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A magyarországi szénhidrogénkutatás 
értékelése és korszerűsítése

A cikk annak a tanulmánynak az alapján íródott, 
melyet szerzői kollektíva a magyarországi szénhidro
génkutatás hatékony végzéséhez szükséges előírások és 
szabályozók vizsgálatáról készített.

A tanulmány és így e cikk célja is az, hogy a jel
zett kérdések helyzetelemzése alapján a jövőbeni fej
lesztési irányok helyes kialakításához szolgáltasson 
olyan gondolatokat, melyek segítségére lehetnek az 
ezekkel a kérdésekkel foglalkozó szakemberek és 
intézmények számára.

1.) Bevezetés
Hazánk területén Budafa térségében indult el 

az ipari kőolaj- és földgáztermelés 1937-ben. A 
magyar földtudományi szakemberek Eötvös Lo- 
ránd és Böckh Hugó munkássága révén annak 
idején úttörő szerepet játszottak a szénhidrogén- 
kutatásban, hiszen a világon először ők alkal
maztak műszeres geofizikai mérésen alapuló kő
olaj feltárást 1913-ban Egbellen, a mai csehszlo
vákiai Gbelyben, ahol Eötvos-ingás méréssel 
mutattak ki kőolajat tartalmazó földtani szer
kezetet.

A szénhidrogénkutatásban a kezdettől nap
jainkig az alkalmazott módszerek bővülték és 
tökéletesedtek. A tapasztalat azt mutatja, hogy 
a kutatást mindaddig célszerű folytatni, amíg 
a geológiai és szénhidrogénföldtani viszonyok 
ismeretében a rendelkezésre álló módszerekkel 
kimutatható előfordulásokat rentábilisan meg 
tudjuk találni1. Az ország területére öt évenként 
szénhidrogén-prognózist készítünk. A legutolsó 
az 1984. január 1. állapotot tükrözte.

A prognosztizált szénhidrogénvagyon meg
bízhatóságát az ország földtani felépítésének és 
a szénhidrogén-képződés földfejlődéstörténeti 
(sztratigráfiai, tektonikai, geometriai, geokémiai, 
hidrodinamikai stb.) hátterének ismeretességi 
szintje határozza meg.

A prognóziskészítés szintetizálja a szénhidro
génkutatás folyamatát. A folyamatosan tovább
fejlesztett szénhidrogénprognózis számítási 
módszerek támaszkodnak a már ismert előfor
dulások terület, térfogat, készletsűrűség és szer
kezetanalógiára. A megkutatottság, a földtani 
viszonyok és a képződmények ismeretességi 
szintjének növekedésével a korábban prognosz
tizált értékek — mind a medencerészenkénti 
abszolút mennyiségeket, mind a képződmény- 
csoportok közti megoszlás arányát tekintve — 
az elmúlt évtizedek során jelentős mértékben 
módosultak.

Jelenleg az 1989. január 1. állapotra készülő 
prognózis munkáit végezzük.

Hazánk területe geológiailag az Alp-Kárpát- 
Dinari hegységrendszereik közötti medenceala

kulat. A mélyben ezeknek az anyagát felépítő 
paleozóos-mezozóos képződmények találhatók. 
A Kárpát-medencének a harmadidőszak elején 
megindult gyors süllyedése vastag, helyenként 
5—7000 m üledéksor felhalmazódását eredmé
nyezte. Szénhidrogénkutatásunk alapvetően az 
ország területének mintegy 70%-át kitevő fia
tal üledékkel borított részén folyik.

Ez a tevékenység a kőolaj- és földgázelőfor
dulások megismerésén túlmenően jelentős a 
Kárpát-medence megismerésében is.

A szénhidrogénkutatás hosszú időszakon ke
resztül biztosította a hazai kőolaj- és földgáz- 
termelés készletfedezetét. Az 1984. január 1. ál
lapot szerint az ismert szénhidrogénvagyonnak 
69,8%-a neogén tárolókőzetben található. Mezo- 
zóos és idősebb kőzetekben 26,4%, a paleogén 
képződményekben 3,8% az ismert vagyon. A 
prognosztizált vagyonnak 48,5% -aa neogénben 
(ebből 4,4%-át becsüljük a nem szerkezeti típu
sú csapdákban), 40,7%-ra mezozoikumban, vagy 
idősebb képződményben és 10,8%-a a paleo- 
génben valószínűsíthető.

Jelenleg ismert készleteink 23%-ban szénhid
rogéngázt, és 8,2%-ban CCh gázt tartalmaznak. 
A prognózisban 42,9% kőolaj, 51,3% szénhidro
géngáz és 5,8% COs gáz megoszlással számoltak 
a további előfordulásokra vonatkozóan.

Szénhidrogénkutatásunk eredménye egyrészt 
a konkrét ásványi vagyon gyarapodásában és a 
sokrétű földtani-geofizikai információtömegben 
valósult meg. A kutatás működési—szervezeti 
kereteiről, a kutatási módszerekről és azok ered
ményeiből fakadó tapasztalatok átfogó vizsgá
latáról az OKGT ad hoc munkabizottsága el
készítette — 1/1987. sz. IpM—KFH együttes 
utasítás végrehajtására létrehozott Operatív Bi
zottság munkaterve alapján — a szénhidrogén
kutatásra vonatkozó „A kutatás hatékonyságá
nak növelését biztosító kombinatív módszer
együttes kidolgozása” c. anyagot.

A tanulmányt a KFH Kőolaj- és Földgáz 
Szakbizottsága 1989. 03. 29-i ülésén megvitatta 
és egybehangzóan jónak minősítve, elfogadta.

A tanulmány megállapításait összefoglalva 
mutatjuk be a szénhidrogénföldtani kutatás fon
tosabb szervezeti és módszertani helyzetképét, 
valamint a fejlesztési tendenciákat.

2.) Helyzetkép

A magyarországi szénhidrogénkutatás jelen
tős tudományos és gyakorlati eredményei a 
szűkebb és tágabb hazai szakmai közvélemény
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előtt ismeretes. Ez a tény a helyzetkép egyik 
igen pozitív oldala. A helyzetkép reális megíté
léséhez ugyanakkor szükséges a kutatás szabá
lyozási viszonyait is kissé részletesebben meg
vizsgálni.

A hazai szénhidrogénkutatás rendjét szabá
lyozó 8/1971. számú NIM-KFH utasításból kell 
kiindulnunk, mely elvileg helyes, négyfázisú 
(elő, felderítő, lehatároló, részletező), megfontolt 
kutatást tesz lehetővé. Gyakorlati megvalósítá
sát azonban számos — részint magára az utasí
tásra visszavezethető — tényező korlátozta.

Ezek közül néhány:
— Minden kutatási fázisról és annak eredmé

nyéről az utasítás szerint „kutatási prog- 
ram”-ot, illetve „földtani kutatási (összefog
laló) jelentést” kell(ett volna) készíteni. Ez a 
megvalósítás folyamatosságát jelentősen 
akadályozta, idejét indokolatlanul elnyújtot
ta.

— A kutatás érdekeltségi rendszere nem volt 
megfelelő. Dominált az eszközök működte
tésével kapcsolatos naturális mutatók elő
térbe helyezése a kutatási-, méginkább a tá- 
gabban értelmezhető — kőolaj- és földgáz- 
bányászati célok helyett. A nem megfelelő 
érdekeltségi rendszer a tárolók, telepek pa
ramétereinek felületes megismerését ered
ményezte. Az érdekeltségi rendszer eszköz
centrikus kialakulását elősegítette a szerve
zeti felépítés is: a kutatók az eszközöket 
üzemeltető gazdasági egységhez és nem a 
bányászati vertikum következő munkafázi
sához (művelés, kitermelés) álltak közelebb, 
vagy voltak azonos szervezeti egységben.

— Vélt, vagy tényleges termelési érdekekre va
ló hivatkozással több esetben a kutatás már 
a korai fázisban abbamaradt. Hasonlóan ked
vezőtlen eredményekhez vezetett esetenként 
a szakmailag megalapozatlan kritika a kuta
tással szemben, a „túlkutatás”-ra való indo
kolatlan és nem bizonyított hivatkozással.

— Az adott körülmények között nem alakult ki 
egy olyan integrált szakmai munka, melynek 
végső célja azonos lett volna az ipari szén
hidrogénkutatás tényleges céljával, azaz kő
olaj- és földgáztelepek felkutatásával, és 
olyan részletességű megismerésével, mely
nek alapján a gazdasági optimumra töreked
ve biztosítható lett volna a telepek leghaté
konyabb leművelése.

A felsorolt tényezők vezettek oda, hogy a hi
vatkozott utasítás kiadása óta gyakorlatilag 
egyetlen kutatási területen sem került sor an
nak betartására: a kutatás a felderítő, legfel
jebb a lehatároló fázis befejezéséig folyt.

Vizsgáljuk meg a kialakult gyakorlat szerint 
a mintegy összevont fázisonkénti kutatási mód
szeregyütteseket (geológia és geofizika együtt)

2.1. Elő- és felderítő kutatás módszeregyüttesei

— Az alapfúrási programot az eredetileg 1978 
—90. közötti időszakra tervezetthez képest 
csökkentett mértékben folytattuk. A csök
kentést a nagymélységű kutatás megítélésé
nek módosulása, és pénzügyi okok indokol

ták. Ugyanakkor a regionális szelvényháló
zati rendszerhez illesztve már meglévő fúrá
sok információs anyagának bővítésével, új
rafeldolgozásával létrehoztuk a „kvázi alap
fúrások” kútállományát.

— Bemértük (illetve jelenleg is mérjük) a het
venes évek közepén kijelölt, megtervezett 
regionális szeizmikus vonalhálózatot. A szel
vényeket a területi jelentések tartalmazzák. 
Egységes szempontok szerinti teljes körű ér
telmezésük, az új földtani adatok bevitele 
és kiadásuk közös jelentésben még nem tör
tént meg.

— Elvégeztük a prekambriumi-paleozóos, tri- 
ász-alsókréta, felsőkréta és paleogén képződ
ményeket feltárt fúrások maganyagának 
reambulációs vizsgálatát és egységes elvek 
szerinti, krono-, bio- és litosztratigráfiai be
sorolását, rendszerezését.

— Megtörtént a neogén összlet litosztratigráfiai 
rendszerbe foglalása, és folyamatban van a 
neogén képződmények szeizmosztratigráfiai 
feldolgozása.

— Fentiek alapján az 1984. január 1-i állapotú 
országos szénhidrogén-prognózisban kidol
goztuk, pontosítottuk, modernizáltuk az ak
kori ismeretek szintjén a földtani modellt.

— Létrehoztunk egy működő és bővíthető geo
kémiai adatbázist a meglévő adatok felhasz
nálásával.

— A közelmúltban fejeződött be az Alföld neo
gén összletének és medencealjzatának szén
hidrogén-prognózis szempontú tektonikai 
vizsgálata (tektonikai elemek regionális tér
képezése).

— Folyamatban van az ország szénhidrogén
csapdáinak feldolgozása, rendszerbe foglalá
sa szénhidrogénföldtani és szeizmikus ala
pon, különös tekintettel a nem hagyományos 
(szubtilis, vagy rejtett) csapdákra.

— Alap- és kulcsfontosságú fúrásokban, új te
rületek első (néhány) fúrásában, és régebbi 
területek új fúrásaiban VSP és szeizmoka- 
rotázs méréseket végeztünk (a sebességada
tok pontosítására, rétegsor előrejelzésére 
stb.).

— Jelentősen bővítettük a fúrás közbeni föld
tani és műszaki vonatkozású műszeres infor
mációszerzést1. A műszerkabinok alkalmasak 
iszap—gáztartalom, összetétel, furadék és 
maggáz, karbonát, márgasűrűség, AC, É, UV, 
fúróhaladás, terhelés, asztalfordulat, nyomá
sok, iszapmennyiség és sűrűség, fúrásbizton
sági (lyukegyensúly-megbomlás) adatok fo
lyamatos rögzítésére. Az adatok feldolgozá
sára rendelkezésre áll a számítógépes háttér. 
Új fejlesztés az átadatátviteli egységek, a 
pyrologger és a laboratóriumi gázkromatog- 
ráf.

— A mélyfúrási geofizikai információszerzés 
területén lehetővé vált a rétegsor nagy pon
tosságú tagolása, geológiai korreláció, telep
térképezés, szerkezeti viszonyok meghatáro
zása, rétegek dőlésének meghatározása, tá
rolóparaméterek számítása, műszaki-techni
kai adatok meghatározása (vagy becslése),
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valamint a szeizmikus mérések interpretá
ciójának segítése. Kiemelkedően fontos az 
akusztikus és a sűrűség-szelvényezés. Kor
szerű szelvényező berendezések és feldolgo
zóegységek működnek rendszerszerűen vál
lalatainknál.

— Leraktuk a nagyobb számítógépes földtani
műszaki adatbázis és feldolgozás alapjait. 
Több működő, a kutatástervezést és értel
mezést segítő kisebb adatbázisunk és prog
ramunk (térképszerkesztő, planimetráló, 
készletszámító, rajzoló) működik.^

— A felszíni geofizikai módszerekkel végzett 
kutatások eredményeiként országosan ren
delkezésre áll a mágneses hatók térképe, va
lamint a gravitációs maradékanomália tér
kép. A geoelektromos mérésekkel a meden
cealjzat mélységére és tektonizáltságára vo
natkozó ismereteket nyerünk tervezési és 
komplex értelmezési célra.

— A szeizmikus módszer a szénhidrogénkutatás 
ma ismert leghatékonyabb eszköze. A szeiz
mikus kutatásban az elő- és felderítő jelleget 
alapvetően az alkalmazott vonalhálózat sű
rűsége határozza meg, amely viszont a kuta
tandó objektum méretének függvénye. Eb
ben a fázisban olyan vonalsűrűséget alkal
mazunk, amellyel a kutatandó objektum ki
mutatható, illetve kellőképpen térképezhető. 
A szeizmika felbontóképességéből adódóan 
nem ritka eset, hogy a felderítő kutatás so
rán olyan kisebb szerkezeteket mutatunk ki, 
melyek fúrásos kutatása előtt még kiegé
szítő mérésekre van szükség.

2.2. Előzetes és részletező kutatás 
módszeregyüttesei

Ezt a két kutatási fázist az utóbbi 10—15 év
ben nem különítettük el, egyszerűen csak leha
tároló (előzetes) kutatást folytattunk. Amikor 
kimerült a felderítőprogram (+  kiegészítés) vo
lumene, vagy nem reméltük újabb produktív 
objektum megismerését, felderítő zárójelentés
sel lezártuk a kutatást, és legtöbbször ehhez 
csatlakozva lehatároló programot írtunk. Sok 
terület ma is felderítő zárójelentéssel van be
fejezve (abbahagyva). Tulajdonképpen egy 
hosszú, évekkel ezelőtt előírt és kialakított 
rendszert igyekeztünk szakmai lelkiismeretünk 
és mindenkori feladataink összehangolásával 
betartani.

Nagy mértékben előtérbe kerül ebben a fá
zisban a geofizikai módszerek alkalmazása:
— A tárolóréteget kitöltő folyadékok sűrűség

differenciája, illetve az ún. „kéményhatás” 
alapján a részletező és nagypontosságú gra
vitációs és mágneses, valamint geoelektro
mos mérések eredményei a komplex értel
mezés és a csapda indikálásában, a fúráspon
tok telepítési sorrendjének eldöntésében al
kalmazható.

— A szeizmikus módszerek közül ebben a ku
tatási fázisban a kutatási objektum(ok) 
nagyságától és a rétegfelület(ek) várható sa
játosságától függően alkalmazható a nagy 
felbontóképességű eljárás (HR=high resolu

tion). Amennyiben a kutatott objektum fel
építése nagyon bonyolult, pld. erősen tekto- 
nizált (töredezett), a mérési vonalhálózat 
olyan sűrűségére lehet szükség, amely minő
ségileg új szeizmikus mérési eljárást, az ún. 
háromdimenziós (3D) mérést jelent. A térbeli 
felvételezés sajátosságai miatt a vonalmenti 
(2D) szeizmikus mérések semmilyen mérési 
sűrűség mellett sem vezetnek el a 3D felvé
telezés nyújtotta kutatási lehetőségekhez.

— Részletező szeizmikus mérések (köztük a 3D 
mérés), a szelvények számítógépes feldolgo
zása (dekonvolució, migráció, amplitúdó- 
analízis, szeizlog, szintetikus szeizmogramok, 
kinagyított változatok stb.).

— A pliocén üledékek esetében különösen fon
tos szerepet játszik a szeizmosztratigráfia, 
amely a litosztratigráfia és a litológiai vizs
gálatokkal együtt a leülepedési környezetre, 
az üledékképződési mechanizmusra, a me
dencefejlődésre stb., ezzel a tárolók keletke
zésére ad fontos adatokat. Kezdeti eredmé
nyek már vannak, de a rendszeres alkalma
zásig még nem jutottunk el.

— A feladatok kutatási fázisok szerint nagyon 
nehezen választhatók szét, mert nem lehet 
előre megmondani a fúrás eredményét. Az 
adatok mennyisége, minősége változik a ku
tatás előrehaladásával, de az mindig igaz, 
hogy az egész folyamat alatt (telep megtalá
lásától a leművelésig) biztosítani kell a lyuk
geofizikai adatokat, azok feldolgozási lehető
ségét. A tárolók optimális megismerését 
alapfúrásban, felderítő, lehatároló, vagy ter
melő fúrásban egyaránt biztosítani kell.

— Ennél a kutatási fázisnál említjük meg a 
próbatermelés, tárolóhatár-vizsgálat, interfe
rencia-vizsgálat, kapacitásmérés, mintavéte
lezés, a hatékony rétegmegnyitás és rétegke
zelés fontosságát. Ezek sikeres elvégzése jól 
előkészíti a feltáró (termelő) fúrások telepí
tését, és elkerülhetővé teszi nagyszámú rész
letező kutatófúrás lemélyítését.

3.) Fejlesztési tendenciák és követelmények

A gazdag és sokirányú hazai tapasztalat mel
lett a Petroleum I. Project néven ismert OKGT 
—Világbank szerződés lehetővé tette egyes fej
lett kutatási módszerek megismerését és ta
nulmányozását külföldön is.

A fejlesztések (vásárlás, tréning) révén az 
OKGT kutatási vertikuma olyan korszerű terepi 
és laborműszereknek, számítógépeknek, softwa- 
reknek, fúrástechnikai eszközöknek, eljárások
nak stb. jutott birtokába, melyek az egyre ne
hezebb földtani körülmények közötti szénhidro
génkutatásban elengedhetetlenül szükségesek.

A szénhidrogénkutatás korábbi szervezeti és 
irányítási keretei sem maradhatnak változatla
nok. Az eddig naturáliákra (méter, fúrási teljesít
mény) orientált gazdálkodást egyre inkább az 
eredményérdekeltségre (kitermelhető szénhidro
gén-mennyiség, -költség) való orientáció váltja 
fel. Nem zárható ki a jövőben a hazai és a kül
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földi vállalatok versenye sem a hazai kutatás
ban.

Szervezeti módosítások is szükségesek a ku
tatás, illetve a kutatás és művelés igényeinek 
jobb összehangolása érdekében. Ennek szemlél
tetésére néhány megvalósítandó feladatot kívá
nunk csupán megemlíteni:
•— könnyen mobilizálható, a mindenkori, előre 

nem tervezhető igények gyors kielégítését 
szolgáló szeizmikus csoport létrehozása;

— a mélyfúró és a lyukbefejező berendezések
nek szerviz-vállalati működtetése;

«— a geológiai és geofizikai tervező-értelmező 
munka integrálása szervezeti módosítással;

— a kutatás és a művelés igényeit optimálisan 
és gazdaságosan kielégítő geofizikai és egyéb 
kutatási módszerek mértékének és arányai
nak meghatározása és alkalmazása;

— a gazdasági szemlélet megerősítése a kuta
tásban.

A gazdálkodás erősödése feltétlenül szüksé
ges. Nyilvánvaló, hogy a közvetett (felszíni geo
fizikai) s a közvetlen (mélyfúrásos) kutatási-, 
valamint a művelési- és beruházási-tervezési, 
kivitelezési és kitermelési fázisok a kőolaj- és 
földgázbányászati folyamat (rendszer, vertikum) 
egészének kölcsönös fázisai.

Minden fázis döntéselőkészítésében és meg
valósításában fontos az előző munkájának ered
ménye. Csak így javítható a szakmai és a gaz
dasági eredmény.

Az egyes fázisokban meglévő eltérő érdekelt
ségi rendszerek érvényesülése a folyamat mű
ködésének hatékonyságát rontja. Ennek gazda
sági kihatásai — ismerve egy-egy mező szén- 
hidrogénvagyonának értékét, a termelő beruhá
zások költségeit — nagyon jelentősek lehetnek.

A szénhidrogénkutatásban a gazdasági szem
léletváltás első jele, hogy 1988. január 1-jétől 
megváltozott a kutatás és feltárás finanszírozá
sának módja. Korábban ráfordításos elszámolás
sal, a kitermelt szénhidrogének értékesítése 
után „automatikusan” képződő kutatási-, illetve 
feltárási alapból történt a finanszírozás. Az 
adott rendszer sem a megrendelőt, sem a kivi
telező vállalatot nem tette közvetlenül érdekelt
té sem a keretekkel való gazdálkodásban, sem a 
kellő mélységű kutatás elvégzésében. Az előbbit 
az bizonyítja, hogy a képződő alapok évente 
felhasználásra kerültek. Az utóbbit a kellő rész
letességű kutatás elmaradása támasztja alá.

Folyó év elejétől az OKGT áttért a kutatás
feltárás közvetlen nyereségérdekeltségi rendsze
rének alkalmazására. A ráfordításos elszámolás 
helyett a kivitelező vállalatokkal a megegyezé
ses árak alkalmazására került sor. A finanszíro
zás tehát az eddigiektől lényegesen eltérő.

Mind a kutatást, mind a feltárást termelési 
költségként kell elszámolni.

Az új rendszer jelentősen eltérő helyzetet te
remt az előzőnél: a megrendelő OKGT Kutatási 
Főosztály a költségek korlátozásában, míg a ki
vitelező vállalatok a nagyobb nyereség eléré
sében érdekeltek. A kivitelező vállalat a na
gyobb nyereséget csak munkájának a korábbi

nál sokkal ellenőrzöttebben igazolt jó minősége 
esetén kapja meg.

Ez a kutatás kivitelezésére is kihatással lesz: 
a „termelő szféra” a költségei csökkentése vé
gett a kutatástól szakszerűen megkutatott lelő
helyek átadását várja.

Az eddigiek tükrében nyilvánvaló, hogy az 
irányítás oldalán is változtatni kell. Szükséges
nek tartjuk a kutatási fázisok követelményrend
szerének felülvizsgálatát, szakmai és gazdasági 
szempontból egyaránt.

Saját tapasztalataink, valamint a megismert 
külföldi módszerek arra mutatnak, hogy a ku
tatási fázisok elkülönítésének rendszere idejét
múlt. A tőkebefektetés megtérülését szem előtt 
tartó fejlett olajipar a nyugati országokban még 
a kutató- és termelőfúrások között sem tesz kü
lönbséget. Minden erre alkalmas kutatófúrást 
szénhidrogéntermelővé kell kiképezni — gazda
sági okok miatt. A hazai szénhidrogénbányá
szatiban is csak a kutatás és a feltárás (kiterme
lés) megkülönböztetése indokolt.

A kutatás fogalmán belül legfeljebb a kö
vetkező szakaszokat célszerű megkülönböztetni:
a) Előkutatás

Ide tartozik a felszíni geofizika valamennyi 
módszere és a nem közvetlenül reményteljes 
szénhidrogénelőfordulás megtalálását célzó 
információszerző paraméterfúrás (előzőleg 

alapfúrás néven, de más kritériumokkal).
b) Kutatás

A fúrásos szénhidrogénkutatást foglalja ma
gába. Kezdődik a hagyományos értelemben 
vett felderítéssel, azaz olyan geofizikai, vagy 
földtani „indikáció” fúrásos megismerésével, 
ami kőolaj-, vagy földgázelőfordulásra re
ményteljes. A felderítés . addig tart, amíg 
akár az első, akár a tizedik fúrás iparilag 
hasznosítható telepet nem talál. Ezután kö
vetkezik a továbbfejlesztés (előzetes- és rész
letező fázis együtt), amely mindaddig tart, 
amíg a várható készletnagyságrendhez szük
séges információ azt gazdaságilag indokolja.

c) Feltárás (kitermelés)
A régi fogalomkör változatlan, de azzal a ki
egészítéssel, hogy a gyakorlatban utólagosan 
a kutatófúrások egy része is termelővé mi
nősül. Nem szükséges minden előfordulásra 
(elsősorban a kis készletűekre) nagy pontos
sági igényeket kielégítő leművelési terveket 
készíteni, a nagy beruházásoknál szokásos 
nagyon költséges információanyagot megkö
vetelni.
A kutatás hatékonyabbá tétele érdekében 

meg kell oldani néhány regionális földtani ér
telmezési kérdést és módszertani korszerűsítést 
is.

A szakmai feladatok rendkívül szerteágazók. 
Kutatási tapasztalatunk eddig zömében a 
szerkezeti típusú csapdákhoz kötődik. A klasz- 
szikus szerkezeti indikációkat a szeizmikus idő
térképek záródó szintvonalai egyértelműen ki
jelölték. A kimutatott új szerkezetek számának 
és átlagnagyságának alakulását szemügyre vé-
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ve (I. sz. táblázat) nyilvánvaló az ország meg- 
kutatottságának magas foka.

I. sz. táblázat

Év Üj szerkezetek száma Átlagnagys.

1978. 50 4,03 km2
1979. 29 3,49 km3
1980. 32 2,41 km2
1981. 32 1,59 km'2
1982. 31 2,15 km2
1983. 27 1,68 km3
1984. 19 2,15 km2
1985. 18 1,65 km2
1986. 34 1,68 km2
1987. 30 3,8 km2
1988. 42 2,17 km2

A klasszikus szerkezeti indikációk közül nem 
találhattuk meg eddig az összesét, hiszen az 
eddig alkalmazott felszíni geofizikai módsze
rekkel nem tudtuk teljeskörűen kimutatni:
a) a mezozóos medencealjzat belsejében kiala

kult (tektonikus és üledékeredetű) záródó 
szerkezeteket,

b) a metamorf aljzatban tektonikus deformá
ciók, rátolódások, során kialakult záródó 
szerkezeteket,

c) a neogén medencealjzat felszínéhez kapcso
lódó olyan szerkezeteket, amelyeket vastag 
miocén sorozat árnyékol.
Ezen objektumok kutatása tehát a jövőben is 

megkülönböztetetten fontos.
A hagyományos típusú új szerkezeti indiká

ciók átlagnagyságának csökkenése miatt a fel
színi geofizikai tevékenység a jövőben a ha
gyományos szerkezetindikációk egyre részlete
sebb méréseket igénylő kutatása mellett ki kell 
bővüljön:
a) az ismert előfordulások környezetében a még 

fúrással fel nem tárt, de potenciálisan szén
hidrogéntároló földtani-geofizikai anomáliák 
kimutatásával,

b) a modern mérésekkel még fel nem kutatott, 
de szénhidrogénföldtani szempontból pers
pektivikus területek átnézetes felmérésével 
(Somogy, Paleogén-medence, Jászság keleti 
része stb.),

c) a rejtett csapdák (beleértve a tektonikus de
formációkhoz kapcsolódó csapdákat is) fel
derítésével,

d) az egyes medencék, illetve medencerészek 
komplex kőolajföldtani analíziséhez kapcso
lódó szeizmikus sztratigráfiai és szeizmikus 
tektonikai vizsgálatokkal,

e) a felszíni geofizikai mérésadatok és a fúrá
si adatok integrált értelmezésén alapuló 
„play” analízisnek a rejtett szénhidrogén
csapdák fúrásos kutatási költségét csökken
tő célzatú elvégzésével.

f) a kutatás gazdaságossága és komplexitása 
érdekében a közvetlen szénhidrogénkutatási 
eljárások alkalmazásba vételével.

Meg kell teremteni a földtani-geofizikai elő
készítés mennyiségi-minőségi szintje és a fú
rási kapacitás kedvező arányát.

A jövőben a felszíni geofizikának a geomet
ria (záró szerkezet) mellett a szénhidrogén-fel
halmozódás lehetőségét megszabó egyéb föld
tani feltételek fennállására vonatkozóan is egy
re részletesebb információkkal kell szolgálnia.

A szeizmikus metodika és a feldolgozás in
tenzív fejlesztésével párhuzamosan legalább 
olyan intenzíven fejlesztik szerte a világon a 
kiértékelést (workstation) és az értelmezést (ka- 
rotázs alkalmazás, szeizmikus fácies elemzés, 
ősföldrajzi, tektonikai rekonstrukció, medence- 
analízis).

Növelni kell a mélyfúrási geofizikai lyukszel
vényezés és a szeizmikus adatok korrelációját 
biztosító szeizmokarotázs és VSP-mérések 
mennyiségét, mert ezek a szeizmikus sebesség
adatok pontosítására, a rétegsor fúrás közbeni 
előrejelzésére a hazai és nemzetközi tapaszta
latok szerint jól felhasználhatók.

A szeizmikánál pontosabban ma semmilyen 
más módon nem lehet előre jelezni a földtani 
felépítés változását a fúrások között, amennyi
ben jó minőségű mélyfúrási geofizikai szelvé
nyeket (akusztikus, sűrűség stb.) is fel lehet 
használni a feldolgozáshoz, és az értelmezéshez.

A mélyfúrási geofizikai információszerzéssel 
lehetővé vált a rétegsor igen nagy pontosságú 
tagolása (geológiai korreláció, teleptérképezés, 
szerkezeti viszonyok meghatározása, rétegek 
dőlésének meghatározása, tárolóparaméterek 
számítása, műszaki-technikai adatok meghatá
rozása), valamint a szeizmikus mérések inter
pretációjának javítása.

A szeizmikus értelmezés szempontjából ki
emelkedően fontos az akusztikus és sűrűség
szelvényezés.

A prognosztizált szénhidrogénvagyon megta
lálásához el kell végeznünk a Pannon-medence 
neogénjének regionális vizsgálatát, a szeizmo- 
sztratigráfiai, litosztratigráfiai, litológiai, üle- 
déktani elemzéseket, ki kell jelölni a regionális 
miocén és pannon egységeket, tisztázni kell 
ezek egymáshoz való viszonyát, és meg kell al
kotni a feltöltődési modellt.

Folyamatban van az alföldi fedett mezozoi
kum fejlődéstörténeti modelljének, az északi 
epikontinentális paleogén medence süllyedés-, 
és hőtörténeti rekonstrukciójának elkészítése. 
A mezozóos képződmények elterjedési és vas
tagságviszonyainak vizsgálatán belül a lehetsé
ges anyakőzetek térbeli kijelölése, továbbá az 
eddig megismert csapdák összefoglaló feldolgo
zása és előrejelzési szisztémájának kidolgozása 
szintén folyamatban van.

A műszeres információszerzés területén újabb 
típusú műszerkabinok beszerzése, a minőségi és 
mennyiségi tényezők javítása a feladatunk.

Folyamatban van a kutatási programok adat
bázisának készítése, a térképszerkesztő adat
bázis feltöltése. A készletszámítás, a geo-mű- 
szaki tervkészítés számítógépesítése nagyrészt 
már megoldott.
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Geológiai-geofizikai feladat az ún. „rejtett 
csapdák” hatékonyabb kutatása. Az elméleti 
alapok megismerésén túl ennek gyakorlati ki
vitelezése is megindult. A jövőben folytatjuk 
nagyobb földtani egységek integrált értelmezé
sét az ún. „medenceanalízis”-t, melyet az 
OKGT—USGS együttműködés keretében kezd
tünk el.

A korszerű gazdálkodási gyakorlatban élesen 
vetődik fel a szénhidrogénkutatás gazdaságos- 
sági és kockázati kérdése.

A szénhidrogénkutatás irányításában döntő:
— a kutatási területek kiválasztása,
— a feltáratlan vagy még nem kellően ismert 

területek perspektivitásának megítélése,
— adott kutatási területre szakmailag szüksé

ges és gazdaságos geológiai, geofizikai, fú
rási tevékenység meghatározása.

Ezek közül az ÓKGT-kutatás vezetését kü
lönösen foglalkoztatja a különböző kutatási ob
jektumok, felhalmozódási övezetek, medence
területek szénhidrogénkészletének számítógépes 
úton történő meghatározása, a kockázati ténye
ző mérséklése.

A számítógépes eljárások az adatok és infor
mációk nagyon tág körének alkalmazását teszik 
lehetővé és különösen alkalmasak változatok 
elkészítésére. Különböző külföldi és hazai fej
lesztésű eljárások adaptálását végeztük el és 
végezzük el (pl. play analízisen alapuló eljárá
sok, Monte Carlo becslési módszerek, geosta- 
tisztika stb.), A folyamatban lévő országos 
szénhidrogénprognózis elkészítésében ilyen 
módszereket is alkalmazni kívánunk.

4.) Perspektivikus fejlesztési irányok

A kialakítandó egységes szemléletű kutatás 
érdekében ki kell térnünk a termelőmezőn (bá
nyatelken) belüli kutatás helyzetére és problé
máira is.

A szilárd ásványi nyersanyagoknál hosszú 
ideje ismert az ún. bányabeli kutatás, a szén- 
hidrogéneknél azonban ezzel a kérdéssel a 8/71. 
sz. utasítás nem foglalkozik. Az utasításban 
említés sem történt egyéb, a további megisme
rést szolgáló kutatási módszerek alkalmazásá
ról. Ezekre az 1988. január 1-ig létező feltárási 
alapból történő finanszírozásra nem volt lehe
tőség.

Tényként kell megemlítenünk, hogy immár 
több mint másfél ötéves terv időtartamán belül 
sem került sor részletező kutatásra. Ennek el
sődleges oka, hogy a csökkenő méretű új elő
fordulások ellenére változatlanul 35 tonna/mé- 
ter effektivitású kutatási hatékonyságot írt elő 
a tervtörvény. Ezt a mutatót teljesíteni, vagy 
megközelíteni az adott berendezés-kapacitással 
csak úgy lehetett, hogy a részletezés elmaradt 
a naturális szemlélet miatt. A részletező kuta
tás elmaradása, annak „mezőn belüli” kutatás
sal történő részleges helyettesítése elfogadottá, 
gyakorlattá vált. A kialakult helyzetet több 
szempontból sem lehet szakmailag, gazdasági
lag elfogadni:

— a mezőn belüli kutatás csupán hiánypótló 
funkciót igyekezett betölteni,

— a kutatás effektivitását nem a megkutatott- 
sághoz ténylegesen szükséges ráfordítások 
mérőszámaival jellemeztük,

— a mezőn belüli kutatás ráfordításai (fúrási 
méter, Ft stb.) nem a kutatásnál kerültek 
figyelembevételre (azt feltárásként kezel
tük), de a készletváltozás (többnyire növek
mény) a kutatásnál lett elismerve,

— a mezőn belüli kutatás többször nem volt 
kellően szisztematikus, a technikai, pénz
ügyi lehetőségek, szakemberellátottsági 
gondok kedvezőtlenül befolyásolták,

— megvalósításra a „megkutatottsági” nyilat
kozat kiadása után, a művelés- és a beru
házás-tervezéssel, kivitelezéssel egyidőben 
került sor,

— az eddig alkalmazott kutatási szisztémával 
egyes területek kutatása a felfedezéstől a 
befejezéséig hosszú időt vett igénybe: egy
két évtizede folyik kutatás Kiskundorozsma, 
Szarvas, Komádi, Körösszegapáti, egyes kö
zép-alföldi gázmezők stb. területén.

A  termelőmezőkön belül végzett kutatási cé
lú. a készletadatok pontosítását célzó vizsgála
tok és lehetőségek java része ismert, így ezzel 
jelen cikkben nem foglalkozunk. Az utóbbi idő
szak hazai gyakorlatában eredményes próbál
kozásokat jelentett, és így a további alkalma
zások szempontjából rendkívül fontos a részle
tező, mezőn belüli szeizmika.

Az erre vonatkozó tapasztalatok rövid üsz- 
szegzését adjuk a következőkben.

A szeizmikus mérések, kiértékelések lényege
sen nagyobb lehetőségeket nyújtanak annál, 
mint amire a szeizmikát hosszú ideje alkal
mazzuk. A geofon-távolság, az átfedések, a jel- 
gerjesztés megfelelő megválasztása, a korszerű 
jelrögzítés, a számítógépi feldolgozás lehetősé
geinek sokrétűsége, a szeizmikus és mélyfúrási 
geofizika együttes alkalmazásából nyíló lehető
ségek, az eddig felhasználtnál lényegesen na
gyobb információ-tartalommal bírnak.

Az előbbiek felismerése, és a részletező sze
izmika gyakorlati alkalmazása a mezőn belüli 
kutatási módszerek közül mind szakmailag, 
mind gazdaságilag jelentős. Módszertanilag új
szerű alkalmazása (Szeghalom, Kiskundorozs
ma) eddig a nagy vastagságú alaphegységi tá
rolók fokozott megismerésére irányult. Felbon
tóképessége megközelíti vagy eléri az elvárható 
pontosságot. A tektonizált zónák, vetők kimu
tatására, a fellazult, breccsásodott és tömött 
zónák elkülönítésére, az összleten belüli vár
ható fő áramlási irányok kijelölésére, megbíz
hatóbb geológiai modell kidolgozására, a ter
melő kúthálózat ésszerűbb kialakítására olyan 
többletinformációt nyújt, mellyel korábban nem 
rendelkeztünk.

A részletező szeizmika alkalmazásának szak
mai indokoltsága mellett a gazdaságossághoz 
sem fér kétség: pl. a szeghalmi előfordulás 
részletes felmérése és értelmezése egy, a ter
melő kúttávolságnak megfelelő vonalhálózat
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esetén sem igényel nagyobb anyagi ráfordítást, 
mint egy átlagos fúrás ára.

A részletező szeizmika várhatóan hasonlóan 
jól használható eredményekhez vezet a pliocén 
rétegsorban elhelyezkedő telepek lehatárolási, 
szerkezeti stb. tisztázásánál is.

Mindezekből következik a 3D-s mérések ki- 
terjesztésének hasznossága, különösen a pro
duktív területeken. A szeizmikus mérésekkel 
szerzett részletes információk nagyban hozzá
járulnak a kutatáshoz (pontkitűzés) és a geoló
giai modell kidolgozásához.

A mezőn belüli részletező szeizmikus munka 
során integrált szakmai munkát sikerült meg
valósítani az OKGT, ELGI, GKV, KV, NKFV, 
SzKFI szakembereinek (geológusok, karotázs és 
szeizmikus geofizikusok, tároló-mérnökök), ami 
jpéldaként is szolgál a jövőre nézve mind a ku
tatás, mind a feltárás tekintetében.

Bállá, Kálmán—dr. Kókai, János—Németh, Gusztáv— 
Pályi, András—Pogácsás, György—Rádler, Béla—dr. 
Szalay, Árpád—dr. Szalóky, István—dr. Szentgyörgyi, 

Károly—dr. Völgyi, László:
Evaluation and modernization of prospecting for 

hydrocarbons in Hungary

The article was written on the basis of a study 
prepared by a group of authors on the methodological 
problems of prospecting for hydrocarbons in Hungary 
and on the examination of prescriptions and regulati
ons necessary for an ellective prospective work.

The purpose of the study and therefore also of this 
article is to raise such ideas for the correct setting of 
future development directions on the basis of the 
situation analysis of the raised problems which can 
be useful for experts and institutions dealing with 
these questions.

Кальман Балла—Янош Кокай—Густав Немет—• 
Андраш Пайн—Дьёрдь Погачаш-—Бела Радлер—  

Арпад Салаи—Иштван Салоки—Карой Сентдьёрдьи 
Ласло Вёльди

Состояние и модернизация поисков и разведки 
нефти и газа в Венгрии

Статья написана на основе работы, составленной коллек
тивом авторов, изучавших методические вопросы поисков 
и разведки нефти и газа в Венгрии, а также инстукции и тех
нические руководства для их успешного проведения.

Цель работы, а также и статьи, заключается в том, чтобы 
на основе анализа поставленных вопросов сделать такие 
предложения, которые оказали бы помощь специалистам и 
предприятиям, занимающимися этими проблемами, в вы
боре в будущем правильной стратегии модернизации гео
логоразведочных работ в области нефти и газа.
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H O Z Z Á S Z Ó L Á S

Solymosi Franciska—dr. Nagyné dr. Czigony Ilona:
„Földtani kutatási adatok korszerű feldolgozása a 

teljes vertikumban” című tanulmányához

örömmel olvastam, hogy a teljes vertikumban való 
gondolkodás szüksége ismét napirendre került. A té
ma még mindig (sőt már megint) időszerű, mivel a 
megoldás érdekéiben korábban hozott intézkedések 
eddig nem vezettek eredményre. Szeretném azonban 
felhívni a szerzők és a szakközönség figyelmét né
hány olyan (többnyire elméletileg is) megoldatlan 
problémára, amellyel elképzeléseik megvalósítása so
rán feltétlenül találkozni fognak. Észrevételeimet a 
tanulmány felépítését követően teszem meg.

Egyetértek a szerzőkkel abban, hogy „A bányavál
lalatoknál meglévő nagytömegű adat mélyfúrási adat
halmazzá konvertálása és ennek számítógépes .infor
mációvá történő feldolgozása sürgető igény, . . . ” de 
ennek mikéntjére sajnos nem adtak kivitelezhető 
megoldást. A megvalósítás sakkal bonyolultabb an
nál mint az első látásra tűnik, hiszen különböző meg
bízhatóságú és térfogatú minták együtes kezeléséről 
van szó. A problémára részletesebben az „ALAPADA
TOK” fejezet kapcsán térek ki.

A rendszer szakterületeit kibővíteném egy, az Or
szágos Érc- és Ásványbányáknál igényként felmerült 
„marketing modul”-:lal amely a bánya termékeinek 
piacára vonatkozó tény és prognózis adatokat rögzíte
né. Ennek kapcsán jut eszembe egy több mint más
fél évtizeddel ezelőtt Budapesten elhangzott előadás, 
amelyben az Angol Állami Szénbányák egyik geológu
sa a piac és a termelés kapcsolatát elemezte. Elmond
ta, hogy a bányák szénvagyonát a napi piaci minő
ségi igényeknek megfelelően naponta újra minősítik 
és a piachoz igazodva irányítják a termelést is. 
Ilyen esetekben tehát maga a piac ad minden tekin
tetben kényszerítő megoldást arra, „hogy milyen 
irányban változtassuk a termelés szerkezetét, ha gaz
daságosabban akarunk termelni.”

A gazdaságosság vonatkozásában elengedhetetlen a 
vertikumban (és nem csak a bánya vertikumában) 
való gondolkodás. Ha például a végtermék elektromos 
energia, úgy a vertikum a bányát, az osztályozót és 
az erőművet is magában foglalja. Külön felhívnám 
a figyelmet arra a közismert, de sokszor figyelmen 
kívül hagyott felismerésre, hogy a vertikum részeinek 
optimumai nem szükségszerűen eredményezik a tel
jes vertikum optimumát.

Az optimális technológiák kiválasztása kapcsán 
megemlítem, hogy a technológia elemeit célszerű lett 
volna három csoportba sorolni, mivel a nehezen mó
dosítható elemek néhány, a szerzők által könnyen 
módosítható elemnek minősített technológiai modult 
bizonyos mértékig determinálnak. Ilyenek például a 
föld alatti szállítás, részben a szellőztetés és a fenn
tartás.

A „B, ALAPADATOK” fejezethez hozzászólva, 
mindenekelőtt le kell rögzítenem a következőket: a 
földtani kutatás és a bányaművelés során a minta 
lehet diszkrét és folytonos, a különböző térfogatú 
minták különböző mérési eszközökkel és mérési mó
dokkal, különböző személyek által vizsgálhatók. Eb
ből következik, hogy ha elvileg megoldhatónak ás tű
nik ezen adatok egységes adathalmazzá konvertálása, 
gyakorlatilag a megoldáshoz számtalan problémát kell 
tisztázni. Ezek, a teljesség igénye nélkül, a követke
zők:
— milyen térfogatú mintákra vonatkoznak az elem

zési eredmények (gondoljunk csak a mintaosztályo- 
zás szabályaira);

— milyen megibízhatóságúak az elemzési eredmények 
(volt-e ellenőrző elemzés);
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— a folyamatos mintavétel eredményeit hogyan és 
milyen mintatérfogatra vonatkozóan digitalizáljuk;

— szükséges-e a vizsgálati eredmények abszolút meg
bízhatóságának számítására törekedni, vagy meg. 
elégedhetünk a relatív megbízhatóság ismeretével;

— hogyan számítsunk a különböző megbízhatóságú 
paramétermintákat tartalmazó halmazra félvariog- 
ramot és hogyan végezzünk becslést (például kri- 
gelést);

— hogyan számoljunk megbízhatóságot ilyen feltéte
lek mellett például a szénvagyonra.

A problémákat még tovább is sorolhatnám, de in
kább magára a rendszerre vonatkozóan tennék néhány 
megjegyzést. A szerzők által javasolt rendszer végső 
célja egy hatékony termelésirányítás megvalósítása. 
Ennek azonban a felsorolt két követelmény („1. a 
mérőműszerek tökéletesítése, 2. a mérési adatok torzí- 
tatlan feldolgozása”) mellett az is feltétele, hogy idő
ben folyamatos mintavétel és elemzés legyen. Operatív 
irányítás ugyanis úgy nem képzelhető el, hogy a labor 
a termelvény minőségéről csak (hosszabb-rövidebb) 
időeltolódással szolgáltat adatokat. A termelés irányí
tásához ugyanis megbízható prognózis, a termelvény 
minőségi és mennyiségi paramétereinek folyamatos 
ismerete és a prognózis utólagos kontrollja szükséges.

Vitatkoznék a szerzőkkel abban, miszerint „A ter
melési kutatás adatainak mélyfúrási adathalmazzá 
konvertálása módszerének általános elve nem más, 
mint az adatbank hierarchiájának leírása. Az adatok 
logikai és fizikai kapcsolódását a koordinátákon ke
resztül biztosítjuk.” . . .  „Egyszerűen szólva „felfűz
zük” az információkat a Z tengely mentén a szám
bavételi határig. A rácspontok sűrűsége tetszőlegesen 
kialakítható!” Kétlem, hogy ez ilyen egyszerű volna. 
Gondoljunk csak arra, hogyan lehetne egy adatbázis
ba tenni egy külszíni (feltételezetten függőleges) 
mélyfúrás valamely telepre vonatkozó fütőérték elem
zéseinek isorát egy ugyanazon telepet harántolt bá
nyabeli ferde fúrás adatsorával ha a fúrást egy a te
lepben hajtott vágatból mélyítették. A két esetben 
nem azonos a mintatérfogat, ennek vonzataként a tö- 
megbatás, de az utóbbiban (ha el is tekintünk attól, 
hogy nem a teljes telepet harántoltuk) baj van a 
mintáik koordinátájával is.

Helyesein jegyzik meg a szerzők, hogy „A termelési 
kutatások adatainak megbízhatóságát gondosan ellen
őrizni kell és minden esetben mérőszámmal kell el
látni. (Hibahatár, valószínűség, feltételes valószínű
ség). De ezzel a dolog még nincs elintézve. Ha ugyan
is azt akarjuk, hogy a szénbányászati értékelő rend
szer alrendszerei (ezek közül is elsődlegesen a 
GEOSTAT) jól működjenek, akkor jól definiált, azo
nos térfogatú és azonos megbízhatóságú mintahalmaz
ra van szükség. Ennek hiányában ki kell dolgozni 
azokat az algoritmusokat, amelyek a feldolgozást spe
ciális körülmények között is lehetővé teszik. Ezért 
kétlem, hogy „a termelési kutatás elvileg bármely 
hálósűrűségű mélyfúrásos kutatással egyenértékű 
konvertálhatósága” ma teljesen megoldott kérdés 
lenne.

Befejezésül kitérek arra, hogy az elmondottak el
lenére magam is helyesnek tartanám egy olyan Bá
nyászati Értékelő Rendszer (OBÉR) kialakítását amely 
teret adna az egységesítési törekvések bizonyos fokú 
érvényesülésének. Előfeltételként szabnám azonban 
az eddig felsorolt észrevételeim tüzetes vizsgálatát és 
a felvetett elméleti kérdések megválaszolását. De ki
kötném azt is, hogy ez a rendszer a különböző nyers- 
anyagfajtákhoz (például minőségi vonatkozásban) és 
lelőhelyekhez rugalmasan alkalmazkodjon. Az OBÉR 
tehát az én elképzelésem szerint nem szigorú előírá
sok logikai rendbe szedett halmaza kellene legyen, 
hanem a helyi sajátosságokhoz rugalmasan alkalmaz
kodó olyan keret, amely rendszerint inputjaiban és 
outputjaiban többé kevésbé azonos,

Dr. Füst Antal
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