
A magyarországi szénhidrogén-földtani 
kutatás értékelése és perspektívái

DR. D A N K  V I K T O R

A M agyarországon végzett szénhidrogén-ku
tatási tevékenység, annak konkrét eredm ényei 
mindig szoros, elválaszthatatlan összefüggésben 
voltak és vannak a földtudom ányok fejlettségi 
fokával és a gazdasági viszonyokkal. Az előző 
a kutatási koncepció kialakítását, az utóbbi an
nak m űszaki-technikai m egvalósítását teszi 
lehetővé.

A szénhidrogénföldtani-kutatás az alkalm a
zott tudom ány kategóriájába tartozóan a term é
szettudom ányok Földre vo natkoztatásával 
igyekszik a közvetett kutatási módszerek értel
mezésének fejlesztésével megoldani ezt az igen 
költséges és kockázatos tevékenységet. Mind
máig nem áll rendelkezésre eszköz, módszer, 
műszer, m ely a szénhidrogének biztos jelenlé
té t a m élyben kim utatná, m ellyel közvetlen ku
tatás lenne végezhető. A legfejlettebb közvetett 
kutatási módszerek (felszíni, kútgeofizika) ma is 
a terepi földtani megfigyelésekből indulnak ki 
és az innen nyerhető tapasztalatokat fordítják 
le az elektronika, a fizika nyelvére.

A kutatásokat irányító geológiai vezetés m in
denkor a tárgyidőszaki ism eretek alapján meg
rajzolható földtani modell és az ebből kialakít
ható kutatási koncepció szerint dolgozott.

1. A kőolajkutatások hazai „hőskorában” is 
(1900-as évek eleje) felszíni megfigyelések 
alapján térképeztek és állapítottak meg tele
pülési rendellenességeket, anomáliákat. Hogy 
az ilymódon kinyomozott szerkezetek szén- 
hidrogéneket is tartalm azhatnak, azt a közel- 
távolabbi környezet kibúvásain, vagy kis- 
m élységű előfordulásain szerzett tapasztala
tok alapján feltételezték. Az eredm ényes te
rü letek  alapos geológiai tanulm ányozása 
alapján elsősorban a hajlításos form aelemek 
földtani-, geofizikai kutatását részesítették 
előnyben. Ezzel kezdetét vette a hosszú ideig 
uralkodó „antiklinális” elm életen alapuló ku
tatási koncepció kialakulása. A hazai m ély
földtani szerkezet alakulásról szórványos 
adatok alapján még csak az ÉK—DNy-i csa
pásirány volt m egállapítható konkrétabb 
mélységhez rendelés és anyagi minőségisme
retek  nélkül. Anyakőzetként elsősorban az 
oligocén és alsómiocén m árgát tekintették. 
Ennek megfelelően a kutatások is a DNy- 
D unántúlra és az ÉK-magyarországi terüle
tekre koncentrálódtak.

2. Később (1935— 1950) a rendszeres kutatás 
tudom ányosan megalapozott modellje alap
ján  elsősorban a torziósinga és gravim éteres 
m érésekkel kiegészítve m ár fokozatosan az 
egész országra vonatkozó térképszerkesztést

te tt  lehetővé, helyenként szórványos szeizmi
kus m érésekkel kombinálva. A m élyfúrások 
anyagainak közvetlen és a fe ltárt rétegsorok 
közvetett vizsgálata egyre gyarapodó ism eret- 
anyagot nyú jto tt a m élyföldtani viszonyok 
megismeréséhez és egyre pontosabb földtani 
modell m egrajzolását te tte  lehetővé.

/
3. A fúrásokkal m egism ert terü letek  közötti 

térségek közvetett korrelációja terén  az egyre 
fejlettebb felszíni geofizikai módszerek és 
m űszerek alkalmazása döntő, és gyakorlati 
vonatkozásban is jelentős eredm ényeket ho
zott (1951— 1965).

4. Egyre pontosabban körvonalazódtak a fiata
labb üledékekkel k itöltött m edencealakula
tok és a m edencealjzat képződményeinek el
rendeződése, szerkezeti viszonyai. A kőolaj
geológiai, -geokémiai vizsgálatok, azok rend
szerező, összehasonlító, oknyomozó értelm e
zése m ár anyakőzetvalószínűsítést, migrációs 
irányok és bizonyos fokú felhalmozódási tör
vényszerűség m egállapítását te tték  lehetővé. 
Az ilymódon m egszerkesztett kőolajföldtani 
dokumentáció, prognózis-, szerkezeti, pers- 
pektivitási térképek adták alap ját a kutatás 
földtani tervezésének éves, ötéves, távlati 
viszonylatban egyaránt. A különböző mód
szerekkel komplexen értékelt becslések te rü 
le ti rangsorolást is lehetővé tettek  (1966— 
1975).

5. A IV. ötéves terv  értékelése.

5.1. Az 1970-ben kialakított, és a IV. öt
éves terv  operatív kutatásainak alapját 
képező földtani modell szerint az aláb
biak voltak m egállapíthatók:
— Magyarországon a tárgyidőszakban 

ism ert szénhidrogén-telepek kialaku
lása az alpi orogenezis u tán  történt,

— az ópalezóos egykori üledékes kőze
tek  a variszkuszi hegységképződési 
szakaszban metamorfizálódtak, el
vesztették potenciális szénhidrogén
képző értéküket,

— az újpalezóos-mezozóos üledékek egy 
része szénhidrogén-tartalm át az alpi 
orogenezis előtt leadta,

— jelenlegi ism ereteink szerint ism ert 
szénhidrogén-telepeink főleg a neo- 
génben képződtek,

— ősföldrajzilag az ország területe az 
újpaleozoikum—mezozoikum idején 
a Tétisz geoszinklinálisának a neo- 
génben a Pannóniái beltenger me-
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dencéjének a része. Kőolaj földtani 
vizsgálataink ezen üledékgyűjtőtől 
sztratigráfiai (fáciesövi) és szerkezeti 
(tektonikai egyégek) elrendeződésé
ből kiindulva folytak.

5.2. Ennek megfelelően kerültek  m egterve
zésre az egyre fejlettebb (analóg, m ajd 
digitális) szeizmikus reflexiós m érések 
és az előkutatásokat kiegészítő gravitá
ciós, elektromos felszíni geofizikai m é
rések és a param éterfúrások. A szénhid
rogének képződésére, vándorlására, fel- 
halmozódására vonatkozó ism ereteinket 
különböző geokémiai-, hidrogeokémiai-, 
hidraulikai-, geotermikus-, mélységi 
nyomásvizsgálatok segítségével szélesí
tettük. Ebbe a m unkába az OKGT köz
pont és vállalati szakem bergárdáján kí
vül, számos kutatóintézm ényt, egyetemi 
tanszéket bevontunk.
Az 1. sz. ábrán a jelentősebb szénhidro
gén-előfordulások sem atikus ábrázolása 
jól m utatja  a m edencealakulatok és a 
fontosabb felhalmozódások közötti ösz- 
szefüggést, a mélység függvényében is. 
De rám utat a Kisalföld (I) vastag üle- 
dékösszletének eddig még kielégítően 
nem m agyarázható sterilitására is.
A hidrogeológiai, hidrogeokémiai vizs
gálatok jól használható térképek szer
kesztését teszik lehetővé és a kőolaj
geológiai térképekkel összevetve a ku
tatás számára használható tám pontokat 
nyújthatnak.
A hőm érsékleti viszonyok tanulm ányo
zásának meglehetős széles körű irodal
m a van már. További tanulm ányozásra 
az újabb geokémiai vizsgálati eredm é
nyek, a képződéssel, vándorlással kap
csolatos újabb összefüggések hazai al
kalmazása m iatt van nagy szükség. A 
nyomás m ellett a hőmérséklet, m int sok 
jelenséget meghatározó tényező, igen 
jelentős szerepet játszott a m agyar te rü 
le t m élyföldtani viszonyainak és kőolaj- 
geológiájának kialakításában. Hazai vizs
gálatok is m egállapították, hogy az 
agyagásványok, főleg a m ontm orillonit 
mélybe süllyedve nyomás és hőm érsék
let hatására 10—15% víztérfogatot ad 
le, és illitté alakul, ami nagy nyomás- 
grádienseket (túlnyomás) eredm ényez és 
a fluidumok (CH, víz) a porózus ha tá r
rétegekbe préselődnek ki felfelé és lefelé 
egyaránt (prim er migráció). Ezek a fo
lyam atok az irodalom szerint a 80— 
120 °C geotermikus m élységtartom ány
ban játszódnak le. Elkészült néhány ha
zai geotermikus térkép is 1, 2, 3, 4 km - 
es m élységintervallum okban és ennek 
alapján a 80— 120 °C izoterm atérképek, 
és a függőleges hőm érsékletváltozás- 
térkép.
A szekunder migráció m ár a porózus 
tárolóban végzett laterális mozgás révén 
ju tta tja  a szénhidrogéneket a m inim á
lis geopotenciálú helyre a csapdába. A

migrációs viszonyokat a hidraulikus 
grádiensek ism eretében lehet elsősorban 
tanulm ányozni. E rre vonatkozó kezde
ményezéseink is voltak, m elyeket foly
ta tn i kell a folyadékáram lás különböző 
mélységszakaszokban történő mozgásá
nak tanulm ányozására és ábrázolására. 
Az eddigi vizsgálatok azt m utatták, hogy 
a felsőpannonban nincs lényeges eltérés, 
az alsópannon- és miocén-képződmé
nyekben helyenként jelentős túlnyo
m ás van. A hidrodinam ikus vizsgálatok 
rám utatnak  arra, hogy a kőolaj- és gáz
telepek szétkülönülésének (diszmigráció) 
irányai melyek, és ez tám pontot adhat 
a diszm igrált gázok kőolajának felderí
téséhez.
N álunk igen nagy jelentősége van a 
hidrosztatikus nyom ást felülmúló „tú l
nyom ásnak” mind földtani, m ind fúrás
geológiai, m ind term elési szempontból. 
Földtani vonatkozásban a folyadékmoz
gás és nyomás—hőm érséklet kapcsola
tainak  tisztázása a sztratigráfiai—tekto
nikai felépítettséggel nemcsak a szén
hidrogén-tároló összletek szedimentációs 
körülm ényeire utal, de a hidrodinam i
kai csapadékképződés vizsgálatához is 
tám pontot ad. A fúrástechnológiának 
nagy segítséget jelen t a túlnyomásos 
zónák térbeli helyzetének körvonalazása 
és az előrejelzés lehetősége. Ugyanez 
vonatkozik a term elésre is. Célszerű az e 
tárgyú vizsgálódásnak a jövőben tágabb 
tere t biztosítani.

5.3. A földtani modell alapján végzett geo
fizikai mérések, a fúrások során nyert 
kőzetanyag és rétegvizsgálatok eredm é
nyeinek folyamatos visszacsatolása, a 
tudományos vizsgálatok beépítése a ku
tatási koncepcióba, adta az operatív te 
vékenység dinam ikáját. A különböző 
módon elvégzett prognóziskészlet-becs- 
lések a készletek elosztása pedig a kész
letbázist a kutatások arányainak és irá
nyainak kialakításához. (Ezek azonban 
nem m indig érvényesülhettek zavartala
nul anyagi-beruházási, beszerzési és 
egyéb szempontok miatt.)

5.4. A IV. ötéves terv  szénhidrogén-földtani 
kutatásának gyakorlati eredm ényei je
lentősnek m ondhatók a gyakorlati és 
tudományos eredm ények elemző érté
kelése a tennivalókra is rávilágít.
A kutatás elvi sémája azóta az anyakő
zetek megítélésében változott, egyéb
ként továbbra is ennek alapján folynak 
a kutatások. Az egyes tém ák külön-kü- 
lon önm agukban is jelentős vizsgálódási 
kört igényelnek és kimunkálásuk, to
vábbfejlesztésük a továbbiakban m ár 
nemcsak ajánlás, de sürgető szükséges
ség is.

5.4.1. Gyakorlati eredm ények. A tervezés 
időszakában rendelkezésre álló kapa-
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citások alapján (5500—6000 km szeiz
mikus vonal, 1100—1200 km/év, 1090 
—1210 km kutatófúrás, 218—252 km/ 
év, 500 km feltárófúrás, 100 km/év a 
terv kereken 25 Mt új ipari szénhid
rogénkészlet megismerését írta elő. 
Ezt 7,5 Mt-val túlteljesítettük. Ezt a 
mennyiséget, ha tőkés piacon vásárol
juk meg, kereken 37,5 milliárd Ft-nyi 
valutát kellett volna kiadnunk. A je- ; 
lenleg nyilvántartott ipari szénhidro
génkészletek „in situ” értéke, az or
szág összes — azonos módon számolt 
— nyilvántartott ásványi nyersanyag- 
készletének mintegy 50%-át képviseli. 
Az előfordulások helyszíne m utatja a 
medence-szemléletű kutatási koncepció 
eredményét, és azt is, hogy a sok kuta
tási eredmény közül viszonylag kevés 
az ipari szempontból jelentős előfordu
lás. (Lásd. 1. sz. ábra.)
A szeizmikus mérések tervét 164%-ra 
teljesítettük. Ezt részben terepi cso
portszám, korszerű műszerszám-eme- 
lés, munkaszervezési intézkedések a 
hatékonyabb mérési adatfeldolgozás 
tette lehetővé, ami több, jobb infor
mációt nyújtott a geológusoknak.
A kutatófúrások m étertervét mintegy 
78%-ra sikerült teljesíteni. 1971., 
1972., 1973-ban csökkentek a kutatás 
pénzügyi keretei, a fúróberendezések 
számát 20%-kal csökkenteni kellett.

Növekedtek az anyagárak, nehezültek 
a berendezések, fejlesztések, romlott 
a műszaki állapotuk, s ez teljesítmény
ben is megmutatkozott: alacsony 29— 
30%-os rotációs idő, mentések, réteg
nehézségek stb.
Földtani vonatkozásban a teljesítmé
nyek csökkenésének egyik oka, hogy 
az algyői koncentrált tevékenység be
fejeztével az új területeken szétszórva 
lassúbb az előrehaladás. Az a körül
mény, hogy a tervezettnél kevesebb 
fúrással, a tervezettnél több szénhid
rogén megtalálásáról adhatunk szá
mot, m utatja a méterteljesítmény és 
a felfedezett készlet nem direkt függ
vénykapcsolatát. Köztük van a föld
tani munka a kutatások súlyozása, a 
területek rangsorolása stb. A földtani 
információszerzéssel, m int rotációs 
időt lassító tényezővel kapcsolatban 
felmerült a csökkentés igénye — kül
földi példákra hivatkozva. Megvizsgá
landó ennek a kutatási, termelési vo
natkozású igénye, kútgeofizikai mód
szerekkel való helyettesíthetősége és 
az érvényben lévő hatósági utasítá
sokkal kapcsolatos korszerűsítési le
hetőségek.
Annak ellenére, hogy tökéletesedett 
a földtani modell, javultak a geofizi
kai módszerek, korszerűbbek a mű
szerek és az adatfeldolgozás, egyre
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nagyobb feladat a  nehezebben kim u
tatható , bonyolult, nem  tek tonikai 
e rede tű  felhalm ozódási helyek  felku
tatása. A  geofizikai előkészítettség az 
elm últ tervidőszakban nem  volt kielé
gítő, am inek egyik fő oka, hogy a 
m egkutato tt fö ld tani a lakulatok  á lta 
lában  kicsinyek, nem  kötnek  le je len
tős fú rási kapacitást a  produktív  te 
rü le tek  sem. Ez a körülm ény a geofi
zikai kapacitás növelését teszi szüksé
gessé. V áltozatlanul fennáll a neogén 
m edencealjzat jobb m egism erésének 
igénye (flis, m ezozoikum  belső szer
kezete stb.)

5.4.2. Tudom ányos eredm ények. A sztratig- 
ráfiai és tek ton ikai vizsgálatok a 
m élyfúrási-geológiai és a  geofizikai 
m érésekre tám aszkodva a lap já t és ke
re te it ad ják  a  geokém iai elem zések
nek. Végső fokon a te rü le t fö ld tani 
felépítése, m ozgásm echanizm usa, meg
határozzák a kőzetek diagenezisét, a 
szervesanyagtartalom , — m igrációs 
útvonalak, — felhalm ozódási övezetek 
kialakulását, ezek a lap ján  egyre pon
tosabban leh e t m eghatározni (réteg- 
tan i egységenként, m élységszinten
ként, terü letenkén t, fö ld tan i koron
ként stb.) a potenciális szénhidrogén
készleteket. T öbbfajta  m ódszer m elle tt 
egy hazai is kidolgozásra kerü lt, m e
ly e t a KGST kőolaj és földgáz, —  va
lam in t fö ldtani állandó bizottságai 
egyarán t m egvita ttak  és elfogadtak. 
A különböző statisztikai átlagok, alap- 
vizsgálatok segítségével m eghatáro
zott potenciális készletek azonban á t
lagok, és a ku tatáskor ezeket „helyhez 
kell rendeln ie” a kutatásvezetésnek. 
Ennek alap ján  tö rtén ik  a ku tatás le
hetőségeinek m egítélése, a te rü le tek  
rangsorolása, a perspektiv itás m egíté
lése. A perspek tiv itást a  fö ld tan i té 
nyezőkön kívül, m űszaki és gazdasági 
param éterek  is befolyásolják. A gya
korla tban  a jövőben e tek in te tben  na
gyobb rugalm asság szükséges annak  
érdekében, hogy valóban a legnagyobb 
ráford ítások  hozzák a legjobb eredm é
nyeket.
A tervperiódus idején  hozzánk is el
ju to tt az új tek tonikai elm élet irodal
m a, hullám a. A  globális vagy lem ez
tek ton ika gyökeres változásokat ho
zott a Föld szerkezeti felépítésének 
m egítélésében. Ez a körülm ény k ihat 
a nyersanyagkutatásokra is. Hazai 
adaptáció jára jelentős k ísérle tek  tö r
tén tek , m elyek tektonikai, ősföldrajzi, 
sztratigráfiai, üledékképződési, geoké
m iai és geofizikai vonatkozásúak. Kő
olajfö ldtani tek in te tben  a  konkrétan  
alkalm azható m odellig m ég nem  ju 
to ttu n k  el. M indenesetre a nagym ély
ségű fúrások  tervezésénél figyelem be 
kell venni az országban feltételezhető

szubdukciókat és azok várható  szén- 
hidrogén-készletnövelő ha tása it az 
é rin te tt körzetekben.
A fö ld tan i értékelést jelentősen segítő 
felszíni geofizika az elm últ 5 évben 
m éréstechnikailag  és k iértékelés szem
pontjából is oly jelen tősét fejlődött, 
hogy lehetővé v á lt a nagyobb m élysé
gű lehatolás és körvonalazhatóvá 
váltak  a  kiékelődéses zónák és a nagy 
fáciesváltozások.

A fúrásos ku tatás geofizikai m érésekkel tö r
ténő kom binálásának gyakorlata a jobban 
előkészített fú ráspontk i tűzést szolgálja a 
felfedezést követő ku tatási szakaszban.
A kútgeofizikai m űszerektől és eszközöktől 
egyre többet várunk. A feladatokat nehezí
tik  a  fö ld tan i viszonyok (rétegkifejlődések) 
a m élység növekedésével fokozódó nyom ás- 
és hőm érséklet-viszony ok, továbbá azoknak 
az iszapfajtáknak  alkalm azása, m elyeket a 
fú rás a fö ldtani nehézségek (omlás, nyomás, 
hőm érséklet, iszapveszteség stb.) leküzdésé
re  használ. Jelentős eredm ények m utatkoz
nak  a m élyfúrási geofizikai m érésekből szá
m olható kőzet, rétegfizikai param éterek  
m eghatározása terü letén . További intenzív 
fejlesztés szükséges azonban ahhoz, hogy a 
m egbízható közvetett inform ációszerzés ú t
ján  csökkenteni lehessen a közvetlen (mag
fúrás, rétegvizsgálat) költséges m ódszereket. 
E tek in te tben  az országban k ialaku lt ex t
rém  hőm érséklet és nyom ásviszonyok a ha
zai fejlesztést, kooperációs fejlesztést invol
válják  ha  a világpiacon nem  kaphatók ezek 
az eszközök.
Geokém iai tek in te tben  az e lm últ 5 év a la tt 
a korábbi olaj elem zések összehasonlító vizs
gálatán  jóval tú lm enően te rü le ti és kom plex 
geokém iai vizsgálatok folytak. Ezek célja az 
anyakőzetek m eghatározása, a  képződhetett 
szénhidrogén-m ennyiségek kiszám ítása, a 
m igrációs irányok  kijelölése és a  felhalm o
zódott ill. felhalm ozódhatott szénhidrogének 
becslése. K idolgozásra kerü ltek  m etodikák 
és k ísérle ti m érések. Bebizonyosodott, hogy 
a külföldi adatok  nem  adaptálhatók  közvet
lenü l a  hazai viszonyokra. Világossá vált, 
hogy a geokém iai vizsgálatok eredm ényei 
m eghatározott te rü le tre  (medence, m edence
rész) alkalm azhatók és analóg alkalm azásuk 
jelentős hibalehetőségeket re j t  m agában. A 
geokém iai m ódszerek fö ldtani értelm ezését 
jelentősen nehezíte tte  — egyéb körülm énye
ken k ívü l — az is, hogy m aga a  geokémiai 
tudom ány alapvető változásokat hozott eb
ben  a periódusban. M egszületett a geoké
m iai heteropikus és izopikus fácies fogal
m a. (Különböző típusú  szénhidrogének azo
nos alapból és azonos típusúak  különböző 
kiindulóanyagokból egyarán t képződhettek 
kom binálva az időtényezővel is.) Az oldható 
és o ldhatatlan  (kerogén) részek vizsgálata is 
m ás értelm ezést nyert, h iszen egyik vizsgá
latsorozat a lap ján  a fehérjék  — szénhidrá
tok  —  zsírok bom lása m egfelelő feltételek
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esetén kerogén mentes kőolaj képződéshez 
vezet, másik szerint magukból a kerogének- 
ből képződnek a kőolajok. A bonyolult, 
hosszantartó, sok-páraméteréS vizsgálatokat 
korszerűbbek, gyorsabbak váltották fel. 
Megszűnt a k itün tete tt anyakőzet fogalma. 
Korábban a nagyszervesanyag-tartalm ú, sö
tét pelites kőzetek kizárólagos ányakőzet- 
lehetősége m ár megdőlt. Jóval jelentéktele
nebbek lettek a kőzetek szervesanyag-tar- 
talmából levonható direkt következtetések, 
sőt ellentétes előjelet is kaptak. A vizsgála
tok rám utattak, hogy a szervesanyag nagy 
hányada a kőzetekben arra utal, hogy a ge
nezis folyam ata lassú volt, ez kedvezőtlen, 
m ert nem „adta le” a szervesanyagtartal
mát. A diagenezis vizsgálatok m ár bizonyos 
intervallum okat jelölnek ki, ahol a kőzetek 
leadhatták szervesanyag-tartalm ukat és az 
ebbe az intervallum ba való bekerülés de
term inálja a szervesanyag-tartalm ú üledék- 
összletek anyakőzetté válását. Az interval
lum ot először mélység, majd hőm érséklet
gradiensekhez rendelték. Ez a körülmény 
magyarországi viszonylatban a vékony ké
reg m iatt mélységcsökkenő hatással járt. 
Azóta a legújabb nemzetközi geokémiai iro
dalom törölte a „k itün tetett szénhidrogén
képződési hőm érséklet” fogalmát is. Anél
kül, hogy részletesebb taglalásba belem en
nénk, láthatjuk, hogy a felhalmozódási (k) 
tényező meghatározását megelőző történé
sek tudományos megítélésében is milyen 
hatalmas változások következtek be. A ta 
pasztalatok szerint a m egm aradásra esélyes 
szénhidrogén-mennyiség az összes szerves- 
anyag-mennyiség 15%-ánál nem lehet na
gyobb. Migráció tekintetében is bővültek is
mereteink. A meghatározó nagy medence- 
alakulati „negatív vízválasztókon” tú l fino
mabb megkülönböztetések és a vizes m igrá
ció üledékképződési és ásvány kőzettani dia
genetikai ok-okozati vizsgálatok sok kérdés
re fényt derítettek. Az üledékképződés so
rán a kompakció következtében a fedőössz- 
let terhelését részben a kőzetek vázszerke
zete, részben a pórusokban tárolt rétegfo
lyadék veszi át. Ha a kompakció m értéke 
nagyobb, csökken a porozitás, ha kisebb, 
akkor beáll a túlnyomás jelensége. A nem 
kellően kom paktált túlnyomásos és jól tö- 
m örödött hidrosztikus nyomású rétegösszle- 
tek váltakozása kedvező körülm ényeket biz
tosít a szénhidrogének felhalmozódásához, 
tárolásához.
Minthogy a porózus kőzetekben a víz jelen
léte a szénhidrogénekhez viszonyítva sokkal
ta  általánosabb, igen nagy jelentősége van 
és egyre nagyobb lesz a jövőben a hidrogeo- 
kémiai, hidrológiai, hidrogeológiai vizsgála
toknak. ....
A geokémiai és általában a geo-vizsgálatok 
jó értékelhetőségének egyik alapfeltétele a 
sok adat, megfelelő horizontális és vertiká
lis eloszlásban. Ezért a m ar bevált módsze
rek országos alkalmazhatóságára célszerű 
törekedni. Em éllétt -kisebb volumenben

egyéb speciális vizsgálatok is végezhetők. 
Az előbbi tekintetében mind a szomszédos, 
m int a KGST, mind a nemzetközi általános 
nívótól lem aradásunk állapítható meg.

6. Az V. ötéves terv  földtani kutatási feladatai. 
Az V. ötéves terv  földtani kutatásainak 
alapja az 1975-ben m egtárgyalt és KGST ál
tal is elfogadott prognózisbecslés, valam int 
az előző tervperiódusban elkészített területi 
programok. Ezek szerint a még m egtalá
landó szénhidrogénkészlet feltehetően any- 
nyi, m int am ennyit nyilvántartunk, és nap
jainkig kiterm eltünk. I tt  azt hangsúlyoz
nám, hogy az információk szaporodásával, a 
földtani modell korszerűsíthető és ez a po
tenciális készletek megítélésében is válto
zást hozhat. Az új sztratigráfiai, geokémiai 
értékelések a jelenlegi prognosztikában, ér
téksorrend kialakításában mennyiségi, terü 
leti, rangsorbeli különbségeket hozhatnak, 
m int ahogy m ár történtek ilyen jellegű át
értékelések több alkalommal. (Legutóbb a 
Duna—Tisza köze, Körös—Berettyó tájegy
ség bizonyult perspektívikusabbnak a ko
rábbi becsléseknél.)
A földtani modell széles alapozottságú, tu 
dományos fejlesztése, folyamatos kiegészí
tése tehát alapvető feladat.
A földtani kutatás jelen tervperiódusában 
arra törekszünk, hogy az 1970—1980 közötti 
tervezett 60 Mt ipari új szénhidrogénkészlet 
megtalálásából az V. ötéves tervre eső 
m ennyiségeket ne csak teljesítsük, de túl is 
szárnyaljuk. A naturális m utatók tekinteté
ben m ind a felszíni geofizikai mérések, 
mind a m élyfúrási tevékenység vonatkozá
sában jelentős teljesítm énynövelést irányoz
tunk  elő. Ezek a teljesítm énynövekedések 
azonban csak megfelelően kiválasztott, elő
készített területek esetén lehetnek gyümöl
csözőek.

6.1. Törekednünk kell arra, hogy az előku
tatások biztosítsanak megfelelő előre
látást és választékot a felderítő tevé
kenységhez. Erre vonatkozó geofizikai 
telj esi tménynövelő intézkedések meg
történtek. Igen jelentős a komplex ér
tékelés továbbfejlesztése.

6.2. A tudományos kutatóm unkákat jobban 
kell koncentrálni és összehangolni. Ma 
még nem kellő az összhang a tárcaszin
tű  főirány, és egyéb műszaki fejlesztési 
és tudományos tém ák kimunkálása kö
zött. A megrendelők, m unkavállalók 
együttműködése és a befutó jelentések 
értékelése terén van még tennivalónk.

6.3. Több figyelmet, energiát, időt kell for
dítani a földtani elemző, értékelő és 
szintetizáló m unkákra. Ennek érdeké
ben korszerűsíteni lehet és kell az irá
nyítási kapcsolatokat, egyszerűsíteni a 
jelentésrendszert, összevonni egyes fá
zisokat a kutatóm unkában. Tovább kell 
javítani a tervezési munkát.



6.4. A nem  geofizikai m ódszerek (geokémia, 
hidrodinam ikai, sztratigráfiai) földtani 
értelm ezése csak széles bázisú adat, m é
rés, inform ációgyűjtésen alapulhat. Az 
OK GT-ben is ki kell alak ítan i ezekkel 
a m ódszerekkel foglalkozó részleget. 
Nagyobb összhangot kell te rem ten i az 
anyagvizsgálatok és azok értelm ezése 
között.
Ez a kérdéscsoport az információszerzés 
korszerűsítésével is kapcsolatos. Az 
ilyen jellegű m unkához erre  alkalmas, 
k iképzett szakem bergárdára van szük
ség. Az ilyen feldolgozások növelik a 
kutatásvezetés szám ára az á ttek in the tő 
séget. a ku tatási operatív  m unkahelyek 
kijelölését és kapcsolódását m egkönnyí
tik, és jobb prognosztizálást tesznek le
hetővé. I tt  kell m egjegyezni, hogy a 
sztratigráfiai, litológiai, h idrodinam ikai 
csapdák, felhalm ozódások ku tatása  csak 
ilyen bázison alapulhat. Környező orszá
gokban kutató in tézetek  jelentős m un
kaerőhányadot foglalkoztatnak ilyen 
jellegű tém ák  m egoldásával. A nem 
geom etriai form ák ku tatásával m ost 
m ár nálunk  is érdem ben törődni kell. 
A szénhidrogéntároló m edence-alakula
taink  zöménél nagyszám ú inform áció
val rendelkezünk m ár, és meg van a 
tárgyi alap ehhez a tevékenységhez. 
Ehhez is koncepciót kell kidolgozni és 
egy m odellt, m elyen bem utatásra  kerül 
az egyes terü leteken , form ációkban ta 
lálható  ill. várható  csapda és te lep típu
sok, és azok kutatási ismérvei, annak 
feltételei és prognosztikája. Ilyen tevé
kenységet eddig is fo ly tattunk , am ikor 
a nagyobb akkum ulációk környékén a 
kiékelődéses zónákat kerestük  stb., de 
ezek elszigetelten történ tek . Most a ku 
tatási koncepcióba beépítve módszeres 
és rendszeres tevékenység során ezek
nek külön p rogram ját kell m ajd  elké
szíteni. Ez a tervezési m unkák jav ítá
sát, tém abővítését is szolgálja, de más 
m egítélést, no rm át kíván, m in t a geo
m etriai szerkezetek értékelése. A szer
kezeti, sztratigráfiai, litológiai, h idro
dinam ikai típusú  felhalm ozódások ku
tatása  sem fázisonként, sem jellegként 
élesen nem  különíthető el, de az u tób
biaknál nagyobb a szerepe a szubjektív  
m egítélésnek és a nagyszám ú inform á
ció statisztikai és földtani feldolgozásá
ból fakadó dokum entációnak.

6.5. G yakorta felvetődő igény a kutatási 
költségek csökkentése, különösen a je 
lentős ráford ításokat igénylő fúrási te 
vékenység esetében. A legjelentősebb 
költségcsökkentés — földtani vonatko
zásban — a fúrópont helyének m inél 
jobb előkészítése. A következő lépéshez 
a legszükségesebb, optim ális információ 
igénye. A kapo tt inform ációk kom plex 
értékelése és beépítése, visszacsatolása 
a további m unkát determ ináló prog

ram hoz. Gondoskodni kell arról, hogy 
a m intaanyagon elvégezzenek m inden 
szükséges vizsgálatot és ott, ahol abból 
a legtöbb következtetés is állapítható 
meg. E rre fázisonként is lehet tájékoz
tató  javaslato t tenni, m ert más az elő
ku tatás param éterfúrásából, mások a 
felderítő-, lehatároló-, term előfázisú fú
rásokból igényelt inform ációk m ennyi
ségileg és m inőségileg egyaránt. A re 
gionális térképek  tám pontokat szolgál
ta th a tn a k  az egyes földtani egységek 
várható  ilyen jellegű norm atíváival 
kapcsolatosan.
Jobban  össze kell hangolni a kutatás, 
term elés inform ációigényét a fúrási te l
jesítm ények fokozásával, valam int a 
közvetett inform ációkat szolgáltató kút- 
geofizikai há tté rre l, hatósági előírások
kal és ezeket együ tt az anyagi érdekelt
ség rendszerével.

6.6. 1979-re ú jra  el kell készíteni a készlet- 
prognózist. Ezt a m unkát m ár bekap
csoltuk a KGST hasonló tárgykörű  fel
adatainak  m egvalósításába. Ez a prog
nózis m ár az em líte tt nem geom etriai 
csapdákat számszakilag is figyelem be 
kell vegye. U gyanitt foglalkozni kell 
m ajd a m edencealakulatok és a más, 
idősebb képződm ények, tektonikai em e
letek  kutatásával. A kettő nem csak más 
földtani, de eltérő geofizikai és fú rás
technológiai feladatm egoldást is igényel.

6.7. A földtani ku tatásban  résztvevők ered
m énye u tán i anyagi érdekeltségnek 
problém ája változatlanul fenn  áll! A je
lenlegi érdekeltségi rendszer sem az ás
ványvagyon talá la tra , sem a kutatási 
költségek csökkentésére nem ösztönöz 
kellően. A kidolgozott, beterjeszte tt és 
e lu tasíto tt javaslat benyújtása  a szüksé
ges átdolgozás u tán  továbbra is indo
kolt.

6.8 A továbbképzés terü letén  geológus, 
geofizikus vonatkozásban szó volt ja 
nuárban  a KFH elnökének az OKGT- 
ben te tt látogatásakor arról, hogy a ge
ológusok ipari geofizikai, a geofizikusok 
korszerű kőolajföldtani továbbképzésé
re  szükség van, esetleg külföldi tanerők 
(szovjet, román) bevonásával. Ez az 
egyik feltétele  a kom plex értékelésnek, 
a geológus-geofizikus szakem berek igen 
kívánatos szorosabb együttm űködésé
nek. De általában a képzés terü letén  
sürgető tennivalóink vannak. A h a ta l
m as összegyűlt információs anyaghal
m az sokoldalú feldolgozása, értékelése 
olyan lehetőségeket re jt m agában, 
m elyhez viszonyítva a szakem berek 
foglalkoztatási költségei elenyészőek. 
K ellenek tehá t további szakem berek és 
a szám ítógépes előkészítés is jelentős 
m unkaerőt igényel, m in t azt a készlet
m érlegek géprevitelénél tapasztalhattuk.
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6.9. A szakemberképzésnél a Szabó József 
Szakközépiskola hallgatóit jobban fel 
kell karolni, és m egism ertetni az ipar
ral. Az egyetemi hallgatók részére pá
lyam unkák, ösztöndíjak kiírásán túl, a 
konkrét helyzettel, é lettel való gyako
ribb kapcsolat szükséges a képzés so
rán. K onkrétabbá tenni a képzést, a 
nyári gyakorlatokat, felelősségteljesebb

szakmai foglalkoztatást kell biztosítani 
az egyetem ista és a fiatal kezdő szak
em berek szám ára egyaránt.

Fenti gondolatok, javaslatok az V. ötéves 
terv  célkitűzéseit szolgálják, m elyek az embe
rek  életkörülm ényeinek javítását célozzák és 
m elyet em berek (szakemberek) terveznek — 
szerveznek — valósítanak meg.
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