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Alföldi és Északi-középhegységi 
kőolaj-földgáztároló kőzetek 

Pap Sándor 
(13 ábrával) 

Az Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt Nagyalföldi Kuta tó és Feltáró 
Üzeme az Alföldön és az Északi-középhegység medencéiben folytat kőolaj
földgázkutatást. A magyarországi kőolaj-földgázkutatások során az üzem 
jelenlegi kutatási területén az első eredmény a T E L E G D I R O T H К . irányítá
sával Bükkszéken feltárt kis kőolaj előfordulás volt ( D A N K 1 9 7 4 ) . Az 1940-es 
évek elején a M A N A T kutatásaiból ismertünk meg néhány kisebb előfordulást. 
1 9 4 6 — 1 9 5 4 között magyar— szovjet közös vállalat, 1 9 5 4 - t ő l különböző 
neveken állami vállalat — jelenleg Nagyalföldi Kuta tó és Feltáró Üzem — 
folytatta a kutatást és tárt fel számos kőolaj-földgázelőfordulást ( D A N K 1 9 7 4 ) . 
A kutatások eredményeként 1 9 7 4 . októberében az Északi-középhegységben 
és az Alföldön együttesen már csaknem 9 0 területen ismertünk kőolaj- , 
földgáztelepeket. Ezek összehasonlító vizsgálatából kitűnik, hogy a paleozoi
kumtól a felsőpliocénig majdnem minden időszakban vannak olyan kőzetek 
amelyek kőolajat, földgázt tárolnak. A kőzetek kifejlődésüktől függően eltérő 
tárolóképességűek és kőzettípusonként, koronként különböző csapdák tették 
lehetővé bennük a kőolaj-földgáz felhalmozódását. Kőolaj-földgázföldtani 
szempontból a tárolókőzetek legfontosabb paraméterei a hézagosság és az 
áteresztőképesség ( K E R T A I 1 9 6 3 ) . A hézagosság a tárolt kőolaj vagy földgáz 
mennyiségét határozza meg. Az áteresztőképességnek a migráció során van 
döntő szerepe, továbbá a készlet kitermelhetősége, illetve a termelés módja 
függ tőle. A hézagos kőzetekben kőolaj-, vagy földgáztelep ott jöhet létre, 
ahol a földtani alakulat ezt lehetővé teszi ( K E R T A I 1 9 6 3 ) . Ebből következik, 
hogy a kőolaj-földgáztelepek készlete és típusa a tárolókőzet hézagossága 
és a különböző földtani alakulatok által meghatározott. Ezek ismerete tapasz
talati adatokat szolgáltat a további kutatásokhoz. Ezért foglaltam össze az 
O K G T N K F Ü kutatási területén megismert kőolaj-földgáztelepek tároló
kőzeteit és kapcsolataikat a földtani alakulatokkal földtani koronként cso
portosítva. A tárolókőzetek paraméterei közül elsősorban a telepek kőolaj
földgázkészlete szempontjából legfontosabbal, a hézagossággal foglalkoztam. 
Példaként csak a legjobban tanulmányozott területek, illetve tárolótípusok 
vizsgálati eredményeit ismertetem számszerűen is. 

Paleozoikum 

A vizsgált területen a mállott felszínű, repedezett, jbreccsásodott gneisz, 
gránit, kvarcporfir, különböző csillámpalák, ezek breccsái és a permi törme
lékes kőzetek — leggyakrabban a rájuk települő fiatalabb törmelékes kőzetek-
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kel hidrodinamikailag összefüggve — több helyen tárolnak kőolajat, vagy 
földgázt. 

Csapdaalkotó tényező minden esetben a kiemelt szerkezeti helyzetű me
dencealjzat! rög, illetve a rajta levő fiatalabb törmelék fölötti diszkordáns 
településű impermeabilis zárókőzet: agyagmárga, márga. A csapdaalkotás
ban esetenként a törések is résztvesznek. A tárolás és a telep jellege a kőzet mál-
lottságának, repedezettségének, üregességének, breccsásodottságának mértéké
től függ. 

Az esetek egy részében a medencealjzatban a különböző eredetű repedések, 
üregek egymástól hidrodinamikailag elkülönülő kisebb-nagyobb rendszereket 
alkotnak, ezért a migráció folyamán a kőolaj, vagy a földgáz az átlagos fázis
határ fölött, a tároló paleozóos részéből nem mindenhonnan tudta kiszorítani 
a rétegvizet, így egységes fázishatár nem alakult ki benne. A telepet emiatt 
és mert a paleozóos kőzetek a telep kőolaj-földgázkészletének csak jelenték
telen részét tárolják nem tekintjük halmaztelepnek. Ilyen jelleggel tárol 
földgázt a csillámpala-gneisz Algyőn, Ferencszálláson és Szécsényben, kő
olajat és földgázt Pusztaföldváron. Kőolajat tárolnak a gránit repedései 
Mezőhegyesen. Battonyán a gránit és kvarcporfir repedéseiben van helyenként 
kőolaj és földgázfelhalmozódás. 

Ha a paleozóos kőzet erősen repedezett, töredezett, breccsásodott, mál
lott, rétegtelep, vagy a rátelepülő fiatalabb törmelékes kőzetekre is kiter
jedő halmaztelep alakulhat ki benne. Kiskundorozsmán a metamorf kőzet
törmelékekből álló breccsa, Cegléden a gneisz kőolajtároló. Mindkét telep 
rétegtelep. A rátelepülő miocén kőzetekkel együtt halmaztelep formájában 
Kelebián kvarcporfir és genisz, Ásotthalmon csillámpala-gneisz, Szánkon 
gneisz tárol kőolajat. Szegeden a Móraváros-tárolóban levő kőolajtelep ele
nyészően kis része szintén a paleozoikumban van. 

A paleozóos metamorf, mélységi és vulkáni tárolók hézagosságának megál
lapítására megbízható vizsgálati módszer nem áll rendelkezésünkre. Általá
ban karottázs szelvényekből számított, térfogatsúly mérésekből becsült, 
vagy magvizsgálattal megállapított értékeink vannak. A különböző vizsgálati 
módszerek sokszor egymástól igen eltérő eredményeket adnak. 

A paleozóos tárolók közül a Kelebia-déli a legjobban tanulmányozott. 
A paleozóos-miocén tároló kőolaj-földgázzal telített kőzetterének 77 %-át 
a paleozoikum adja. A kvarcporfír-összefüggő repedéshálózata mellett 
nagyobb elsődleges matrix porozitású piroklasztikumokat is tartalmaz. A 
karottázs szelvényekből számított hézagosságot az la . és l b . ábra szemlél
teti. A hézagosság értéke igen változó. A Kel-3. -10. -11. és -13. fúrásokban 
uralkodóan 4 —5 %, a Kel-8. , -14. -16. fúrásokban uralkodóan 10 % fölött 
van a hézagosság. A Kel-10. fúrásban egy rövid szakaszon maximálisan 35 %. 
A nagy magmintákon végzett vizsgálatok azonban ennél rosszabb eredményt 
mutatnak: 26 mérésből tizenöt adott 1 % alatti, hét 1 — 2 % közötti értéket 
és csak egy 10 % fölöttit. Meg kell azonban jegyezni, hogy a nagy magmintá
kon meghatározott hézagosság nem tartalmazza a nagyobb repedéseket, 
mert azok mentén a kőzetminta darabokra esett szét. 

Ásotthalmon a kőzetleírások alapján a csillámpala-gneiszben repedezett-
ségen kívül üregességből, mállottságból és breccsásodottságból származó 
hézagosság is van. A hézagosságot 4 %-ra, néhány térfogatsúly mérésből 6 %-ra 
becsülték. Kiskundorozsmán karottázs szelvények alapján számított héza
gosság 10 %. 
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1. ábra. A kelebiai fúrások paleozóos tárolórészének karottázsszelvényekből számított hézagossága 
Fig. 1. "Void volume of the Paleozoic reservoir portion as calculated from well-logs of boreholes near Kelebia 

Az Alföldön több helyen harántoltunk perm időszaki homokkövet , konglo
merátumot, de egyedül csak Nagykőrösön tárol kőolajat. It t is a halmaztelep 
kőolajának jelentéktelenül kis részét tárolja az arkóza konglomerátum. 

Mezozoikum 
A triász időszaki kőzetek közül a mészkő, dolomit és homokkő, valamint 

ezek breccsái j ó tárolókőzetek és a mélyszinti, valamint a jelenlegi kőolaj -
földgázkutatás legperspektivikusabb tárolókőzetei. A Dunától K-re eső 
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területen helyenként paleozóos kőzetek közötti pászták és kisebb-nagyobb 
— paleozóos környezetekből szerkezetileg kiemelkedő — rögök formájában 
ezekből a kőzetekből áll a medencealjzat. Az eddigi kutatási eredmények alap
ján kőolaj-földgáz felhalmozódás szempontjából ez utóbbiak látszanak ked
vezőbbnek. A csapdaalkotó tényező minden esetben a kiemelt rögre — vagy a 
felette levő eocén-pliocén tárolókőzetekre — diszkordánsan települő, fiata
labb impermeábilis kőzet és a töréses tektonika. 

Az alsótriász breccsásodott homokkő Szegeden a Móraváros-tároló része
ként tárol, a halmaztelep készletéhez képest kevés kőolajat. 

A középsőtriász töredezett, breccsásodott dolomit, dolomitbreccsa a vizsgált 
területen viszonylag elterjedt, de csak kevés helyen tárol kőolajat. Legjelen
tősebb Szegeden, ahol a Móraváros-tárolóban a miocén tárolórész után a leg
j o b b tárolóképességű a középsőtriász repedezett dolomit , dolomitbreccsa. 
A magmintákon meghatározott hézagosság és permeabilitás gyakoriság el
oszlását a 2. ábra szemlélteti. Az átlaghézagosság 6 % körül van. Az áteresz
tőképesség a mérések csaknem 90 %-ánál 0Д m D alatti értéknek adódott . 
A mérések azonban nem tükrözik reálisan a kőzet tárolótulajdonságait. 
Valószínűleg nem tartalmazzák a felszínen elváló repedések térfogatát, át
eresztőképességét. Ezt bizonyítja, hogy rétegvizsgálatok alkalmával a kapaci-

2. ábra. A Szeged—Móraváros-tároló mezozóos dolomitbreccsa részének hézagosság (a) és áteresztőképesség (^-elosz
lása magmintákon végzett vizsgálatok alapján 

Fig. 2. Distribution of void volume (a) and permeability (b) both determined by core analyses of the Mesozoic dolomite 
breccia portion of the Szeged—Móra város reservoir 
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tásmérések során meghatározott átlagos áteresztőképesség 60 — 80 mD-nak 
adódot t . 

Mórahalmon a Móra-1. fúrásban az alsópannóniai agyagmárga alatti re
pedezett, breccsás dolomit földgázt tárol. A kutatás még kezdeti szakaszá
ban van, ezért a földtani alakulat és a telep jellege nem állapítható meg ponto
san. Valószínűleg mezozóos rögszerkezettel, morfológiailag, tektonikailag és 
sztratigráfiailag kialakult csapdával állunk szemben. 

Viszonylag nagy területi elterjedésű a középsőtriász dolomit a Pusztaföld-
vár-battonyai magasrögvonulat középső részén: Tótkomlóson, Tótkomlós-
Keleten, Kaszaper-Délen, Pusztaszőlősön és Csanádapácán, de csak Tót 
komlóson tárol kevés kőolajat halmaztelep formájában a fölötte levő alsó-
pannónai mészmárgához kapcsolódva. Annak, hogy a kőzet nagyobb mennyi
ségben sem kőolajat, sem földgázt nem tárol, a kőzet kedvezőtlen szerkezeti 
helyzete és a rátelepülő rétegek jó tárolóképessége az oka. Hasonló a helyzet 
Mezőkeresztesen, ahol az oligocén záró agyagmárga alatti repedezett dolo
mit csak kis területen (három fúrásban) tárol kevés kőolajat. A dolomitból 
termelő kutak Mezőkeresztesen nagy hozamúak voltak, de nagyon rövid idő 
alatt el vizesedtek. 

Pusztaföldvár DK- i részén a Békés-tároló részeként, az alsópannóniai 
mészmárga alatti középsőtriász repedezett, breccsásodott mészkő, mészkő-
breccsa és ugyanilyen jellegű dolomit kőolajtároló. 

Nagykőrös Kálmánhegyen valószínűleg triász korú mészkő és homokkő 
kőolaj-földgáztároló. Elsősorban a Duna-Tisza közén, de a Pusztaföldvár -
battonyai magasrögvonulat középső részén is számos helyen harán^oltunk 
jura korú képződményeket, kőolaj-földgáz felhalmozódást azonban nem is
merünk belőlük. 

A kréta időszaki képződmények közül a paleozóos-miocén tároló részeként 
felsőkréta homokkő, konglomerátum Nagykőrösön kevés kőolajat tárol, de a 
halmaztelep kőolajkészletének csak kis részét tartalmazza. 

Mezozoikum—Kainozoikum 

A kréta-paleogén flis az Alföld Törteitől ÉK-re az országhatárig változó 
mélységben 15 — 20 km széles, 130 km hosszú övben húzódik. A nagy terület 
és annak ellenére, hogy a miocén és pliocén üledékekben számos jelentős 
földgáztelepet ismerünk, a flisben csak Ebesen és Hajdúszoboszlón van egy-
egy földgáztelep. A hajdúszoboszlói, ún. Alsóhajdú-tárolóban levő telep a 
nagyobb. Az agyagból, agyagmárgából, homokkőből , konglomerátumból, 
aleurolitból álló tárolón belül a földgáz a viszonylag jó porozitású homokkő és 
konglomerátum fészkekben, lencsékben található. A jó porozitású homokkő 
és konglomerátum nem alkot jól azonosítható rétegeket, lencsés, fészkes 
kifejlődésű. Az ilyen kisebb litológiai csapdák okozzák, hogy a tárolón belül 
területrészenként eltérő mélységben, 1130 — 1303 méter között van a fázis
határ. 

Ebesen a miocén törmelékes kőzetekkel együtt a flis alkotja az Ebes-tárolót. 
Csapdatényező mindkét esetben a tektonikusán és morfológiailag kialakult 
flis rögre (Ebesen a flis-miocén kőzetekre) diszkordánsan települő fiatalabb 
impermeabilis rétegek. 
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3. ábra. Porozitás-eloszlás a flisben magmintákon végzett mérések alapján, a) Hajdúszoboszlónaz Alsóhajdú-tárolóban 
b) a Kisújszállás — Fegyvernek — Fegyvernek-K kutatási területeken 

Fig. 3. Porosity distribution on the basis of core analyses, a) of Alsóhajdú reservoir at Hajdúszoboszló b) of Explorat
ion areas Kisújszállás—Fegyvernek—Fegyvernek-East 

Hajdúszoboszlón az Alsóhajdú-tároló átlagporozitása csaknem 10 %. A mag
mintákból meghatározott porozitás-eloszlási görbét a Kisújszállás-Fegyvernek -
Fegyvernek-keletivel összehasonlítva a 3. ábra szemlélteti. Ott az átlagporo-
zitás 7,1 %. 

Hajdúszoboszlón az Alsóhajdú-tárolóból magmintán mért áteresztőképes
ség adatunk nincs, becsült érték 75 m D . A másik vizsgált területen 10 vizs
gált minta közül hét nem mérhető, kettőn 0,1 m D alatti, egy mintán pedig 
0,4 m D . Valószínűleg az eléggé rossz tárolótulajdonságok és megfelelő csapda 
hiánya az oka, hogy a flisben csak Hajdúszoboszlón és Ebesen alakult ki 
földgáztelep. 

Kainozoikum 
E O C É N 

A Paleogén medencerész (IV) kőolaj-földgáz kutatási tájegységen az oligo-
cén rétegek alatt több helyen értünk el eocén kori kőzeteket, de csak Mező
keresztesen, a triász rögök fölötti mészkő tárol helyenként nagyon kevés kő
olajat. 

O L I G O C É N 

A z oligocén rétegek a paleogén kőolaj-földgázkutatási tájegység legfonto
sabb tárolói. A tárolókőzet homokkő és konglomerátum. A telepek rétegtele
pek, a kutak általában kis hozamúak, de hosszú ideig termeltethetők. A terület 
erősen töredezett. A telepek az egymáshoz képest elmozdult rögök, rögcso
portok homokkő (konglomerátum) rétegeiben vannak. Fő csapdaalkotók a 
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törések, amelyek litológiai és sztratigráfiai záródással kombinálódnak. A homok-
köves szintekben a homokkövek (pl. rupéli 3. homokkő) porozitása elég j ó , 
a közbetelepült agyagmárga-, márgarétegek miatt azonban a rétegek lencsés 
kifejlődésűek, ami a tárolótulajdonságokat rontja. 

A lattorfi emeletben Szécsényben a konglomerátumban kis földgáztelep, 
Mezőkeresztesen a homokkőben két kis kőolajtelep van. A konglomerátum 
magmintákban mért porozitás értékei 1,99 — 10,42 % közöt t szórnak. Tizen
két mérés számtani átlaga 5 %. Karottázs szelvények alapján 5 —14 % között 
váltakozik. A magmintákon mért áteresztőképességek értéke üralkodóan 0,1 
m D alatt van. Egy mérésnél a vízszintes áteresztőképesség 130,6 m D . Kapa
citásmérés alapján számított érték 108,48 m D . 

A z oligocén fő tárolói a rupéli emelet homokkövei . Legnagyobb előfordulás 
a demjérJ, Demjén-keleti, ahol egymástól törésekkel elkülönülten számos kis 
blokkban kőolaj és kevés földgáz halmozódott fel. Legjobban a fő tároló, 
a rupéli 3/b. homokkő vizsgált. A magmintákon mért porozitás értékek gya
korisági eloszlását a 4. ábra mutatja. A porozitás értékek számtani átlaga 18,14 
%. Ez azonban a valóságos értéknél valószínűleg nagyobb. A kőzetfizikai 

vizsgálatokat ugyanis általában a legjobb kifejlődésű homokköveken végezték. 
A demjénieknél kisebb a hasonló felépítésű mezőkeresztesi előfordulás, 

ahol szintén kőolajat tárolnak a rupéli homokkövek, de az előzőnél kb. 1000 m-
rel mélyebben. A hasonlóan töredezett bükkszéki rögszerkezeten szintén 
rupéli homokkő és vulkáni tufapadok tárolták a kőolajat. Az 1937-ben meg
talált kőolajat 1947-re gyakorlatilag kitermelték. A tárgyalt területeken a 
töréses és a lencsés kifejlődés miatt az egymás mellett mélyebben-magasab-
ban elhelyezkedő rögök homokkőrétegeiben a rétegtartalom és a fázishatárok 
igen változatosak. Kisebb földgáztelepek vannak még a rupéli homokkőben 
Őrszentmiklóson, Sóshartyánon és Fedémesen. A tároló átlagporozitása 
Őrszentmiklóson 16 %, Sóshartyánon 7,5 %, Fedémesen 20 %. 

A katti emelet homokkövei a lattorfinál kevésbé tömöttek. Szécsényben és 
Fedémesen tartalmaznak egy-egy kisebb földgáztelepet. 

M I O C É N 

A miocén kori tárolókőzetek viszonylag gyakoriak az Alföldön és esetenként 
a terület legjelentősebb kőolaj-földgáz telepét tartalmazzák. A paleozóos, 
vagy mezozóos medencealjzatra diszkordánsan települő miocén kőzetek hal-

4. ábra. Porozitás-eloszlás magmintákon végzett vizsgálatok alapján Demjén-keleten a rupéli 3/b homokkő tárolóban 
Fig. 4. Porosity attribution based upon core analyses of the Itupelian 3/b reservoir at Demjén-East 
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maz-, ritkábban rétegtelep formájában tárolják a kőolaj-földgázt. Csapda
alkotó tényező a lepusztult, medencealjzati környezetéből többnyire kiemel
kedő miocén térszínre diszkordánsan települő alsópannóniai agyagmárga, 

S. ábra. Porozitás (A) és áteresztőképesség (B)-eloszlás magmintákon végzett vizsgálatok alapján Szeged—Móraváros
tároló miocén kőzeteiben. J e l m a g y a r á z a t : a = breccsakonglomerátum, b = homokkőkonglomerátum, 

с = mészmárga 
Fig. 5. Distribution of porosity (A) and permeability (B) on the basis of core analyses of the Miocene rocks- of the 
Szeged—Móraváros reservoir. L e g e n d : a = breccia conglomerate, b = sandstone conglomerate, с = calcareous 

marl 
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márga, esetenként tektonikai záródással kombinálódva. Ritkábban litológiai 
záródás is előfordul. Legelterjedtebb tárolókőzet a tortonai (bádeni) kong
lomerátum, homokkő. Ezt követi a tortonai és szarmata mészkő. Néhány helyen 
a repedezett vulkánitok és vulkáni törmelékkőzetek — agglomerátum, tufa 
— is tárolnak kőolajat, vagy földgázt. 

Szegeden a paleozóos-mezozóos-miocén kőzetekből álló Móraváros-tároló 
legjobb tárolókőzete a triász dolomitbreccsára települt tortonai breccsa, 
konglomerátum, homokkő. Rosszabb tárolóképességű a mészmárga. Az egyes 
tárolókőzetek magmintákon mért porozitás, permeabilitás gyakorisági el
oszlását az 5. ábra szemlélteti. A mért értékek valószínűleg kisebbek a valósá
gosnál, mert nem tartalmazzák a töredezettségből származó hézagosságot 
(ami az áteresztőképességet is növeli). A miocén tárolórész különböző tároló
kőzeteiből kapacitásmérések során meghatározott áteresztőképesség értékek 
85 — 234 m D között változnak. 

Szánkon a fő tároló a paleozóos medencealjzatra települő tortonai lithotham-
niumos mészkő, mészhomokkő, homokkő, aleurit, konglomerátum, breccsa. 
It t a töréseknek, mint csapdatényezőnek fontos szerepe van. A blokkokra 
tagolt tárolóból viszonylag sok kőzetfizikai vizsgálatunk van. Az átlagporozi-
tás 17 %, átlagos áteresztőképesség 57 m D . A lithothamniumos mészkő poro-
7Ítása 10 — 25 %, a breccsás homokkőé 9 —24 %. A maximális áteresztőképes
ség a mészkőben nagyon ritkán eléri az 500 mD-t, a homokkő-konglomerátum
ban a 10 mD-t. 

A szankihoz hasonlóan tortonai mészkő, konglomerátum és homokkő 
tárol kőolajat Biharnagybajomban, földgázt Kőrösszegapátin, a rákóczifalvi 
Tiszavárkony-tárolóban. A nagykőrösi kőolaj halmaztelep miocén tárolórésze 
is ilyen kifejlődésű. Biharnagybajomban az előzőekben leírtak mellett tufa 
is tárol és a lencsés, heterogén kifejlődésű tárolóban egymástól litológiailag, 
esetleg tektonikusán elkülönült halmaztelepek vannak. Az átlagporozitás 20 %. 

A tortonai homokkőben, konglomerátumban, aleuritban Bugacon, Üllés 
mélyszintben kőolaj- , Nagykőrös-Dél-Kecskeméten, Abonyban, Furta-Zsákán 
és Püspökladányon földgáztelep van. A tároló átlagos porozitása Bugacon 
15 %, Üllés mélyszintben 8,4 %, Nagykőrös-Dél-Kecskeméten 15 %, Furta-Zsá
kán 15 %, Püspökladányon 25 %. Az adatok a kevés vizsgálat miatt nem eléggé 
megbízhatóak, egyes esetekben csak becsültek. 

A tortonai lithothamniumos mészkő Kisújszálláson földgáztároló. Itt 
valószínűleg litológiai záródás tette lehetővé a földgázfelhalmozódást. 

Farmoson tortonai vulkáni tufa, agglomerátum és repedezett vulkáni kőzet 
földgázt tárol. 

S Z A R M A T A 

Jelentős telepek vannak a változatos, általában karbonátos kifejlődésű 
szarmata kőzetekben. Hajdúszoboszlón a laza, szemcsés, oolitos mészkőből, 
kemény mészkőből, mészmárgából, meszes homokkőből és homokkőből álló 
Felsőhajdú-tárolóban van a szerkezet egyik legnagyobb telepe. A telep típusa: 
litológiai záródással kombinált, települt boltozatos záródású halmaztelep. 
A tárolóból fúrt magmintákon mért porozitás értékek gyakorisági eloszlását 
a 6. ábra szemlélteti. A számtani átlag 13,53 %. A vízszintes áteresztőképesség 
magmintán mért legnagyobb értéke 843 m D , leggyakoribb a 20 — 60 m D 
között i érték. Kapacitásmérési adatokat is figyelembe véve a tárolóra átlag 
135 m D jellemző. 
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6. ábra. Porozitás-eloszlás magmintákon végzett vizsgálatok alapján Hajdúszoboszlón a Felsóhajdú-tárolóban 
Fig. 6. Porosity attribution on the basis of core analyses of the Felsöhajdú reservoir at Hajdúszoboszló 

Sztratigráfiailag és kifejlődésben a hajdúszoboszlói Felsőhajdú-tárolónak 
megfelelő, de 135 m-rel mélyebben van Ebesen az Ebes-tároló miocén része, 
amely a flissel együtt szintén az előfordulás legnagyobb földgáztelepét tar
talmazza. Porozitása a Felsőhajdú-tárolóénál nagyobb. A tárolóból fúrt ma
gokon a mérések 7,41 — 32,62 % közötti porozitásértéket mutatnak, de a 
miták többségénél 17 — 24 % közötti érték adódik. Az átlagérték 19,35 %. 
Áteresztőképességet egy mintán sem tudtak mérni. 

Kelebián a paleozóos-miocén kőolajtelepek készletének kisebb, Ásott-
halmon nagyobb része a szarmata kori meszes homokkő, márga, mészkő és 
konglomerátum tárolórészben található. Mindkét halmaztelep sztratigráfiai 
és tektonikai záródással kombinált, települt boltozatos csapda alatt alakult 
ki. A kelebiai kutatási terület déli részén a miocén tárolórész kőolajtároló 
területén az átlagporozitás 17 %, a gáztároló területén 21 %. Kapacitásmérések
ből számított átlagáteresztőképesség 148 m D . Ásotthalmon a miocén tároló
rész egyes kőzeteiben a porozitás a magmintákon végzett mérések alapján 
a következők szerint változik: oolitos jellegű mikrofaunás mészkő 2,8 — 6,5 %, 
homokos mészkő 11 — 2 3 % , konglomerátum 6 — 2 9 % , homokkő (a karbo
náttartalomtól függően igen változó) 4 —28 %. A szarmata tárolókőzet át
lagos porozitása 14 — 16 %. A kőzetkifejlődéstől függően az áteresztőképesség 
is igen vál tozó. Az előzetes művelési terv két kategóriába sorolja a kőzeteket. 
Az első kategóriába tartozók átlagporozitása 26 %. Az ehhez tartozó átlag
áteresztőképesség 500 — 600 m D , rétegvizsgálati eredmények alapján 200 — 
800 m D . A második kategóriába tartozó kőzetek 18 %-os átlagporozitásához 
10—100 mD-ra becsült átlagos áteresztőképesség tartozik. 

A z újabb kutatások eredményeként egy kőolajtelepet ismerünk Endrődőn 
szarmata mészkőben. 

P L I O C É N 

A pannóniai kőzetek az Alföld legfontosabb tárolókőzetei. A kőolaj-föld
gáztelepek az alsópannóniai konglomerátum (homokkő), mészmárga és homok
köves fáciesben, az alsó-felsőpannóniai átmeneti fáciesben és a felsőpannóniai 
homokkövekben alakultak ki. 

A paleozóos-mezozóos medencealjzatra — elsősorban a Dél-Alföldön — 
sok helyen települ fölfelé f inomodó szemcsenagyságú konglomerátum. A konglo
merátum (homokkő) fácies törmelékanyaga és kifejlődése mindig a környező 
medencealjzatnak megfelelő, területenként vál tozó, de általában j ó tároló
tulajdonságokkal rendelkezik. A konglomerátumra, vagy ennek hiányában 
a medencealjzatra barnásszürke mészmárga települ. A mészmárga elterjedtebb 
mint a konglomerátum, de általában tömött , kivéve a Pusztaföldvár-battonyai 
magasrögvonulatot, ahol repedezett és aleuritos, porózus csíkokat tartalmaz. 
Ezeken a részeken — többnyire az alatta levő; konglomerátum-homokkővel 
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együtt — több helyen kőolaj-földgáztároló. Fúrástechnológiailag problémát 
jelent, hogy repedezettsége miatt gyakori benne az iszapveszteség. Csapda
alkotó tényező a környezetéhez képest kiemelt szerkezeti helyzetben levő 
paleozóos medencealjzatra települt konglomerátumot, vagy mészmárgát 
fedő, boltozatos településű impermeabilis mészmárga, márga, agyagmárga. 
Alárendelten töréseknek is szerepük van a csapdaalkotásban. 

A l g y ő n és környékén Deszki-tárolónak nevezzük a konglomerátumot. 
A lgyőn a szerkezet legnagyobb készletű földgáztelepét tartalmazza és mini
mális mennyiségű kőolaj is van benne. A medencealjzat anyagától és az ős
földrajzi viszonyoktól függően igen változó kifejlődésű. Altalánosságban 
megállapítható, hogy a porozitás a f inomabb összetételű, jobban osztályozott 
homokköves betelepülés esetén a legnagyobb. A durvább konglomerátumos 
szakaszokban kisebb, legalacsonyabb pedig a kavicsos homokkövek , vagy 
homokos kötésű konglomerátumok esetében. A porozitás 14 — 25 %, az át
eresztőképesség 10 — 860 m D között váltakozik. 

A z algyői szerkezettől DK-re levő Ferencszálláson a konglomerátum vi
szonylag rossz tároló tulaj donságokkal rendelkezik és csak egy kis, a F-6. 
fúrás környezetére kiterjedő földgáztelepet tartalmaz. A tároló átlagporozitása 
35 mérés alapján 19 %, a vízszintes áteresztőképesség 26 mérés alapján 18 m D . 
Ferencszállás-Kelet-Kiszomboron a konglomerátum j ó kifejlődésű és kőolaj
tároló. Algyőn és Ferencszállás-Kelet-Kiszomboron a csapdaalkotásban sze
repe van a töréseknek is. Mindkét telep halmaztelep. 

A konglomerátum és mészmárga fáciest a Pusztaföldvári-battonyai magas
rögvonulat E-i részén együttesen Békés-tárolónak, déli részén Battonya-
tárolónak nevezzük. A terület kőolajtelepei — a kis készletű Földvár-alsótól 
eltekintve — ezekben a tárolókban helyezkednek el. A pusztaföldvári terület 
konglomerátum fáciese jól tanulmányozott . 

H á r o m kőzettípusból áll: 
1. Vörös , agyagos breccsa; 
2. Meszes, homokos konglomerátum; 
3. Durva és finomszemcsés, karbonátos homokkő. 
Az 1. típusnak a tárolásban jelentéktelen szerepe van. A 2. és 3. típus mag

mintáin mért porozitás értékeinek eloszlási görbéjét a 7. ábra szemlélteti. 
A legjellemzőbb porozitás tartomány 15 — 25 %, átlagporozitás 19,31 %. 
A konglomerátum mintákból számolt átlag 19,58 %, a homokkőből számolt 
19,36 %. Az értékek közöt t lényeges eltérés nincs. Mezőhegyesen a Battonya-
tárolóban a konglomerátum helyettesítő fáciese az arkóza homokkő. Átlagos 
porozitása 23 — 27 %, vízszintes áteresztőképessége 234 m D . Bat tonyán 
a konglomerátum fácies kőzetanyaga az aljzat lepusztulásából keletkezett, 

~Z 30 

1. ábra. Porozitás-eloszlás magmintákon végzett vizsgálatok alapján a pasztaföldvári Békés-tároló konglomerátum-
homokkó fáciesében 

Fig. 7. Porosity distribution on the basis of core analyses of the conglomerate faeies of the Békés reservoir at Puszta
földvár 
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változó szemcseméretű gránit-, kvarcporfir-, csillámpalakavicsokból álló 
konglomerátum és változó szemcsenagyságú, rétegzetlen homokkő. A két 
kőzettípus a tárolón belül rendszertelenül váltakozik. Átlagos porozitása 
26,82 %. Áteresztőképessége 250 — 2400 mD között változik. 

A Pusztaföldvártól Battonya K-ig (tovább, az országhatáron túl is) elter
jedt mészmárga ritmusos rétegzettsége alapján jól tagolható és azonosítható. 
Az egyes ritmusok mindig egy vékonyabb-vastagabb aleuritos és egy kemé
nyebb, tömöttebb mészmárgaréteget jelentenek. A hasonló ritmusokat 
alulról fölfelé haladva kifejlődési típusokba soroltam. Mindenkifejlődési tí
pus egy-egy szintnek (időhorizontnak is) felel meg a mészmárgán belül. A 
két egymástól horizontálisan és vertikálisan is távoleső tótkomlósi és Battonya-
keleti mészmárga azonosítási vázlatát a 8. ábra mutatja. A mészmárga tároló
képessége aleuritosságától és mélységbeli helyzetétől függ. A Pusztaföldvár -
battonyai magasrögvonulaton levő mészmárga-tárolók porozitási és permeabi-
litási viszonyainak bemutatására a legmélyebb szerkezeti helyzetben levő 
tótkomlósi és a legmagasabb szerkezeti helyzetben levő Battonya-keletit 
választottam, mint a két szélső esetet. A többi területen tárolótulajdonságai 
ezek között változnak. A két terület különböző kifejlődésű típusainak poro
zitás és permeabilitás gyakorisági eloszlását a 9a —b. ábrák szemléltetik. A 
mészmárga Battonya-Keleten 950 — 1140 m Tótkomlós DNy-i részén (a 
vizsgált kutakban) 1780 — 2240 m mélységben helyezkedik el. Az I —II. típus 
csak a legmélyebb területeken van meg, így részben a tótkomlósi fúrásokban. 
Általában tömött, eddigi kutatási eredményeink alapján sem kőolajat, sem 
földgázt nem tárol. A magmintákon mért porozitás értékek zöme 2 % alatt 
van, az átlag 1,96 %. Valamennyi mérés 0,1 mD alatti áteresztőképességet 
mutat. A III. kifejlődési típus a karottázs szelvényeken átmenet a II. és IV. 

8. ábra. A tótkomlósi és Battonya-keleti alsópannóniai mészmárgafácies azonosítási vázlata 
Fig. 8. Correlation sketch of the Lower Pannonian calcsreous marl facies of Tótkomlós and Battonya-East 



Pap: Alföldi és Eszaki-középhegységi kőolaj- és földgáztároló kőzetek 567 

Sa ábra. Porozitás (A) és áteresztőképesség (B)-eloszlás magmintákon végzett vizsgálatok alapján az alsópannóniai 
mészmárgafácies különböző kifejlődési típusaiban (szintjeiben) Tótkomlós DNy-i részén 

Fig. 9a. Distribution of porosity (A) and permeability (B) on the basis of core analyses for different faoies types (ho
rizons) of the Lower Pannonian calcareous marls at Tőtkomlós-Southwest 
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9b. ábra. Porozitás (A) és áteresztőképesség (B)-eloszIás magmintákon végzett vizsgálatok alapján az alsópannóniai 
mészmárgafácies különböző kifejlődési típusaiban (szintjeiben) Battonya-keleten 

Fig. 9b. Distribution of porosity (A) and permeability (B) on the basis of core analyses for different types 
(horizons) of the Lower Pannonian calcareous marl facies at Battonya-East 

kifejlődési típusok között . Battonya-Keleten csak kevés fúrásban van meg, 
Tótkomlós DNy- i részén általában minden fúrás harántolta. Tárolótulajdon
ságai nem a legkedvezőbbek. Átlagporozitása Battonya-Keleten 23,25 %, 
magmintákon meghatározott átlag áteresztőképessége 0,35 m D , Tótkomló
son 1,45 %, illetve 0,1 m D alatti. A IV . kifejlődési típus a Pusztaföldvár -
battonyai magasrögvonulati mészmárga legjobb tárolórésze. Kőzettanilag 
kemény, tömöt t mészmárgarétegekkel (csíkokkal) tagolt aleuritos mész
márga. Általában négy aleuritos mészmárgaréteg van, de közülük kettő többé-
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10a. ábra. Az alsópannóniai homokkövek és aleurolitok porozitásának változása magfúrások alapján a mélység függvé
nyében Hódmezővásárhelyen és Makón 

Fig. 10a. Variation in the porosity of Lower Pannonian sandstones and siltstones as a function of depth on the basis 
of cores taken in ultradeep wells Hódmezővásárhely and Makó 

kevésbé összeolvad, Battonya-Keleten mészaleurolit kifejlődésű, a közbe
települt keményebb mészmárga csíkok vékonyabbak, lencsésebbek, a tagolt
ság nehezen ismerhető fel. A magmintákon mért átlagporozitás Battonya-
Keleten 26,11 9 6 , az átlag permeabilitás 8,0 mD, Tótkomlóson 3,7 % illetve 
0,1 m D alatti. Az V . szint vékony aleuritos mészmárga rétege Battonya-
Keleten jó tároló, Tótkomlóson általában nem adott beáramlást. Battonya-
Keleten heterogén kifejlődésű, amit a porozitás-értékek nagy szórása is alá
támaszt. Mérések általában a legjobb tárolórészből készültek. Az átlagos 
porozitás 23,04 %, magmintákon végzett vizsgálatokból számított átlagos 
áteresztőképesség 9,93 m D . Tótkomlóson kevés mérésből számított átlag
porozitás 2,5 %, 0,1 m D fölötti mért áteresztőképesség nincs. A V I . kifej
lődési típus a mészmárga fácies záró tagja. Csak a magasabb szerkezeti hely
zetű részeken tárolóképes, mélyebben márgás kifejlődésű. Battonya-Keleten 
is a legrosszabb tárolóképességű rész. A szintben három kis ciklus ismerhető 
fel, ami két-három, kissé aleuritos réteget jelent. Magmintákból meghatáro
zott átlagporozitása Battonya-Keleten 19,16 %, átlagpermeabilitása 3,69 m D . 
Tótkomlóson márgás kifejlődése miatt csak nagyon kevés magfúrás volt belőle, 
azért innen értékelhető vizsgálati adatokkal nem rendelkezünk. 

8 Földtani Közlöny 
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10b. ábra. Az alsópannóniai homokkövek és aleurolitok áteresztőképességének változása magfúrások alapján a mélység 
függvényéhen Hódmezővásárhelyen és Makón 

Fig. 10b. Variation in the permeability of Lower Pannonian sandstones and siltstones as a function of depth on the 
basis of core taken in ultradeep wells Hódmezővásárhely and Makó 

A konglomerátum-mészmárga fáciesben a Pusztaföldvár-battonyai magas
rögvonulaton a következő kőolaj-földgáztelepek vannak. Csak konglomerátum
homokkőből áll a Békés-tároló és kőolajat, valamint földgázt tárol Puszta
földvár középső és Ny-i részén. Konglomerátumból és mészmárgából áll és 
mindkét fáciesben kőolajat és földgázt tárol Pusztaföldvár DK- i részén és 
Pusztaszőlősön. A mészmárga fácies és kis mértékben az alatta levő dolomit, 
dolomitbreccsa földgázt és kőolajat tárol Tótkomlóson. Csak a mészmárga 
fáciesben helyezkedik el a kőolaj Kaszaper-Délen, a földgáz Tótkomlós-
Keleten. A Battonya-tárolóban a konglomerátum helyettesítő fáciese a gránit 
mállásából származó arkóza homokkő. Mezőhegyesen ez tárolja a kőolajat. 
Battonyán uralkodóan az arkóza homokkő-konglomerátum, nagyon kis 
mértékben a mészmárga, Battonya-Keleten a mészmárga tartalmazza a 
kőolajat és földgázt. 

Az alsópannóniai homokköves fácies homokkőrétegeiben sok földgáz- és 
kevés kőolajtelep van. A homokkő tárolótulajdonságaira jellemző a nagy vál
tozatosság. Altalános tendencia, hogy a mélység növekedésével — elsősorban 
a növekvő rétegterhelésből és hőmérséklet növekedésből eredően — a poro
zitás és perméabilités kb . 3600 m-ig csökken, utána egy szinten marad, 
vagy kissé növekedhet is (10 a —b. ábrák). Az általános tendenciát azonban 



Pap: Alföldi és Északi-középhegységi kőolaj- és földgáztároló kőzetek 571 

11. ábra. Áteresztőképesség (a) és porozitás (b)-eloszlás magmintákon végzett vizsgálatok alapján a ferencszállási 
alsópannóniai homokköves fáciesben 

Fig. 11. Distribution of permeability (a) and porosity (b) on the basis of core analyses of the Lower Pannonian sand
stone facies at FereneszáUás 

ősföldrajzi tényezők gyakran megváltoztatják. Rontja a homokkőrétegek 
porozitását és áteresztőképességét a megnövekvő karbonát-, agyag-, vagy 
aleurit-tartalom, agyagmárga-, aleurolitközbetelepülések, mikrotektonikus 
jelenségek. A ferencszállási alsopannoniai homokkőcsoportok porozitás-permea-
bilitás eloszlását D B E C S É N Y I L . (1974) vizsgálta. A vizsgálati eredmények azt 
mutatják, hogy ha csak a homokkőből végzett vizsgálatok eredményeit vesz-

8* 
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12а. ábra. Porozitás-eloszlás magmintákon végzett vizsgálatok alapján az endrődi alsópannóniai homokköves fáciesben 
Fig. 12a. Porosity distribution based upon core analyses of the Lower Pannonian sandstone facies at Endrőd 

szük figyelembe a homokköves fáciesben fölfelé haladva a homokkövek poro-
zitása és permeabilitása növekszik. A felső rétegekben azonban egyre gyako
ribbak az agyagmárga-, aleurolitbetelepülések, ami megnehezíti a rétegek 
azonosítását, rontja porozitásukat, áteresztőképességüket, bonyolult hidro
dinamikai viszonyokat okoz . A z aleurolitok vizsgálati eredményeit is fi
gyelembe véve a porozitás átlag az általános tendenciától eltér, a két felső 
homokkőcsoportban csökken. Az átlagos áteresztőképességnél az általános 
tendenciától lényeges eltérés nincs. 

Csak ukő-re Hkő - f - alearitra Átlagos 
Homob :kő csoport jele számolt arimetríai poroaitás á áteresztőképesség 

átlag (% ) (mD) 

Pli - 5. 19,76 14,4 103,3 
K i - 6. 18,61 14,37 61,14 
Pli — 7. 18,14 16,34 65,47 
Pli - 8. 16,78 15,74 51,6 
Pli - 9 - 1 2 . 15,65 15,65 19,95 

4,87 Pli - 1 3 . 12,83 
19,95 
4,87 

A gyakorisági eloszlást a l l . ábra szemlélteti. 
Endrődön az alsópannóniai homokkőrétegek porozitás-permeabilitás érté

keinek az általános tendenciától való eltérését, különösen az alsó rétegcso
port tárolótulajdonságainak romlását valószínűleg a finomtörmelékes anyag 
(esetleg a karbonáttartalom) növekedése okozhatja, de ez még további vizs
gálatokat igényel. Az egyes homokkőcsoportokban számolt arimetriai átlag
értékeket a következő táblázat és a 12. a —b. ábra mutatja. 
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12b. ábra. Áteresztőképesség-eloszlás magmintákon végzett vizsgálatok alapján az endrődi alsópannóniai homokköves 
fáciesben 

Fig. 12b. Permeability distribution based upon core analyses of the Lower Pannonian sandstone facies at EndrŐd 

Homokkő csoport 
Porozitás Á 
átlag (%) 

.teresztőképesség 
átlag (mD) 

13,73 39,82 
P l i - 2 . 8,99 0,19 
P l i - 3 . 14,76 4,42 
P ^ - 4 . 11,21 2,19 
P ^ - 5 . 9,93 2,56 
p ^ - 6 . 8,65 1,00 

Pusztaföldváron a Földvár alsó-tároló tárolóképességét a homokkő osztályo-
zatlansága mellett közbetelepült agyagmárga-, aleuritlencsék és mikrotörések, 
üledékfolyások, rogyások rontják. Az említett 3600 m alatti jelenség oka, 
hogy a pórusteret kitöltő folyadék megakadályozza a pórusok további össze
nyomódását , ugyanakkor a homokkőben a nagy nyomás hatására mikro
törések jönnek létre. Az alsopannoniai homokkövekben levő telepek min
den esetben rétegtelepek, a fő csapdaalkotó tényező a települt boltozat, ami 
legtöbbször litológiai, ritkán tektonikai záródással kombinált. 
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Az alsópannóniai homokköves fáciesben jelentós kőolaj és földgáztelepek 
vannak Algyőn, Ferencszálláson (fő tároló), Pusztaföldváron, Szolnokon. 
Nagyobb földgáztelepek vannak Battonyán, Mezőhegyesen, Pusztaszőlősön, 
Szarvason, Endrődön, Soltvadkerten, Nagykőrösön, Nagykőrös-Kálmán-
he gyen, Rákóczifalván, Szandaszőlősön, Tiszapüspökin, Nagykörűn, Fegy-
verneken, Fegy vernék-Keleten, Kisújszálláson, Kunmadaras-Tatárüllésen, 
Ebesen, Hajdúszoboszlón. Egy-két kisebb, vagy még nem kellően felkutatott 
földgáztelepet ismerünk az alsópannóniai homokköves fáciesben Szegeden, 
Battonyán, Battonya-Keleten, Végegyházán, Tótkomlós-Keleten, Csanád-

13a. ábra Porozitás-eloszlás magmintákon végzett vizsgálatok alapján az algyői íelsőpannóniai tárolókban 
Fig. 13a. Porosity distribution based upon core analyses of the Upper Pannonién reservoir of Algyő 
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apácán, Ásotthalmon, Üllésen, Rémen, Nagykőrös-Dél-Kecskeméten, Jász
karajenőn, Törtelen, Körösszegapátin, Zagyvarékason, Zagyvarékas-Észa
kon, Turgonyban, Karcag-Bucsán, Kábán, Nádudvaron, Surjánban. Való
színűleg alsopannoniai homokkőben van az ország legmélyebb könnyű kő
olajtelepe Makón, 4142 — 4156 m között . 

Á homokkőrétegek ferde települése az egész pannóniai emeletben felis
merhető, de legjellemzőbb az alsó-felsőpannóniai átmeneti fáciesre. A ferde 
település jó csapdaalkotó. A homokkőrétegek jó tárolóképességük ellenére 
szeszélyes kifejlődésűek: gyakori a kivastagodás, elvékonyodás, kiékelődés, 

13b ábra. Ateresztoképesség-eloszlás magmintákon végzett vizsgálatok alapján az algyői felsópannóniai tárolókban 
Fig. 13b. Distribution of permeability on the basis of core analyses of the Upper Pannonian reservoirs of Algyö 
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f inomabb szemcsenagyság uralkodóvá válása. A fácies kó'olaj-földgázföld
tani jelentőségét már a kutatások kezdetén felismerték a dunántúli, majd 
az alföldi kőolaj-földgáz előfordulásoknál egyaránt. Legtípusosabb meg
jelenései az Alföldön Algyő, ahol kőolaj- és földgáztelepeket, Hajdúszoboszló, 
Ebes, Tatárüllés, Pusztaföldvár, Pusztaszőlős, Tótkomlós, ahol földgáz
telepeket tártunk fel benne. 

A felsőpannóniai laza homokkövek, homokok porozitása és áteresztőképes
sége minden eddig tárgyalt tárolókőzetnél nagyobb. 

A tárolóképesség a mélységtől kevésbé, inkább a kőzet kifejlődésétől (ős
földrajzi, üledékképződési viszonyok) függ. Példaként a jó l tanulmányozott 
algyői felsőpannóniai tárolók porozitás-permeabilitás viszonyait ismertetem. 
A magmintákon végzett mérési eredmények alapján az egyes telepek várható 
porozitását és áteresztőképességét, valamint ezek szórását határozták meg. 

a) Porozitás 

Várható porozitás (%) S zórás (porozitás %) 
(„tiszta" homokkő) 
(„tiszta" homokkő) 
(„tiszta" homokkő) 

26 22 - 2 8 („tiszta" homokkő) 
(„tiszta" homokkő) 
(„tiszta" homokkő) 

31 28 - 3 4 
(„tiszta" homokkő) 
(„tiszta" homokkő) 
(„tiszta" homokkő) 29 25 - 3 1 
(agyagos homokkő) 19 18-- 2 1 
(„tiszta" homokkő) 23 19-- 2 9 
(agyagos homokkő) 14 10-- 1 6 

29 2 1 -- 3 1 
29 2 1 -- 3 3 

(„tiszta" homokkő) 29 22-- 3 1 
(„tiszta" homokkő) 26 19-- 3 1 
(„tiszta" homokkő) 
(„tiszta" homokkő) 

25 18-- 2 8 („tiszta" homokkő) 
(„tiszta" homokkő) 23 16-- 2 9 
(„tiszta" homokkő) 25 15-- 2 8 

Tároló neve 
T i s z a - 1 - 2 . 
Csongrád — D — 1 — 2. 
Csongrád — É — 1 — 2. 

Szőreg — 2. 

Szőreg — 1. 
Szeged —3. 
Szeged —2. 
Szeged — 1. 
A l g y ő - 2 . 
A l g y ő - 1 . 
Maros — 1 — 4. 

b) Áteresztőképesség 

Tároló neve 
T i s z a - 1 - 2 . 

Csongrád—D — 1 — 2. 

Csongrád — É — 1 — 2. 

Szőreg —2. 

Szőreg — 1. 

Szeged —3. 

Szeged —2. 

Szeged — 1. 

A l g y ő - 2 . 

A l g y ő - 1 . 

Maros — 1 — 4. 

A z ismertetett tárolókban a porozitás-permeabilitás gyakorisági eloszlását 
ábra szemlélteti. 

Várható áteresztóképesséj ; (mD) Szí >rás (áteresztők lépesség 
(„tiszta" homokkő) 1100 7 0 0 - -1500 
(agyagos homokkő) 
(„tiszta" homokkő) 

300 7 0 - - 500 (agyagos homokkő) 
(„tiszta" homokkő) 600 3 5 0 - -1300 
(agyagos homokkő) 
(„tiszta" homokkő) 

100 5 0 - - 250 (agyagos homokkő) 
(„tiszta" homokkő) 1200 6 0 0 - -1600 
(agyagos homokkő) 45 1 0 - - 60 
(„tiszta" homokkő) 400 1 0 0 - - 700 
(agyagos homokkő) 
(„tiszta" homokkő) 

35 1 0 - - 50 (agyagos homokkő) 
(„tiszta" homokkő) 1100 1 0 0 0 - -2400 
(agyagos homokkő) 
(„tiszta" homokkő) 

400 2 0 0 - - 900 (agyagos homokkő) 
(„tiszta" homokkő) 800 1 5 0 - 900 
(agyagos homokkő) 45 1 0 - 100 
(„tiszta" homokkő) 250 1 5 0 - 800 
(agyagos homokkő) 
(„tiszta" homokkő) 

40 1 0 - 150 (agyagos homokkő) 
(„tiszta" homokkő) 500 1 0 0 - 1200 
(agyagos homokkő) 
(„tiszta" homokkő) 

30 1 0 - 60 (agyagos homokkő) 
(„tiszta" homokkő) 450 1 5 0 - 1200 
(agyagos homokkő) 
(„tiszta" homokkő) 

45 1 0 - 150 (agyagos homokkő) 
(„tiszta" homokkő) 400 1 5 0 - 1000 
(agyagos homokkő) 
(„tiszta" homokkő) 

30 1 0 - 100 (agyagos homokkő) 
(„tiszta" homokkő) 450 2 0 0 - 1300 
(agyagos homokkő) 35 1 0 - 100 

13 a - b . 
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Felsőpannóniai telepek esetében a csapdaalkotó tényezők a települt bol to
zat, a homokkőrétegek kiékelődése, lencsés kifejlődése, (litológiai záródás). 
A csapdaalkotásban ritkán és csak alárendelten a tektonikai záródás is szerepet 
játszik. Termeléstechnológiailag hátrány, hogy a gázzal vagy folyadékkal 
együtt gyakran homok is áramlik a felszínre és a termelőszerelvényeket 
korrodálja, eltömíti, Az eddigi kutatási eredmények alapján a felsőpannóniai 
homokkövekben általában csak ott vannak kőolaj-földgáztelepek, ahol a 
közelben az alsóbb szintek valamelyike szintén kőolaj-, vagy földgáztároló. 
Algyőn a kőolajtelepek zöme és a földgázkészlet nagyrésze a felsőpannóniai 
homokkőrétegekben van. Kőolajtelepet ismerünk _ még a felsőpannóniai 
homokkövekből Dorozsmán, Üllésen, Törtelen és Öttömösön. Földgáztele
peket tártunk fel Battonyán, Mezőhegyesen, Kaszaper-Délen, Tótkomlóson, 
Pusztaföldváron, Pusztaszőlösön, Szarvason, Endrődön, Ferencszálláson, 
Üllésen, Tompán, Farmoson, Szandaszőlősön, Turkevén, Kaba-Északon, 
Nádudvaron, Hajdúszoboszlón, Ebesen. 

Az Alföldön a felsőpliocén homokkövek a legfiatalabb tárolókőzetek, ahon
nan földgáztelepet ismerünk. Egy-egy földgáztelep van Battonyán, Ebesen, 
és a legújabb kutatások eredményeként Endrődön. Műszaki balesetek kapcsán 
mélyebb szintekből felszivárgott földgázból alakultak ki kisebb telepek a 
felsőpliocén homokkövekben Hajdúszoboszlón és Pusztaföldváron. 
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Hydrocarbon bearing reservoir rocks in the Great 
Hungarian Plain and the North Hungarian Highland 

S. Pap 

Till October 1974 hydrocarbon reservoirs had been discovered in the Great Hungarian 
Plain and the North Hungarian Highland in almost 90 areas. Rocks containing oil and/or 
natural gas occur in almost all kinds of rocks ranging from the Paleozoic up to the Upper 
Pliocene. 
Paleozoic 

Most frequently hydrodynamically intercommunicating with the overlying younger 
detrital rocks, oil and natural gas reservoirs are confined to fractured and brecciated 
gneisses, granites, various types of mica-schists and their breccias showing largely weath 
ered surfaces, being in a hydrodynamie intercommunieation with the overlying younger 
detrital roks as well. 

A t Kiskundorozsma the petroleum reservoir is consituted by breccias consisting of 
metamorphic rock detritus, at Cegléd it is represented by gneisses. Quartz porphyry at 
Kelebia, mica-schists and gneisses at Asotthalom and gneisses at Szank contain oil to
gether with their younger overburden and these Paleozoic rocks make up a considerable 
proportion of the reservoir volume. The share in contributing to the total reserves of 
the deposit is insignificant in the ease of granites at Mezőhegyes and Kecskemét (oil), in 
that of granites and quartz prophyry at Battonya (oil and gas), in that of mica-schists 
and gneisses at Pusztaföldvár (oil and gas), in that of mica-schists and gneisses at Al-
győ. Ferencszállás and Széchény (natural gas). The reservoir varies in porosity even 
within one and same area, being lower than 10% in the majority of the cases, but at 
Kelebia most of the values calculated by interpreting well-logs between 10 and 20%. 

The Permian conglomerates and sandstones at Nagykőrös contain an insignificant 
fraction of the oil of the deposit. In deposits consisting of Paleozoic reservoir rocks 
the main trap is always controlled by an emerged basement horst block and/or the 
impermeable rocks, clay-marls and marls, unconformably overlying its younger detri
tal overburden. 

Mesozoic 

Mesozoic rocks are at present the most promising reservoir rooks to be explored for 
hydrocarbon in the Great Hungarian Plain. 

The Lower Triassic brecciated sandstones contain some oil at Szeged as a part of the 
Móraváros reservoir, being rather low in quantity as compared to the total reserves of 
that mass-type reservoir. Here the Middle Triassic fractured dolomites and dolomite 
breccias are the second in reservoir capacity after the Miocene part of the pool. They 
have a porosity of 6% or so and contain oil. A t Mórahalom, the fractured, brecciated 
dolomites forms a reservoir of natural gas. A very low quantity of oil is contained in 
the fractured dolomites at Tótkomlós and Mezőkeresztes. In the southeastern part 
of the Pusztaföldvár deposit, the Middle Triassic brecciated limestones and limestone 
breccias contain some oil as part of the Békés reservoir. A t Nagykőrös — Kálmánhegy, 
an oil-and-gas reservoir is represented by limestones and dolomites of probably Triassic 
age. 

Representing a part of a Paleozoic to Miocene reservoir, Upper Cretaceous sanstones 
contain a low amount of oil at Nagykőrös. The form of trapping in the Mesozoic reservoir 
rocks is the same as in the Paleozoic ones. 

Mesozoic to Genozoic 

The Cretaceous-Paleogene flysch contains some natural gas at Hajdúszoboszló and, 
combined with Miocene detrital rocks, at Ebes. The reservoir is extremely heterogeneous 
its average porosity being almost as high as 10%. The development of traps in the flysch 
has been controlled by a change in lithology. 

Genozoic 

The Eocene limestones occurring in the territory under consideration contain a very 
low amount of oil only at Mezőkeresztes. 
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In the Lattorfian Stage at Széesény there is a small reservoir of natural gas in conglo
merates, at Mezőkeresztes there are two similar reservoirs in sandstones. 

Main reservoirs in the Oligocène are the Rupelian sandstones. In minor fault blocks 
of these rocks a considerable quantity of oil and a low amount of natural gas have been 
accumulated at Demjén, Demjén-East, Demjén —Püspökhegy and Mezőkeresztes. A t 
Demjén-East the fairly well examined Rupelian 3/b sandstones show average porosity of 
18.14%. Oil in the similarly block-faulted horst block structure of Bükkszél has accu
mulated again in Rupelian sandstones and tuff flow beds. Minor natural gas reservoirs 
occur, in addition, in Rupelian sandstones at Őrszentmiklós, Sóshartyán and Fedémes. 
The average porosity of the reservoirs is 16%, 7.5% and 20% respectively. In the case 
of the Oligocène reservoirs are block faulting and lithologieal changes, account for for
mation traps. 

Miocene reservoirs are relatively frequent in the Great Hungarian Plain. Occasionally 
these contain the most significant oil and gas reservoirs of the hydrocarbon bearing 
structures either in form of mass-type reservoirs given by a combination of Miocene and 
older (or-less frequently younger) rocks or-more rasely in form of stratiform reservoirs. A t 
Szeged, the most significant reservoir rock portion of the Móraváros reservoir is constitu
ted by Tortonian breccias, conglomerates, sandstones and calcareous marls. A t Szank 
the oil-holding sequence consists of Tortonian Lithothamnian Limestone, calcareous 
sandstones, santones, siltstones, conglomerates and breccias of extreme heterogenity 
with a mean porosity of 12% containing oil jointly with the Paleozoic. The Tortonian 
limestones, conglomerates and sandstones are reservoirs of oil at Biharnagybajom, 
of natural gas at Kőrösszegapáti and in the Tiszavárkony horizon at Rákóczifalva. 
Tortonian sandstones, conglomerates and siltstones include an oil pool at Bugac, in 
a deep-situated horizon at Üllés, at Nagykőrös-South and Kecskemét, while they con
tain a natural gas reservoir at Abony, Fúrta —Zsáka and Püspökladány. The reser
voirs vary between 8.4 and 25% in mean porosity. Natural gas is contained in Litho
thamnian Limestone at Kisújszállás, in volcanic tuffs, agglomerates and fractured volca-
nies at Farmos. 

There are significant reservoirs in the Sarmatian of diversified lithology, represented, 
as a rule, by carbonate facies. A t Hajdúszoboszló and Ebes is one of the biggest natural 
gas reservoirs consisting of Miocene loose, unconsolidated, granular, oolithic limestones, 
hard limestones, calcareous marls and sandstones. The mean porosity of the reservoir 
is 13.53% at Hajdúszoboszló and 19.35% at Ebes. A t Kelebia and Asotthalom, the smal
ler part of the reserves of the Paleozoic-Miocene oil deposits can be found in calcareous 
sandstones, marls, limestones and conglomerates of Sarmatian age. The porosity varies 
primarly in dependence on the carbonate and clay content, with a variation being very 
remarkable. The mean porosity is 17% at Kelebia and 14 to 16% at Asotthalom. Explo
rations in recent years have led to the discovery, of a new oil deposit contained in Sarma
tian limestones at Endrőd. Trap-forming factors in the Miocene reservoir rocks are the 
younger impermeable sediments unconformably overlying the highly elevated, Miocene-
covered older fault-blocks. This sediment is either clayey-marl or marl. Another factor 
responsible for trapping is the change in lithology within the reservoir. 

The Pannonian rocks are the most important reservoir rocks of the Great Hungarian 
Plain. Hydrocarbon reservoirs have developed in the Lower Pannonian eonglomerate-
(sandstone)-calcarous marl and sandstone facies, in the Lower Pannonian transitional 
facies and in the Upper Pannonian sands and sandstones. 

A t Algyő, where the conglomerates has been named as Deszk reservoir, it contains the 
richest natural gas deposit of the structure including a small quantity of oil as well. The 
porosity varies between 14 and 25%. A t Ferencszállás there is a natural gas deposit, at 
Ferencszállás-East — Kiszombor an oil pool, in this conglomerate-series. 

The conglomerate and calcareous marl facies is called collectively the Békés reservoir 
in the northern part of the Pusztaföld vár — Battonya horst-block range, and the Battonya 
reservoir in its southern part. The oil pools of the area under consideration are situated, 
apart from the Földvár-Alsó deposit having rather poor reserves, in these reservoir rocks. 
The mean porosity of the conglomerates and sandstones is 19.36% at Pusztaföldvár, 
26.82% at Battonya; that of the arcosic sandstones 23 to 27% at Mezőhegyes. The calcare
ous marls extending from Pusztaföldvár up to Battonya-East can be readily correlated on 
the basis of their rhytmical stratification. The reservoir capacity of the calcareous marls is 
dependent on their silt content and depth position. Their lower, most compact portion 
(Cycles I —II.) has an average porosity of 1.96% and, as shown by the results hitherto 
obtained, it does not contain either oil or natural gas. The portion of best quality (Cycle 
IV) has a mean porosity of 26.11% at Battonya-East and 3.7% at Tótkomlós. The 
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calcareous maris, in most cases together with the rocks underlying them, contain oil 
at Tótkomlós and Kaszaper-South, oil and natural gas in the southeastern part of 
Pusztaföldvár, Pusztaszőlős and Battonya-East and natural gas at Tótkomlós-East. 

The Lower Pannonian conglomerates and calcareous marls surround the fault-blocks 
of the Paleo-Mesozoic basement complex like a collar. Traps are bounded by clayey-marls 
overlying the conglomerates and calcareous marls from which they develop by grading. 

The sandstone beds of the Lower Pannonian sandstone facies comprise a number of 
natural gas reservoirs and just a few oil pools. Their reservoir characteristiscs are marked 
by a striking variability. The general trend is that both porosity and permeability decr
ease with increasing depth down to 3600 m or so, to remain then unchanged and steady or 
even to increase a little in some cases. This can be readily observed in the ultradeep wells 
Hódmezővásárhely-1 and Makó-1. The general trend, however, is often modified by paleo-
geographical factors, decreasing grain size, carbonatization clayey-marl and marl inter
calations, microteetonic phenomena, etc. The porosity of the hydrocarbon-holding sand
stones varies between 8 and 20% depending on the depth and lithology. In the Lower Pan
nonian sandstone facies there are considerable oil and gas deposits at Algyő, Ferencszállás, 
Pusztaföldvár and Szolnok. Major gas reservoirs are found at Battonya, Mezőhegyes, 
Pusztaszőlős, Szarvas, Endrőd, Soltvadkert, Nagykőrös, Nagykőrös-Kálmánhegy, Rákó
czifalva, Szandaszőllős, Tiszapüspöki, Nagykörű, Fegyvernek, Fegyvernek-East, Kisúj
szállás, Kunmadaras, Ebes and Hajdúszoboszló. One or two minor gas deposits or ones 
still not satisfactorily explored occur at Szeged, Battonya-East, Végegyháza, Tótkomlós-
East, Üllés, Rém, Nagykőrös-South, Kecskemét, Jászkarajenő, Törtei, Surján, Zagyvaré-
kás, Zagyvarékás-North, Turgony, Karcag—-Bucsa, Kaba, Nádudvar. The deepest light 
oil pool of the country appears to occur in Lower Pannonian sandstones at Makó, in the 
interval of 4152 —4156.0 m . In the case of the Lower Pannonian reservoirs traps have been 
controlled mostly by grawth anticlines or domes adapted to the morphology of the Paleo-
Mesozoic basement and by sandstones pinching out towards the high-perched „horsts", less 
frequently by faults. 

The Lower to Upper Pannonian transitional facies is characterized by an extremely 
heterogeneous lithology and other geological features as well as oblique forms of setting 
providing very good prerequisites for the development of hydrocarbon traps. Most 
typical forms of occurrence in the Great Hungarian Plain are: Algyő, where oil and natu
ral gas combined, Hajdúszoboszló, Ebes, Tatárülés, Pusztaföldvár, Pusztaszülős and Tót
komlós, where only natural gas, have been recovered. 

The reservoir capacity of the Upper Pannonian sandstones and sands is dependent on 
the geological features of the rock rather than the depth of occurrence. Their mean poro
sity is usually between 20 and 30%. In the present paper the author shows as an example 
the porosity-permeability distribution of the well-investigated Upper Pannonian reser
voirs of Algyő. On the basis of the results of investigations obtained thus far, oil and gas 
deposits appear to develop, as a rule, in the Upper Pannonian sandstones only there, 
where some of the deeper horizons nearly are also oil- or gas-holding. Ai Algyő most of the 
oil pools and the majority of the gas reservoirs occur in the Upper Pannonian sandstones. 
Oil deposits are known to occur, in addition, at Dorozsma, Ottömös and Uilés in the 
Upper Pannonian sandstones. Natural gas deposits have been recovered at Battonya, 
Mezőhegyes, Kaszaper-South, Tótkomlós, Pusztaföldvár, Pusztaszőlős, Szarvas, Endrőd, 
Ferencszállás, Üllés, Tompa, Farmos, Szandaszőlős, Törte), Turkeve, Kaba-North, Nád
udvar, Hajdúszoboszló and Ebes. In the case of the Upper Pannonian deposits the growth 
anticlines and the pinching out of sands and sandstones are trap-forming. 

In the Great Hungarian Plain the Upper Pliocene sands are the youngest hydrocarbon-
holding reservoir rocks, whence natural gas deposits have been recovered. Single natural 
gas deposits occur at Battonya and Endrőd each. As a result of technical mishaps, minor 
natural gas deposits have been formed from gases that had ascended by filtration from 
deeper levels into the Upper Pliocene sandstones at Hajdúszoboszló and Pusztaföldvár. 


