatásával valósította meg. A támogatás elnyerésével és a 
pályázat teljesítésével a MÁFI szerveskőzettani laboratóriuma nemzetközileg 
akkreditált méréseket (ISO 7404) szolgáltató kőszén-minőségellenőrzési rendszer 
kiépítését valósította meg (HÁMOR-VIDÓ 1997). 

Több OTKA pályázattal támogatott kutatás (HÁMOR-VIDÓ 1995, 1998b; HÁMOR-
V I D Ó et al. 1998; V E T Ő et al. 1998, HAAS et al. 2000; V E T Ő et al. 2000) eredménye

ként leírásra került több magyarországi magas szervesanyag-tartalmú kőzet. A 
Keszthelyi-hegységtől a Budai-hegységig begyűjtött középső-, felső-triász idő
szaki, makroszkóposán bi tumenesnek minősített kőzetek mindegyike medence-
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belseji, parttól távolabb eső környezeteteket képvisel (HÁMOR-VIDÓ et al. 1998; 
V E T Ő et al. 1998; V E T Ő et al. 2000). A szerves anyag helyzetéből, megtartási 
fokából megállapíthattuk, hogy a vizsgált képződmények mind nyugodt vízi, az 
anoxikustól a dizoxikusig változó ülepedési környezetben akkumulálódtak. 

Összehasonlításra kerültek a németországi toarci korú posidonia pala és az 
Úrkúti Mangánérc Formáció feketepalái is (HÁMOR-VIDÓ 1998b). A két toarci 
sorozatban a szerves anyag típusa, képződési környezete hasonló. A két 
előfordulás közötti eltérés a diagenezis fokában és a szerves anyagot kísérő 
ércásvány dúsulásban figyelhető meg. Míg a Dunántúli-középhegység területén 
Fe és M n a fő ércképzők, addig az alsó-szászországi előfordulásban a Mo, V, Ni 
dúsul jelentősebb mértékben. 

A Budai-hegység felső-triász ősföldrajzi viszonyainak és a szervesanyag-
megőrződés körülményeinek tisztázásában igen fontosak voltak a szerves 
kőzettani vizsgálatok (HAAS et al. 2000). A képződött szerves anyag típusa és 
összetétele a vizsgált sze lvényben hosszabb időn keresztül á l landónak 
mondható. A teljes szerves anyag egyes mintákban tapasztalt mennyiségi 
különbségei a szerves kőzettani kép alapján csak a konzerválódás feltételeitől, a 
korai diagenetikus folyamatoktól függtek. 

A szerves kőzettan jelenlegi helyzete és kilátásai a jövőre 

A tudományterület nemzetközi értékelése szempontjából az ICCP 2000. évi 
beszámolója jól jellemzi a szerves kőzettan helyzetét. Alan C O O K (2000) a XX. 
század végén tapasztalt változásokat és századunk első évtizedeinek feladatait az 
alábbiak szerint foglalta össze. „...Az elmúlt 15 évben az ICCP-nek számos külső 
hatást kellett elszenvednie. Ahogy az éghető ásványinyersanyag-kutatás a 
világon egyre több országban elterjedt, a megalapozott kutatóbázissal rendelkező 
országokban a kutatók száma csökkenni kezdett. A csökkenés mértéke még 
nyilvánvalóbb, ha a változást az energiaegységre számított kutatók számában 
adjuk meg. Napjainkban az olajár háromszorosa a 1999-esnek, de még mindig 
erősen alatta marad az 1980-as „valódi" árának (az olaj 1980-as hordónkénti ára 
2000 decemberében az inflációt is beszámítva 73 USD-пек felel meg - a British 
Petrol által közölt adat). A híradások szerint a világ kőolaj termelésének csúcsa a 
következő tíz évben várható, ami jelentős változásokat okoz az energiaárak és 
felhasználás területén. Ha ez nem hat a szerves kőzettan fejlődésére ezt kollektív 
hibának kell tekintenünk. A kőszénfelhasználás jövője kevésbé tisztázott. Az 
egyik tényező a kőszén fokozott helyettesítése kőolajjal, a másik a kőszén kisebb 
mértékű felhasználása az üvegházhatás miatt. Ebben a vitában ismét szakmailag 
kell fel lépnünk. Elfogadhatat lan ugyanis , hogy a különböző országokra 
megadott, széndioxid kibocsátásra vonatkozó meghatározást egy általános képlet 
alapján, és nem közvetlenül az elégetett kőszén tulajdonságaiból számítják..." 

A huszadik században a szerves kőzettan és az üledékföldtan igen szorosan 
összekapcsolódó tudományterületeknek tekinthetők. Az összefüggés a leg
nyilvánvalóbb a kőszénföldtan területén, de a szénhidrogén-kutatás, medence
fejlődés tekintetében is a szerves kőzettani adatok a szedimentológiai kutatások 
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független paraméterei . A szedimentológia fejlődése, a medence-kutatások 
térhódítása és vele párhuzamosan a szerves kőzettani adatok földtani felhasz
nálása a hetvenes évektől vált világméretűvé. Hazánkban a szedimentológiai 
kutatások általánossá válása és a szerves kőzettan bevezetése és alkalmazása 
fáziskésést mutat. A kilencvenes évek második felére az olajár drasztikus csökke
nése és a hatalmas feltárt készletek következtében a szerves kőzettan szerepe a 
szénhidrogén-kutatásban csökkent. Helyét az őskörnyezeti kutatások és ipari 
alkalmazások vették át. A kőszénfácies kutatások áttekintését, a felhasznált 
és/vagy bevezetett módszerek és modellek alkalmazhatóságát az egyes kőszén 
típusokra az ICCP 1995 óta fogja össze globálisan ( H Á M O R - V I D Ó 1998a, 1999). A 
kőszénfácies kutatások mellett egyre gyakrabban jelentkező feladat a kőszén 
minőség és a kőszénben felhalmozódott metán (CBM) összefüggéseinek 
vizsgálata, az ipari kutatások szerves kőzettani alapon álló értelmezésének 
megalapozása. 

A másik, egyre nagyobb jelentőséggel bíró kutatási terület napjainkban a kő
szén ipari hasznosítása. Az Európai Unióban a bányászat folyamatos meg
szűnésével az Ausztráliából, Délkelet-Ázsiából, Kínából, Dél-Afrikából és Dél-
Amerikából származó kőszénfelhasználás ugrásszerűen megnőtt. Mint ismeretes, 
a Gondvana kőszenek erősen különböznek az európai, észak-amerikai típustól. 
Azonos kereskedelmi minőség mellett is a különböző típusok kokszolhatósága, 
éghetősége, az összetétel függvényében széles határok között változik. Ezért a 
kokszolhatóság, az éghetőség hatásfokának növelése és a kibocsátott széndioxid
tartalom csökkentése szempontjából a kereskedelmi kőszenek megfelelő arányú 
keverése, előkészítése, a technológiai jellegű kutatások továbbfejlesztése alapvető 
fontosságú. 

A fent említett, hagyományosnak tekinthető alkalmazások mellett a szerves 
kőzettan igyekszik bekapcsolódni a környezeti kutatásokba is. Az ipari jellegű 
aeroszolok és porok kutatásában, a kőszén tárolás közbeni mállás és az éghetőség 
paramétereinek vizsgálatában az ausztrálok szép eredményeket mutattak fel 
(DEPERS & BAILEY 1994), de említést érdemel a MÁFI környezetföldtani kutatása is. 
A Földtani Intézet szerves kőzettani laboratóriuma német-magyar együtt
működésben szénhidrogén szennyezések természetes lebontását vizsgálja 
talajmintákban. A szénhidrogén szennyezések kimutatására a fluoreszcencia 
intenzitás és kolorimetrikus adatok segítenek (HÁMOR-VIDÓ et al. 2000, 2001). 

A szerves kőzettan hazai fejlődésének a korábbi időszakok példája alapján a 
magyarországi viszonyokhoz igazodva, a nemzetközi irányokat kell követnie. Az 
ország területének döntő részét üledékes kőzetek alkotják. A szedimentológiai 
kutatások további feladata az üledékes kőzetek szervesanyag-tartalmának 
minőségi megismerése és ezen keresztül a képződési környezetek pontosabb 
meghatározása. A szerves kőzettan által szolgáltatott adatok, a kőzet termikus 
érettsége és az őskörnyezet i viszonyok meghatározása a szedimentológia 
független paraméterei. A szerves-kőzettani adatok a számítógépes medence
modellezésekben alapadatok. Felhasználásuk a hazai szedimentológiai kutatás
ban, a módszerekben rejlő lehetőségek mögött messze elmarad. 

További feladat a szerves kőzettan szélesebb körű megismertetése, melyet 
célszerű megvalósí tani az ásvány-kőzettani oktatásba és a posztgraduális 
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képzésbe való beépüléssel. Ez utóbbi területen az ELTE és a MÁFI együtt
működése jelent értékelhető eredményt. A tudományág megtartása és további 
fej lődése szempontjából e lengedhetet len a kapcsolattartás a nemzetköz i 
szervezetekkel és részvétel a különböző kutatási programokban. A KBFI kutató
laboratóriumának megszűnésével a hazai szerves kőzettan müveit területei is 
szűkültek. A szerves kőzettan fejlődése - a szedimentológiai kutatásokban mutat
kozó elmaradásunk miatt - , és a konzultációs lehetőség biztosítása szempontjából 
néhány műhely fenntartása feltétlenül indokolt. 

A fejezet elején idézett sorokhoz kapcsolódva az olaj áremelkedése, a 
prognosztizált növekvő termelés a szerves kőzettani kutatások új nemzetközi 
fellendüléséhez vezethet. A megújuló szénhidrogén-kutatások a szerves geo
kémia és kőzettan szélesebb körű alkalmazását hozhatják, mivel a szerkezet
csapda orientált szénhidrogén-kutatás egyre bonyolultabb földtani viszonyok 
között keresi a még feltáratlan készleteket, ami viszont csak komplex módon, a 
geokémia és szerves kőzettan bevonásával érhet el jelentős sikereket. A kőszén
kutatás hosszabb távon számíthat új reneszánszra, abban az esetben, ha a század 
közepéig nem sikerül alternatív energiával kiváltani az éghető fosszilis ásványi 
nyersanyagokat. A jelenleg használt „zöld" módszerek ipari igényeket nem 
képesek kielégíteni. A szén és szerves kőzettani ismeretek alkalmazása, korszerű 
technológiák bevezetése az energiaiparban a környezeti terhelést csökkentheti a 
teljesítmények és hatékonyság növelése mellett. 
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