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A Z ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI SZÉNHIDROGÉN KUTATÁSOK 
KŐOLAJFÖLDTANI EREDMÉNYEI 

DR. CSIKY GÁBOR* 

összefoglalás: A dolgozat első, bevezető fejezetében visszapil lantást nyú j t a meg
előző kuta tásokra . A második fejezetben területenként ismertet i az 1950—60 években 
végzett ú jabb kőolaj- és földgázkutatások földtani rétegtani , hegységszerkezeti és kőolaj
földtani eredményeit . 

Végül a harmadik fejezetben az eddigi ku ta tások eredménye a lapján a paleogén 
medence földtani képét és kőolajföldtani értékelését adja . 

I. Az előző kutatások összefoglalása 

Az Északi-Középhegység területén a Bükk-hegység közeli és távoli környékén, a 
Bükkalján 1949-ben kezdődtek a szénhidrogén kutatások a „MASZOLAJ" ill. annak 
utódai a Kőolajkutató és Feltáró Vállalat és a Kőolajipari Tröszt által. Ezek eleinte 
előkutatás (prospekció) jellegűek voltak, sekélyszerkezet-kutatási módszerrel, később 
azonban a kedvező eredmények következtében tevékenységünk kismélységű szénhidro
gén kutatással, sőt termelőfúrási tevékenységgel is párosult. 

Az országnak ez az északi területe a földtani kutatások módszerének a területe, 
a sekélyfúrási kutatás klasszikus földjének mondható, ahol zömmel a földtani térképezési 
módszerrel kimutatott szerkezetek megvizsgálását végeztük. 

A Bükk-hegység környékét a régóta közismert Bogács, Tard, Sály, Latorut, Nagy-
bátony és recski aszfalt és kőolaj szivárgások és nyomok tették érdekessé a hazai kőolaj
kutatás számára. Majd a bükkszéki (1937) kis olajmező, újabban pedig a mezőkeresztesi 
(1951), demjéni (1953—1956) olajmezők és a fedémesi (1958) gázmező felfedezése hazánk 
fontos kőolaj körzetévé tették. 

A Déli-Bükkalján a szénhidrogén nyomok már a század eleje óta ismeretesek a 
kőszénkutató fúrásokból, melyeket M ü n n i c h K á l m á n ( 1908) és a „Salgótarjáni 
Kőszénbánya RT" mélyített Bogács és Tard között (1926). A Sály melletti latorvízfői 
alsóoligocén rétegekből származó sűrű olajszivárgás szintén fontos indikációt jelzett 
(1883). 

Az 1932. évben megindult földtani térképezés keretében kiváló geológusaink a 
Bükkalján és Mátraalján több antiklinális szerkezetet mutattak ki: Szekrényvölgy, Osto-
ros-Szomolya, Bükkszék, Pedémes, Ózd, Nagybátony. A S c h r é t e r Z. által 1932—34. 
években a déli Bükkalján földtani térképezéssel kimutatott szekrényvölgyi rögboltozaton 
a Tard-1. sz. kincstári mélyfúrást 1934—35. évben mélyítették le 1830 m-ig. A fúrás 
miocén vulkáni tufában 125—320 m között aszfalttal és kőolajjal jól impregnált réteg-
összletet tárt fel, az oligocénben már csak igen gyenge olajnyomok jelentkeztek, úgyszin
tén a triász mészkő alaphegységben is. A fúrás a várt ipari mennyiségű kőolajat nem 
találta meg. 

• E l ő a d t a a Magyar Fö ld tan i Társula t egri vándorgyűlésén 1960. október 21-én 
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A szintén S c h r é t e r Z. által kinyomozott bükkszéki boltozaton 1936-ban 
megkezdődött fúrási tevékenységet végre is siker koronázta és 1937-ben feltárták a Bükk
alja ill. Kelet-Magyarország első ipari kőolaját. A Magyar Kincstár ezenkívül lemé
lyített 1936—41 között még néhány szénhidrogénkutató mélyfúrást, így Mezőköves
den kettőt, Nagybátonyban egyet, Recsken négyet, Szajlán egyet. Párádon kettőt, 
de ezek szénhidrogén nyomokon kívül többet nem adtak. 

A háború befejezése után megkezdtük a további kutatások előkészítését. Az 
1946—47. években R e i c h L. és В e m В. folytatták S c h r é t e r Z. munkája alapján 
a Déli-Bükkalján a földtani térképezést. Az addigi felszíni földtani kutatások alapján a 
Bükk déli pereme harmadkori képződményekből álló övezetét két egymástól elkülönít
hető részre oszthattuk. Az északi övben az idősebb, oligocén és miocén rétegek és vulkáni 
képződmények uralkodnak. A déli övben a fiatalabb pliocén medence üledékek vannak a 
felszínen. Ezek a kutatások azt is kimutatták, hogy a Bükkalja töréses, gyűrődéses szer
kezetű és anagyobbik szerepet a vetődések játsszák. Két egymásra merőleges fő tektonikai 
irány uralkodik: az idősebb ЕК-DNy-i a száva-stájer, a fiatalabb ENy-DK irányú és 
az attikai mozgással kapcsolatos. A harmadkori üledékek, bár enyhén, hajlítottak is. 
A két öv a haránt és hosszanti vetők mentén érintkezik ott, ahol az északi öv idősebb 
képződményei a tufa takaróval együtt eltűnnek a pannóniai rétegek alatt. 

R e i c h L. és B e m В. a déli pliocén területen mutattak ki több egész fiatal 
rodáni gyűrődésű antiklinálist ÉK-DNy-i csapásiránnyal, Tardtól Bükkaranyosig. 
Akkor érthetően az volt a feltevésünk, hogy ezek a pliocén boltozatok a kőolajkutatás 
szempontjából értékesebbek lesznek, az északi öv miocén vulkáni tufa felszínű, vagy 
igen vékony pannon takarójú szerkezeteivel szemben, mint Ostoros-Szomolya és Szek
rényvölgy. A végzett kutatások azonban ezt a feltevést egyelőre nem igazolták. Először is 
a feltételezett pannon szerkezetek nem bizonyultak boltozatoknak, másodszor pedig 
éppen a nyitott oligocén felszínű, vagy helyenként vékony miocén vulkáni tufa takaróval 
fedett oligocén szerkezetek bizonyultak olajtárolóknak. Ezeknél ugyanis a fedő szerepét 
a rupéli agyagmárga töltötte be. 

Az Északi-Középhegység területén az Eötvös Geofizikai Intézet több ízben 
végzett gravitációs méréseket. Az 1933—34—36—37. években Mezőkövesd, Füzesabony, 
Párád, Recsk, Bükkszék és Verpelét vidékén, majd 1947. évben Mezőkeresztes környékén 
és attól keletre eső területeken. Végül az 1952—53., továbbá 1955—57. és 1959. évi mérések 
kiterjedtek a terület többi részére is és ezek nyomán kirajzolódott az észak-magyarországi 
terület majdnem teljes izogamma képe. Ezek szerint mind a Bükkalján, mind a többi 
középhegység körül számos gravitációs maximum terület mutatkozik. Ezek közül a 
legfigyelemreméltóbb a Déli-Bükkalján Démjéntől Cserépváraljáig 20 km-es szakaszon 
húzódó kis maximumokból álló vonulat, mely a Bükk-hegységEK-DNy-i csapásirányával 
párhuzamosan halad. Ezek a demjéni, ostorosi, szomolyai, bogácsi és cserépváraljai 
kis maximumok. Ettől a vonulattól délre, már az alföldi neogén medence peremén húzódó 
Mezőkövesd—mezőkeresztesi gravitációs maximum vonulatot a köztük levő Vatta— 
makiári minimum zóna választja el. A Geofizikai Intézet geokémiai csoportja szintén 
végzett kísérleti méréseket a demjéni és ostoros-szomolyai területen 1953. és 1954. évek
ben és több kedvezőnek vélt indikációt jelzett. 

Megjegyezzük azonban, hogy az Északi-Középhegység területén a geofizikai 
méréseknek csak másodrendű, kiegészítő szerepe lehet, döntő szerepe a földtani és sekély
szerkezet kutatási módszernek van. 

Mindezek után a Bükk-hegység déli peremén megkezdtük a szénhidrogén kutató 
fúrási tevékenységet éspedig a kilátásosabbnak vélt R e i c h és B e m által kimutatott 
tibolddaróci antiklinálison. Ennek sikertelensége után csak a demjéni kőolaj feltárására 
tértünk vissza a Déli-Bükkaljára és végeztük el annak tervszerű megkutatását. 
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A Bükk-hegység déli peremén Demjénből kiindulva 1950 óta a következő terüle
teken végeztünk kutatásokat: Demjén, Egerszalók, Eger, Andornaktálya, Ostoros, 
Szomolya, Bogács, Cserépváralja, Kacs, Sály, Szekrényvölgy, Tard-Tibolddarc és 
Noszvaj. A Bükkalja nyugati és északi részén Egerszolát, Fedémes és Hangony-Ózd 
területén. Végül a Bükk-hegység távolabbi környékéhez tartozó, a Középhegység 
területén kívüli területeken Mezőkeresztesen és Sajóhidvégen. Az utóbbiakra ezúttal 
nem fogok kitérni. 

1. abra. Az észak-magyarországi és dél-szlovákiai paleogén medence földtani és üledékvastagság té rkéoe 
Szerkesztette: Dr . С s i к у Gábor. M a g y a r á z a t : 1. Pliocén és f iatalabb képződmények 2 Miocén ' 
3 . Oligocen, 4. Eocén, 5. Mezozoikum, 6. Paleozoikum, 7. Harmadkor i vu lkáni képződmények 8 Medence 
aljzat és tengerszint a l a t t i mélysége, 9. K u t a t ó fúrás, 10. Kőolaj és földgázmező, 11. Tektonikai vonalak 

12. Mezozoósnál f ia talabb üledékek vastagság vonalai ' 
Fig. 1. Geological and sediment thickness m a p of the Nor th Hungar ian and South Slovakian Palaeogene 
basm. Constructed by Dr, G. С s i к y. S y m b o l s : 1. Pliocene and younger formations 2 Miocene 3 
Oligocène, 4. Eocene, 5. Mesozoic, 6. Palaeozoic, 7. Ter t iarv volcanics, 8. The basement and i ts deó th 
.below sea level, 9. Explora tory well, 10. Oil and gas field, Í 1 . Tectonic lines, 12. Isopachs of sediments 

younger than Mesozoic 
Рис. 7. Карта до геологии и мощности осадочных пород палеогенового бассейна в Северной Венгрии и 
Южной Словакии. Составил; Д—р Габор Чики. О б ъ я с н е н и е : 1.Отложения плиоцена и более молодого 
возраста, 2. Миоцен, 3. Олигоцен, 4. Эоцен, 5. Мезозой, 6. Палеозой, 7. Вулканические образования третич
ного возраста, 8, Фундамент бассейна и его глубина под уровнем моря 9. Разведочные скважины 10 Нф-
-тяные ц газовые месторождения, 11. Тектонические линии, 12. Йзогипсы по мощности отложений более 

молодого возраста мезозоя 



2. ábra. A Bükk-hegység déli peremének vázlatos földtani-geofizikai térképe. M a g y a r á z a t : 1. Pliocén, 2. Miocén, 3. Oligocén, 4. Eocén, 5. Mezozoikum, 
6. Harmadidőszaki vulkáni tok, 7. Mezozóos vulkáni tok, 8. Pliocén antiklinális tengely, 9. Vetődési vonal , 10. Kőolajmező es szenhidrogenkutato iuras , 

11. Gravitációs izogammák 
Fig. 2. Geological-geophysical sketch m a p of the southern foreland of the Bükk Mountains . S y m b o l s : 1.Pliocene, 2. Miocene, 3. Oligocène, 4. Eocene, 
5. Mesozoic, 6. Ter t iary volcanics, 7. Mesozoic volcanics, 8. Axes of Pliocene anticlines, 9. Fau l t lines, 10. Oil fields and dril l holes for oil, 11. Gravi ty isolines 
Рис 2. Схематическая геолого-геофизическая карта южной окраины гор Бюк. О б ъ я с н е н и е : 1. Плиоцен, 2. Миоцен, 3. Олигоцен, 4. Эоцен, 5. Мезозой, 

6. Вулканиты третичного возраста, 7. Вулканиты мезозоя, 8. Антиклинальная ось плиоцена, 9. Линия сброса, 10. Нефтяные месторождения и разведочные 
скважины на углеводороды, 11 Гравитационные изогаммы 
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II. Az ujabb kutatások eredményei 

D e m j é n 

A déli Bükkalján Demjéntől északra a miocén vulkáni tufa koszorúból a felszínre 
bukkanó hangácsvölgyi oligocén folt S c h r é t e r Z. földtani térképezése folytán már 
régóta ismeretes. Ez az oligocén szerkezetileg kiemelt helyzetre utalt. A felszínen levő 
oligocén rupéli agyagmárga részben mangánkarbonát tartalmú, mely oxidálva MnO a-os 
rétegekké dúsult. Külszíni fejtéseket már az 1930-as években végeztek. Az Állami 
Földtani Intézet által (P a n t ó G.—M о 1 n á г I.) 1952. évben újabban telepített 

mangánkutató fúrások tárták fel az oligocén rupéli emelet kőolajjal impregnált tufa-
tufit rétegeit, sőt az egyik fúrás az olajos homokköveket is elérte. 

Ezek nyomán kezdtük meg 1953. évbenademjéni terület megkutatását és feltárá
sát, mely két lépcsőben történt. 1953. és 1954. évben 16 szerkezetkutató fúrást mélyí
tettünk le, 300-600 m közti mélységig. Aszerkezetkutatás eredménye alapján 1954—55-ben 
9 kismélységű olajkutató fúrást mélyítettünk, melyek több ipari mennyiségű kőolajat 
adó kutat eredményeztek. Majd 1956-ban több termelő-fúrást fúrtunk. így alakult ki a 
Demj én-nyugati kis olajmező. 

Még szerkezetkutatás közben 1954-ben a hangácsvölgyi oligocén folttól ÉK-re 
kb. 1 km távolságra egy máaik kisebb oligocén foltot találtunk, szintén miocén vulkáni 
tufa környezetben, melynek felderítésére a szerkezetkutatást 1955. év végén kezdtük 
meg. Ez a kutatás vezetett a Demjén-keleti olajmező feltárására, melynek körülhatárolása 
még folyik és jelenleg fúrjuk a 100-ik fúrást. Megjegyezzük, hogy a múlt évben folytattuk 
a Demj én-nyugati olajmező be nem fejezett körülhatárolását is és jelenleg a 35-ik fúrás
nál tartunk. 

A lemélyített kutatófúrások miocén, oligocén-katti, rupéli és lattorfi képződmé
nyeket harántoltak. Néhány fúrás elérte a felsőeocén mészkövet is, sőt a középsőeocént 
is harántolta és belefúrt a középsőtriász korú mészkőbe. 

A fúrások alapján a terület rétegtanát az alábbiak szerint foglaljuk össze: 
Legidősebb képződmény a középsőtriász ladini mészkő, melyben néhány mész

alga, korall, Crinoidea és Nodosaria metszet ismerhető fel, 68 m vastagságban tártuk fel 
az 1. sz. fúrásban 776—844 m közt. 

A triász felett középsőeocén tarka agyag települ, partszegély! kőszénképződési 
nyomokkal, szenes agyaggal, felette szintén középsőeocén korú homokos márga Triloculina 
és Quinqmloculina tömeges előfordulásával. A felsőeocént lithothamniumos, nummulite-
szes, briozoás mészkő képviseli milioliteszes márga-mészmárga betelepülésekkel. Ennek 
legfelső tagja (ludi alemelet) az agyagmárga-márgából álló alsó globigerinás-buliminás 
szint (azelőtt alsó-lattorfi, 6. foraminifera szint). A középsőeocén vastagsága 35 m, a 
felsőeocéné 65 m. 

Az eocén felett az oligocén képződmények következnek. Az alsóoligocén lattorfi 
emelet jellegzetes halmaradványos, piritszemcsés agyagmárgából áll, mely Foraminifera-
szegény ill. -mentes. Ezek a Foraminifera-meddő „tardi"rétegek. A lattorfi emelet 40—80 
m vastagságot tesz ki. 

A lattorfi üledékek felett a rupéli emelet képződményeit találjuk, melyek leg
nagyobb vastagsága 1000 m körül van. It t megtaláltuk mind az 5 M a j z о n-féle Foramini-
fera-szintet. 

A legalsó, a középső globigerinás-cassidulinás szint (azelőtt 4. szint) agyagmárgá
ból áll, homokkő betelepülésekkel, gazdag Globigerina bulloides és Cassidulina vitáiisi 
faunával. 

A felette levő rhabdamminás-cyclamminás szint (volt 3. szint) felső része agyag
márgából áll, mangánkarbonátos agyag-agyagmárga csíkokkal, foltokkal, tufa-tufo't 
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(andezit-dácittufa) betelepülésekkel, alsó részében pedig változó vastagságú homokkő 
betelepülések vannak. A homokkő rétegek alapján a szintet gyakorlatilag két részre 
tagoljuk: felső „fedő agyagmárga" rétegcsoportra, ez a 3/a szint és az alsó homokköves 
agyagmárga rétegcsoportra, ez a „demjéni, vagy 3/b szint", melyhez hozzátartozik az 
alatta levő középső globigerinás szint is. E szintre jellemző a gazdag agglutinált Forami-
nifera-fauna. 

A következő felső globigerinás (volt 2. szint) és legfelső clavulinoideszes szint 
(volt 1. szint), melyek homokos agyagmárgából állnak és a fedő agyagmárga összlet 
legfelső részét képezik, már kisebb vastagságban vesznek részt és inkább a boltozat 
keleti részén találhatók. A felső rupéli heterosteginás-lepidocyclinás (volt O.-ás) szint 
csak a Demjén-keleti terület egyik fúrásában volt kimutatható. 

A felsőoligocén katti emelet jelenléte kérdéses, csak a terület északi részén levő 
16. sz. fúrásban volt biztosan kimutatható. Ezenkívül a terület déli részén felszíni katti 
foltok találhatók. 

Az oligocén képződményeket a miocén, főleg vulkáni képződmények igen változó, 
0—320 m közti vastagságban takarják, így azok helyenként a felszínre bukkannak a 
vulkáni takaró alól. 

A miocén összlet alsó része vékony, maximum 10 m vastagságot kitevő burdigalai-
helvét határt jelző szárazföldi homokos, kavicsos tarka agyag. Erre települ a horzsaköves 
helyenként kovás, bentonitos riolittufa, melyet az alsó riolittufa szintbe sorolunk. 

A fedő agyagmárga és a homokköves agyagmárga csoport közti határt az első 
kőolajtároló homokkő, úgyszintén az elektromos karottázs szelvény meglehetősen élesen 
jelzi és ez mint biztos réteghatár, jó azonosítási szintet adott a szerkezetnyo
mozáshoz. 

A rupéli 3. szint homokkő rétegei finom-középszeműek, felső részén lazák, agyagos 
kötésűek, lefelé meszes kötésűek és kemények. Porozitásúk átlagban 25%, permeabili-
tásuk 40—-100 milidarcy, vastagságuk néhány cm és 2 m között váltakozik. 

A kutatások eredménye alapján a demjéni terület fedőhegység, mely a Bükk-hegy
ség mezozóos-paleozóos tömege és a mélybe zökkent pannon medenceüledékek között 
foglal helyet. A terület alaphegysége, a bükki triász mészkő, kiemelkedett, lepusztult és 
rögökbe töredezve lesüllyedt. A demjéni szerkezet tehát kiemelt helyzetű triász sasbérc, 
az oldalán röglépcsőkkel. Az eocén, majd oligocén tenger üledékeivel befedett triász 
sasbérc az oligocén végén a szávai orogén szakaszban kiemelkedett és ez az oligocén 
képződményeket enyhén meghajlította. Az oligocén végi regresszió után kiemelt oligocén 
rétegek egy része lepusztult. A miocén stájer hegységképződés és ezzel kapcsolatos 
vulkáni működés alakította ki a terület végső szerkezeti képét. 

A demjéni szerkezet összetört boltozat, mely északi részén ÉK-DNy irányú 
csapásmenti, hosszanti nagy vetőhöz támaszkodik és számos harántvető tagolja. Ezek 
a vetők a szerkezetet több boltozatrög darabra, tömbre és az északi nagy-vető mentén 
lesüllyedt északi szárnyra tagolják. A szerkezet nyugati szárnya és tetővidéke a demjén-
nyugati mező, a keleti nagyobbik szárnya pedig a demjén-keleti mező. A demjéni olaj
előfordulás szerkezeti formája tehát boltozatrög, a kőolaj pedig főleg vetődéses csap
dákban, továbbá kiékelődő homokkőrétegekben, tehát litológiai csapdákban halmozódott 
fel. így mind a szerkezeti, mind az olajtárolási viszonyok kinyomozása elég nehéz föl
adat volt. 

A kőolaj a fedő agyagmárga csoport tufa-tufit betelepüléseiben és a homokköves 
agyagmárga csoport homokkő rétegeiben halmozódott fel. A felső kőolajelőfordulás nem 
számottevő. Az ipari jelentőségű kőolaj a homokköves agyagmárga, a demjéni szint 
felső homokkő rétegeiben a produktív zónában halmozódott fel. Ebben több homokköves 
rétegcsoportot különítettünk el és az а, Ъ, с betűivel jelöltük meg. Lefelé a kőolajjal való 
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átitatottság csökkent, a 4. Poraminifera-szint homokkőrétegei már csak elvétve foltokban 
impregnáltak és csak gyengén olajos vizet adnak, tehát az olaj-víz határ alatti als ó 
vizes zónába esnek. A záróréteg szerepét a rupéli fedő agyagmárga töltötte be. 

E g e r s z a l ó k 

A demjéni boltozattól északra levő egerszalóki gravitációs maximumról feltételez
tük, hogy az a demjénihez hasonló szerkezetnek felel meg. Az 1955. évben lemélyített 
2 fúrás eredménye alapján a rétegtani viszonyok hasonlóak a demjénihez. Az 1. sz. fúrás 
a tetővidéken a felsőeocén mészkő, márga és mészmárga (Litholhamnium, Miliolina és 
Elphidium) alatt középsőeocén szárazföldi tarka agyagot ért el, konglomerátum betele
pülésekkel (kvarc, dolomit, mészkő). Ezen utóbbiban fauna nem volt. Az eocén vastagsága 
116 m volt (középső eocén 72 m, felső eocén 44 m), de még nem értük el a triász mészkő 
aljzatot. 

A kőolajnyomok hiánya igazolni látszik azon feltevésünket, hogy a kőolaj dél 
felől származik és a demjéni szerkezet északi szárnyát harántoló törésvonal menti vető
dések az olajtároló rupéli homokkő rétegeket lezárták. 

E g e r 

Eger városa déli szélén a vincellér iskolánál az oligocén katti rétegek a felszínhez 
közel találhatók. Ezt az előfordulást még T e l e g d i R ó t h K. ismertette (1912). A gravi
tációs izogal értékek a demjéni maximumtól ÉK-i irányban Eger város és a Bükk-hegység 
felé emelkedést mutatnak, s ennek alapján lépcsőzetesen emelkedő, vetődésekkel tagolt 
triász alaphegységű harmadkori rétegsor volt várható. Ennek a kiemelt területnek kíván
tuk megismerni a rétegtani és szerkezeti viszonyait, továbbá a Demjén-keleti olajmező 
közelségére való tekintettel megvizsgálni az esetleges kőolajfelhalmozódási és tárolási 
lehetőségeket. 

Ezen elgondolás alapján 3 fúrást mélyítettünk le, a vincellér iskolán keresztül 
fektetett ÉÉK-DDNy-i irányú szelvény mentén az 1958. évben. 

A fúrások közül az 1. és 2. érték el a felsőeocén lithothamniumos, nummuliteszes, 
briozoás mészkő felszínét. A 3. fúrás lattorfinak vett kemény konglomerátumban ért véget, 
mely az 1. és 2. fúrásban nem volt kifejlődve. Az 1. fúrásban csak a Foraminifera meddő 
szint, a 2. fúrásban pedig ezenkívül az alsóglobigerinás szint is megvan. A rupéli emelet 
nagyjából egyöntetű kifejlődésű, annyi eltéréssel, hogy az 1. és 2. fúrásban harántolt 
felsőmpéli glaukonitos homokkövet a 3. fúrásban már nem találtuk meg. A katti rétegeket 
biztosan csak az 1. fúrásban harántoltuk, feltételezhető azonban, hogy a 2. fúrásban a 
felsőrupéli glaukonitos homokkő feletti rétegsor 2—13 m között szintén katti, éspedig 
azonos a vitatott katti-akvitáni Wind-téglagyári rétegsorral. Ezt azonban kőzetanyag 
hiányában nem tudjuk biztosan megállapítani. 

A fúrások tanúsága szerint a Bükk-hegység triász mészkő tömegének törések 
mentén levetett röglépcsői süllyednek D-DNy irányban, , a Demjén-keleti kiemelkedéstől 
É-ra levő mélyedés felé, mely a noszvaji ároknak DNy-i egerszalóki meghosszabbítása. 

A fúrások közül a 3. fúrásban észleltünk gyenge gáznyomokat rupéli homokkő 
rétegben, a végzett rétegvizsgálat azonban csak vizet adott. A vincellér iskolai 2. sz. 
fúrásban megvizsgált felsőeocén mészkő 56 l/perc hozamú 32 C° hőmérsékletű vizet 
adott. A kutat átadtuk Eger városának. 

A város területén lefúrt 3. sz. fúrással azt reméltük, hogy a nyert adatok 
alapján sikerülni fog elsősegíteni a több évtizedes akvitáni-katti határkérdés megoldását. 
Sajnos nem sikerült. 
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3. ábra. Föld tani szelvény a demjéni olajmezőn keresztül. M a g y a r á z a t : 1. Középsőmiocén vulkáni képződmények, 2. Eocén, 3. Triász 
Fig. 3. Geological profile through the Demjén oil field. S y m b o l s : 1. Middle Miocene volcanics,'~2. Eocene, 3. Triassic 

Рис. 3. Геологический профиль через нефтяное месторождение Дэмъен, О б ъ я с н и е н и^е: 1. Вулканические образоьания зреднего миоцена, 2. Эоцен, 3. Триас 

4. ábra. Földtani szelvény a Déli-Bükkalján keresztül Mezőkeresztesig. M a g y a r á z a t : 1. Pliocén, 2. Szarmata , 3. Felső és középsőmiocén vulkáni 
képződmények, 4. Alsómiocén szárazföldi képződmények, 5. Oligocén, 6. Eocén, 7. Középsőtriász (ladini), 8. Alsótriász képződmények 

Fig. 4. Geological profile through the southern foothills of the Bükk Mountains u p to Mezőkeresztes. Symbols: 1. Pliocene, 2. Sarmat ian , 3. Upper and 
middle Miocene volcanics, 4. I/>wer Miocene terrestr ial deposits, 5. Oligocène, 6. Eocene, 7. Middle Triassic (I<adinian), 8. bower Triassic 

Рис. 4. Геологический профиль через южное подножье гор Вюк до Мезёкерестеша. О б ъ я с н е н и е : 1. Плиоцен, 2. Сармат, 3. Вулканические образования 
верхнего и среднего миоцена, 4. Континентальные отложения нижнего миоцена, 5. Олигоцен, 6. Эоцен, 7. Средний триас (ладинский ярус). 8. Образования 

нижнего триаса 
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Mint Egerszalók esetében, itt is megemlítjük, hogy úgy látszik a demjéni törés
vonaltól északra eső területekre olajvándorlás nem történt. 

B ü k k d é l i p e r e m e ( O s t o r o s t ó l — S á l y i g ) 

A demjéni kőolaj a Déli-Bükkaljára terelte a figyelmet és 1954-ben megkezdtük 
annak alapos megkutatását. A kutatás célja volt a megismert demjéni boltozatból kiin
dulva az említett Bükk-déli peremi északi öv mentén feltételezett paleogén-triász kiemelt 
vonulat, gerinc szerkezeti és szénhidrogén tárolási viszonyainak a nyomozása É-ÉK-i 
irányban az általános csapásiránnyal párhuzamos felderítő, regionális szelvény mentén. 
A gravitációs mérések szerinti Demjéntől Cserépváraljáig kis maximumokból álló vonu
lat nagyjából egybeesik a fent jelzett triász gerinccel. 

A szerkezet nyomozását Demjénből kiindulva Ostoros-Szomolya, Bogács, Cserép
váralja és Kacs területeken keresztül egészen Sályig végeztük, Demjéntől 27 km távol
ságra. A regionális szelvényre az egyes területeken telepített harántszelvények mentén 
is mélyítettünk le fúrásokat. A kutatás eredménye alapján a felderítő szelvény menti 
területet haránt és hosszanti vetők tagolják és az egyes rögök szerkezetileg eltérő hely
zetben vannak. 

Demjéntől K-ÉK felé haladva a szerkezet mélyül, majd ismét emelkedik. Ostoros 
és Szomolya között kiemelkedés van, mely nagyjából megfelel S c h r é t e r Z. Ostoros-
szomolyai boltozatának. Innen kissé mélyül a szerkezet és a szomolyai terület terasz
szerű alakulatnak bizonyult. Ettől keletre levő mélyedésből hirtelen emelkedik ki a 
bogácsi boltozatrög. Az ezután következő mélyedés után a cserép váralj ai maximum 
területén szintén hirtelen emelkedik ki a triász mészkő sasbérce, éspedig a felderítő 
szelvény mentén a legmagasabbra. 

A következő kácsi és sályi terület szerkezetileg már mélyebben van és ezen a 
területen az előzőktől eltérően már a Bükk-hegység felé emelkedő röglépcsős szerkezet 
mutatkozott. 

Mindezek alapján a feltételezett oligocén gerinc igazolódott. A gravitációs izo-
gamma és földtani szerkezeti kép nagyjából összhangban van. 

A rétegtani viszonyokat összegezve: a fúrások az ostorosi szerkezeten elérték a 
felsőeocén lithothamniumos, nummuliteszes, mészkövet és a középsőtriász ladini 
mészkövet (Ot. 1. fúrás). A bogácsi és cserépváraljai szerkezeten szintén a triász ladini 
mészkőbe hatoltak, (Во. 1. Bs. 6., Csv. 4-6.) a szomolyai területen azonban a lattorfinál 
mélyebbre nem jutottak. Végül a kácsi és sályi területen a felsőeocén mészkövet érték el. 

Az eocén, illetve triász képződményeket az említett területeken oligocén lattorfi 
és rupéli üledékek takarják, helyenként az északi szárnyakon katti rétegeket is találtak. 
Az oligocént általában foltokban, az északi szárnyon viszont vastagabb alsómiocén 
terresztrikum fedi, mindezeket pedig a változó vastagságú helvéti-tortónai vulkánit 
összlet. A bogácsi területen mindkét szárnyon pannon és szarmata képződmények is 
találhatók. 

Megemlítjük, hogy a bogácsi és ostoros-szomolyai fúrásokban (Bs. 1.—D.Sz. 5.) 
a felsőrupéli rétegsor alján új szintet találtunk: heteroszteginás-lepidocyclináslithotham-
niumokat is tartalmazó glaukonitos laza homokos mészkövet, meszes homokkövet és 
glaukonitos agyagmárga réteget, mely hazai és külföldi viszonylatban ez idáig ismeret
len volt. Ezt az új szintet M a j z о n L. a rupéli emelet legfelső részébe helyezte.* 

* A folyamatban levő újravizsgálatok európai analógiák nyomán ka t t i emeletbe tar tozónak igazol
j ák . (Szerkesztőség) 
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Megjegyezzük, hogy míg az ostorosi és szomolyai területen a rupéli fedő agyag-
márga mindegyik fúrásban megtalálható. Bogácson már csak a szárnyakon van meg, 
a cserépváraljai területen pedig hiányzik. Valószínű, hogy a kiemelt bogácsi és cserép
váraljai területen a rupéli emelet felső fedő agyagmárga rétegsora lepusztult, s így a 
miocén alatt a rupéli emelet homokköves agyagmárga rétegcsoporttal kezdődik, amit 
az elektromos karottázs szelvények is jeleznek. 

Ami a kőolajtárolási viszonyokat illeti: a bogácsi fúrások vékony olajos rupéli 
homokkő rétegeket harántoltak, a lattorfi márga repedéseiben sűrű aszfaltos olajat, a 
triász mészkőben pedig igen gyenge olajnyomokat találtak. A megvizsgált olajnyomos 
rétegekből azonban csak vizet nyertünk. Ezen kívül a Bogács-6. fúrás bőhozamú kb. 
300-400 l/perc 65 C-os vizet adott a triász mészkőből. 

Az ostorosi fúrások közül az egyik (7. sz.) talált olajnyomos lattorfi homokkő 
csíkokat, rétegvizsgálatkor azonban csak gyengén olajnyomos vizet kaptunk. A szomo
Jyai területen csak gyenge gáznyomok jelentkeztek. Cserépváralján a 4. sz. fúrásban 
szintén csak gyenge gáznyomokat észleltünk, a megvizsgált triász és rupéli rétegek 
azonban csak bő vizet szolgáltattak. A Kács-2. fúrás olajos rupéli rétegét megvizsgáltuk, 
de csak vizet nyertünk. 

Az ostorosi és bogácsi szerkezeten egy-egy kutató mélyfúrást mélyítettünk le 
758, ill. 651 m mélységig. Ezek a fúrások az olajtárolási viszonyokról azonban újabb és 
jobb eredményeket nem szolgáltattak. 

Mindezen vizsgálatok alapján úgy látszik, hogy a Bükk-hegység déli pereme 
Ostoros—sályi szakaszán a kimutatott földtani alakulatokban a demjéni területhez 
hasonló ipari mennyiségű kőolaj nem halmozódott fel. 

N о s z V a j 

Az Ostoros—cserép váralj ai vonulattól északra, azzal párhuzamosan gravitációs 
minimum öv húzódik, melynek szerkezetileg mélyebb voltára már a kiemelt szerkezetek 
északi szárnyán Bogácson és Szomolyán lemélyített fúrások is utaltak. Ettől a mélye
déstől É-ÉNy-ra a Bükk-hegység felé lépcsőzetesen emelkedő, vetődésekkel feldarabolt 
harmadkori rétegsor volt várható, hasonlóan az Ostoros—cserépváraljai triász gerincnek 
a Vatta—makiári árok felé eső déli szárnyához. Ezek a vetődések és esetleges kiékelődések 
mint csapdák szénhidrogéneket zárhatnak le. Ezen elgondolás alapján két fúrást mélyí
tettünk le 1957-ben Xoszvajtól keletre eső területen. 

A két fúrást vető választja el egymástól és azok egy-egy röglépcsőn helyezkednek 
el. Az északi 2. sz. fúrás vékony vulkáni összlet alatt átharántolta az oligocén rupéli 
rétegsort és lattorfi emeletben állt meg. Az ettől délre levő 1. sz. fúrás mélyebb helyzetben 
vastag vulkáni tufa-összlet alatt harántolta az oligocén rétegsort és a rupéli emeletben 
ért véget. Megjegyezzük, hogy a 2. sz. fúrástól É-ra ill. fJNy-ra kb. 2 km távolságra 
1927. évben 290,6 m mélységig lemélyített Nagy völgy-3. sz. kőszénkutató fúrás oligocén 
és eocén rétegsort harántolt, a Síkkút-1. fúrás pedig 359 m-ig eocént. 

Szénhidrogén nyomokat egyik fúrásban sem találtunk. 

T a r d - S z e k r é n y v ö l g y 

Ezen a területen a szerkezetkutatás két részletben folyt le. Először 1950-ben a 
Tardtól keletre eső R e i c h - Б е m-féleTard—tibolddaróci feltételezett pannóniai bolto
zatot vizsgáltuk meg 5 fúrással. 



С s i k y : Észak-magyarországi szénhidrogén kutatások 105 

A fúrások közül 3 pleisztocén és pannóniai rétegsort harántolt 600 m körüli mély
ségig. Két fúrás viszont vékonyabb pannon-összlet alatt belefúrt a helvéti-tartóniai 
riolittufa és dácitból álló vulkánit összletbe. Sűrű aszfaltos olajnyomokat a dácit repedé
seiben találtunk. 

A szerkezetkutatás a Tard—tibolddaróci antiklinálist nem igazolta és kimutatta, 
hogy a pannóniai rétegek nem boltozódtak fel a feltételezett antiklinális tengely mentén, 
hanem D-DK-i irányban lejtenek az Alföld felé 5—10°-os dőléssel. A 4. és 5. sz. fúrásokhoz 
képest, melyek a vulkáni tufát elérték, az 1., 2. és 3. sz. fúrás vetők mentén lezökkent 
mélyebb röglépcsőn helyezkedik el. 

Másodízben a kutatásokat a Tardtól EXy-ra levő szekrényvölgyi területen végez
tük 1955—56. években. 

A szekrényvölgyi területen a kutatás célja a S c h r é t e r Z. által kimutatott 
boltozaton lemélyített Tard.-l. sz. kincstári mélyfúrás és a régi szénkutató sekély
fúrások által feltárt aszfaltos, olajos miocén vulkáni tufa szintek tárolási viszonyai
nak és egyúttal a szerkezeti viszonyoknak a megvizsgálása volt. 

A lemélyített 4 fúrás pannóniai, szarmata és miocén vulkánit képződményeket 
harántolt. A fúrások által feltárt dácit-dácittufa pad a miocén vulkánit összletet, meg
győzően egy felső és alsó csoportra osztotta. Ez döntő jelentőséggel bír, mert az összes 
Bükk-déli peremi fúrásokban ezt a tagolást végig lehetett vinni. 

A szerkezeti viszonyok ÉNy-felé való emelkedést jeleztek záródás nélkül. Való
színű, hogy a fúrások a tibolddaróci 4. és 5. fúrásokkal együtt ugyanazon röglépcsőn 
helyezkednek el. 

A fúrások több aszfaltos-olajos réteget harántoltak. A kőolaj a horzsköves riolit
tufa repedéseiben tufás homokkövekben és a dácit repedéseiben gyűlt össze. A réteg
vizsgálatok azonban csak vizet eredményeztek. Megjegyezzük, hogy a kincstári mély
fúrásban talált és leírt aszfaltos rétegeket nem találtuk meg. 

A t a r d i é s s z o m o l y a i m é l y s z e r k e z e t k u t a t á s 

Tekintettel arra, hogy az eddigi kutatások alapján az Ostoros—cserép váralj ai 
kiemelt vonulat szerkezeteiben ipari kőolaj felhalmozódást nem találtunk, továbbá 
hogy a bükkaljai kőolaj dél felől származhatott, indokoltnak láttuk a kutatásokat a 
kiemelt vonulattól délre a Vatta—makiári árok északi oldalán, az ún. tardi medencében 
folytatni, ahonnan feltevés szerint a kőolaj felvándorolhatott. Feltételeztük, hogy a 
Demjén—cserép váralj ai vonulattól délre szerkezetileg mélyebb helyzetben levő rög
lépcsőkben a vastagabb pannon fedő alatt vetővel lezárt csapda helyzetben több 
kőolajat találunk. 

Ennek tisztázására mélyítettük le a Tard-1. sz. kutatófúrást, a szekrényvölgyi 
területtől délre és a Szomolya-1. fúrást a szomolyai boltozattól délre. Ezen utóbbit 
kedvező geokémiai indikációk is indokolták. 

A két fúrás a hozzáfűzött reményt nem váltotta be. A Tard-1. sz fúrás a vártnál 
szerkezetileg mélyebbnek bizonyult, az átharántolt miocén tufaösszletben olajnyomokat 
nem talált és az oligocén rupéli homokköves csoportot 1301 m-es talpmélységig nem 
érte el. A szomolyai mélyfúrás a lattorfi képződményekben fejeződött be 1250 m-ben és 
az átharántolt rupéli homokkövekben szénhidrogéneket még nyomokban sem talált. 

Ennek a két fúrásnak az eredménye nem adott kielégítő és végleges választ fent 
jelzett feltevésünkre. A továbbkutatás előtt ajánlatosnak tartottuk szeizmikus mérések 
végzését, főleg a demjéni olajmezőtől délre, Kerecsend és Maklár környékén, dőlés 
irányában néhány refrakciós szelvény mentén. Ezek a mérések folyamatban vannak. 
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A n d o r n a k t á l y a 

A Bükk déli peremén végighúzódó Demjén—cserépváraljai nagy vetővonalnak 
igen fontos szerkezet- és csapdaképző szerepe van az eddigi kutatások eredménye szerint. 
Ennek mentén helyezkedik el a demjéni olajmező, továbbá az ostorosi, szomolyai, bogácsi 
és cserépváraljai szerkezetek, mely utóbbiak azonban Demjénnel szemben az eddigi 
kutatások eredménye alapján nem tartalmaznak ipari jelentőségű szénhidrogén kincset, 
amint azt már említettük. 

Ezek után sor került a demjéni olajmező és az ostorosi szerkezet közti andornak-
tályai terület szerkezetkutatására. Feltételeztük, hogy a Demjén-keleti olajmezőtől 
K-ÉK-re a nagy vető mentén, ahhoz hasonlóan kőolajfelhalmozódásra alkalmas csapda 
alakult ki az oligocén rupéli összletben. Ennek megvizsgálására 4 fúrást mélyítettünk le 
1959-ben. A kutatás jelenleg szünetel, de folytatni fogjuk. 

A fúrások alapján a terület rétegtani és szerkezeti viszonyai hasonlóak a demjéni
hez. A szerkezetet északról a demjéni nagy vető határolja. A vetőtől északra mélyült 
fúrás vastag miocén összletet harántolt, melynek felső része helvéti riolittufából áll 
(alsó riolittufa szint), alsó része pedig burdigalai-helvéti határt jelző kavicsos tarkai 
agyagból homokkő betelepülésekkel. A miocén alatti oligocén rétegsor felső része katti 
emeletbe tartozik. 

Ez a fúrás tehát a demjéni törésvonaltól északra húzódó egerszalók—noszvaji 
mélyedésbe esik, mely azt végig kíséri egészen Cserépváraljáig. A mélyedést helyenként, 
így ezen a területen, de Szomolyán is feltűnően vastag alsómiocén szárazföldi képződ
mények töltik fel, úgyszintén katti rétegek is,, amelyek a Bükk déli peremén általá
ban szórványos és kérdéses foltokban találhatók. 

A vetőtől délre levő kiemelt helyzetű fúrások már az oligocén rupéli emelet köz
ismert fedőmárga és homokköves agyagmárga (demjéni szint) rétegsorát harántolták. 

A rupéli emelet homokköves rétegsorában jó tárolókőzeteket találtunk, de szén
hidrogén nyomok nem voltak. 

E g e r s z ó l á t 

A bükkaljai kutatások továbbfejlesztése céljából az egerszalóki gravitációs maxi
mumtól ENy-ra levő egerszóláti maximumon egyetlen fúrást mélyítettünk le azzal a 
feladattal, hogy a demjéni és bükkszéki olajtároló szerkezetek közti területen az oligocén 
rétegek jelenlétéről felvilágosítást nyerjünk. 

Az Egerszólát-1. sz. fúrás azonban 330 m vastagságot kitevő tengeri szarmata 
(agyag, meszes agyag) és miocén vulkáni tufa és agyagos képződmények alatt kérdéses 
korú triász vagy perm kalciteres mészkő, agyagpala és breccsából álló alaphegységbe 
hatolt, tehát oligocén rétegeket nem talált. Valószínűnek tartjuk, hogy a fúrástól északra 
evő egerbaktai felszíni triász-perm korú képződményeknek lezökkent részét értük el. 

F e d é m e s 

S c h r é t e r Z. és S z e n t e s F. munkája nyomán vált ismeretessé a bükkszéki 
boltozat szárnyán elhelyezkedő fedémesi, kerekaszói brachiantiklinális, mely kőolaj-
kutatás szempontjából érdekesnek mutatkozott a bükkszéki olajmező közelségére való 
tekintettel és S z e n t e s F. mélyfúrás telepítését javasolta is 1947-ben. 

A szerkezeti viszonyok kivizsgálására 1956-ban megkezdtük a kutatást. Ez idáig 
20 sekélyfúrást mélyítettünk le 450—700 m közti mélységig és két mélyfúrást, melyek 
közül az egyik 1500 m-ig mélyült. Ez a fúrás tárta fel a terület harmadkori képződményeit, 
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sajnos azok feküjét a feltételezett 
mezozóos aljzatot műszaki okok miatt 
nem érte el. Ezt a feladatot újabb 
mélyfúrással tervezzük elvégezni. 

A fúrások alapján a terület 
rétegtani viszonyait az alábbiak sze
rint foglalhatjuk össze. 

A megfúrt legidősebb képződ
mény a lattorfi emelet Foraminifera-
mentes rétegsora volt (100 m vastag). 
Ezt kb. 800 m vastagságban a rupéli 
emelet foraminiferás képződményei 
takarták, agyag, agyagmárga, homok
kő betelepülésekkel, helyenként vul
káni tufa (andezittufa) betelepülések
kel. A rupéli rétegsort nem mindig 
lehetett Foraminifera-szintjeire ta
golni, kivéve a felsőrupéli szintet, 
m e l y kb. 200 m vastagságban van 
kifejlődve. A sekélyfúrások általában 
ebben álltak meg. A rupéli emelet 
felett 400 m átlag vastagságban a 
katti emelet képződményeit találtuk: 
agyag, agyagmárga rétegek, főleg a 
felső részén glaukonitos homokkővel, 
helyenként konglomerátum betelepü
lésekkel. Elég gazdag mikrofaunája 
van. 

A fúrások egy része alsómiocén-
burdigalai korúnak vett rétegeket is 
harántolt 250 m maximális vastag
ságban, melyek főleg homokkő és 
agyag, agyagmárga rétegekből álla
nak, riolittufa és konglomerátum 
betelepülésekkel. A homokkő kissé 
glaukonitos. Foraminifera-szegény 
vagy -mentes rétegsor. Az egyik 
fúrásban (19. sz.) 40 cm-es fás 
barnakőszén betelepülés is volt. A 
miocén korú rétegeket általában a 
szerkezetnek a vetőtől keletre eső 
részén, vagyis a Darnó szerkezeti 
Övbe eső fúrásokban harántoltuk. 

Az eddigi kutatások alapján 
a S z e n t é s-féle kerekaszói antikli-
nálistól ÉK-re rajzolódott ki a fedé-
mesi boltozat, melyet ÉK-DNy-i és 
ÉNy-DK-i vetők tagolnak. A bolto
zat DK-i szárnyának a képe, mely 
a Darnó zónába esik, még tisztázat-
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lan. I t t szükségesnek látszik egy mélyebb fúrásnak a lemélyítése, mely a bükk-
széki 51-hez hasonlóan tisztázná a földtani viszonyokat. 

A csapásmenti szelvényből kitűnik, hogy a fedémesi boltozattól délre levő buja
hegyi területen, ahol a kutatás jelenleg folyik, erőteljes szerkezeti emelkedés mutatkozik 
Bükkszék felé. A Fedémesnél szerkezetileg jóval kiemeltebb Bükkszéken, amint ismeretes 
a tetővidéken a katti és felsőrupéli rétegek hiányoznak, tehát a gáztároló fedémesi szin
tek is. 

A fedémesi fúrások a boltozat tetővidékén két kis gáztelepet tártak fel az oligocén 
rétegekben. A felső gázos szint katti homokkőben képezi a „felső fedémesi" szintet. 
Ez a telep, melyet két fúrás tárt fel, nem számottevő. Az „alsó fedémesi" szint gázát 
felsőrupéli homokkő rétegek tárolják. Ezt 4 fúrás tárta fel (9, 12, 14, 19.). 

Az eddigi eredmények alapján indokoltnak találjuk Fedémes és Bükkszék közvet
len, úgyszintén távolabbi környéke szerkezeti és szénhidrogén tárolási viszonyainak 
megismerése céljából a kutatásoknak a kiterjesztését. Ennél a kutatásnál feltétlenül 
figyelembe vesszük S c h r é t e r Z., továbbá M a j z o n L . és S z e n t e s F. által 
javasoltakat, ami az irodalomban ismeretes. 

Jelenleg Fedémes felől közeledünk Bükkszékhez, a Buja-hegyen át. Ez után 
sorrakerül Bükkszék északi, majd annak nyugati tarnavöigyi része. Ezen kívül 
a távolabbi környéken mindazon területek, ahol a földtani térképezés kutatásra 
alkalmas földtani alakulatokat sejttet. 

Ó z d — H a n g o n y 

Az Ózdtól nyugatra levő kiterjedt lapos félboltozat J a s к ó S. és mások munkája 
alapján vált ismeretessé. J a s к ó S. szénhidrogén kutató fúrás lemélyítését is javasolta. 
Az oligocén katti felszínű vetőkkel mérsékelten tagolt félboltozat a fedémesihez hason
lóan a Darnó-vonal ÉÉK-i meghosszabbításának az „arló vonal"-nak támaszkodik. 
Hiányzó keleti szárnya az Ózdtól keletre eső vetőkkel erősen tagolt, kőszéntelepes, 
miocén felszínű területre esik. 

A szerkezeti viszonyok felderítésére 1953-ban 5 fúrást mélyítettünk 430—750 m 
közti mélységig, továbbá egyet 1141 m-ig (Ózd-2.). A fúrások vastag oligocén katti és 
rupéli rétegsort harántoltak. Csak az Ózd-2. sz. fúrás harántolta át a kb. 800 m vastag 
egyhangú kőzettani kifejlődésű homokos-agyagos, slíres fáciesű alsókatti rétegsort. 
Alatta felsőrupéli rétegek következtek, melyeket 330 m vastagságban tártunk fel. 

A katti rétegekkel való szintezés nem volt megbízható, így a nyert szerkezeti kép 
is csak tájékoztató jellegű. Elfogadható vezető szintnek csak a rupéli felszín mondható, 
ezt viszont csak egyetlen fúrásban értük el. 

A kutatás közben 1953-ban végzett gravitációs mérések eredménye alapján fel
tételezhető volt, hogy az ózdi terület nem kiemelt, hanem mélyebb szinklinális terület 
és á szerkezeti kiemelkedés ettől nyugatra, Hangony és Domaháza között várható. 
Megjegyezzük továbbá,. hogy az akkor nyert értesülések szerint Ózdtól kb. 12 km-rel 
É-ra a Csehszlovákiában levő Czakó melletti két fúrás a triász alaphegységet magasan 
(430 ill. 815 m) érte el, anélkül, hogy a felsőrupélinál idősebb oligocén rétegeket harán
toltak volna. Ezek után felmerült a kérdés, hogy az idősebb rupéli rétegek területünkön 
egyáltalán ki vannak-e fejlődve. 

Mindezek figyelembevételével 1956-ban Ózdtól nyugatra lemélyítettük a Hangony-
1. sz. mélyfúrást, az ózdinál szerkezetileg magasabban várható helyzetben, a teljes 

oligocén rétegsor feltárása és a medencealjzat elérése céljából. Célunkat azonban nem 
tudtuk elérni, mert a fúrás átharántolva az oligocén katti és rupéli rétegsort, a rupéli 
középső globigerinás szintben állt meg és fejeződött be műszaki okok miatt 1505 m talp-
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mélységben. A nyert adatok alapján kiderült, hogy a Hangony-1. fúrás az Ózd-2. fúrással, 
mely 1141 m-ig mélyült, szerkezetileg kb. egymagasságban van, mely tény a gravitációs 
izogamma képpel nincs összhangban. 

Ezek után feltételezhető a nyugat felé való elmélyülés is, amennyiben a J a s к ó S. 
által kiemeltnek vélt ózdi boltozat mélyén a czakói fúrásokhoz hasonlóan, a mélyebb 
rupéli szintek hiányoznának a hangonyi területtel szemben, ahol a fúrás azokat feltárta. 
Ellenkező esetben kérdés, hol van a kiemelkedés. Minderre persze egy a medence aljzatig 
lemélyített földtani alapfúrás jellegű kutatófúrás könnyedén választ adna. 

III. Mélyföldtani és kőolajföldtani összefoglalás 

A szénhidrogén kutatások vázlatos ismertetése után vegyük most kissé szemügyre 
az egész Északi-Középhegységi területet az olajgeológus szemüvegén keresztül. Lássuk 
vázlatosan rétegtani viszonyait, problémáit, hegységszerkezeti felépítését, fejlődéstör
ténetét, majd olajföldtani adottságait és értékelését főleg a már némileg ismert bükkaljai 
területen. 

Amint az már ismeretes, gyakorlati, olajkutatási szempontból hazánk területét 
К e r t a i Gy. elgondolása alapján 7 medencerészre különítjük el. 

Az észak-magyarországi Középhegység és annak déli peremi ill. a Nagyalföld 
északi peremi része képezi az északi paleogén medencét. Déli határát a Bugyi— Sajóhidvég 
között megállapított „paleogén határ" jelzi. Északról a csehszlovák határon túli paleozóos-
mezozóos Osztrovszki-Vepor és Szepes-Gömöri hegység vonulatok szegélyezik, keleten a 
„Hernád vonal", nyugaton pedig a Börzsöny-, a Dunazug-és Budai-hegység. A medencét 
nagyjából két részre oszthatjuk: az északi középhegységi részre és a déli-Alföld-peremi 
lezökkent részre. A kettő közötti határt nagyjából a pannon határ vonná meg. 

A medencével kapcsolatban néhány számadatot közlök. Az egész paleogén medence 
12 960 ktn 2-t tesz ki, ebből a tárgyalt középhegységi rész 6750 km 2 . Ennek kb. 
36%-át, vagyis 2430 km 2 -t a felszíni paleozóos, mezozóos és vulkáni középhegységek 
foglalják el, marad tehát 4320 km 2 -t kitevő paleogén-miocén üledékes terület, melynek 
ez ideig kb. 4%-át (175 km 2-t) kutattuk meg kőolajra és földgázra. Ez a megkutatott 
terület a Bükkalját és a Budapest környék dunabalparti részét. Cserhátalját foglalja 
magába. Alig ismert a nyugati nógrádi medencerész, mely jelentős kiterjedésű, továbbá 
az ÉK-i kisebb borsodi medencerész. Ez a tény a további kutatások, perspektívák szem
pontjából fontos. 

A paleogén medence aljzatát túlnyomórészt mezozóos-triász üledékek képezik az 
Alföld peremi részen és a Bükkalján. Az ÉK-i Sajó-Hernád közti részen új paleozoikum 
(karbon és perm) van, a nógrádi medencerész északi részén (Balassagyarmat, Szécsény, 
Sóshartyán és Salgótarján) pedig metamorf pala (fillit, csillámpala) tételezhető fel (az 
oligocént áttörő bazalt és andezit zárványai, továbbá a balassagyarmati és losonci fúrás 
alapján) elszórtan, főleg dél felé mezozóos mészkő-dolomit szirtekkel, melyek az őrszent
miklósi területen már összefüggő aljzatot adnak. Ezek a képződmények alkotják össze
függő vonulatként medencénk északi keretét is, úgyszintén a medencén belüli elszórtan 
levő szigethegységeket, így Uppony-, Bükk-hegység, és kisebb rögöket Vác, Romhány, 
Csővár környékén és Síroknál. 

A medence aljzatát (triász, permo-karbon) csak néhány fúrás tárta fel a Bükk
alján (Demjén, Ostoros, Bogács, Cserépváralja, Egerszólát, Recsk, Bükkszék) és a Cser
hát-alján (Göd, Őrszentmiklós), továbbá az Alföld-peremi sávban (Városliget, Mátyás
föld, Gödöllő, Tura, Mezőkövesd, Mezőkeresztes, Ernőd, Sajóhidvég). Az a néhány fúrás 
pedig, mely főleg a nyugati nógrádi területen egyáltalán mélyült, így Balassagyarmat, 
Szécsény, Sóshartyán, Nagybátony, Salgótarján, sajnos nem érte el a medencealjzatot. 

2 Fö ld t an i Közlöny 
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Az eocén képződmények viszonylag (az oligocénhoz képest) alárendelt szerepűek^ 
A legnagyobb vastagságot 150 m-t Recsken érték el, továbbá Egerszalókon 116 m-t, 
de itt nem harántoltuk át teljesen. Tóalmáson az eocén vastagsága 171 m. Kivételes, 
esetként említjük meg a Cinkota-6. sz fúrásban kb. 850 m vastagságot kitevő eocén 
összletet. 

A medencealjzat denudált felszínét helyenként középsőeocén szárazföldi képződ
ményekből álló foltok borítják (Demjénben 35 m, Egerszalókon 72 m vastagságban). 
A felsőeocén tenger viszont majdnem teljesen elborította területünket, de általában 
vékony üledékes összletet hagyott hátra, mely helyenként le is pusztult. í gy Mezőkeresz
tesen 90 m, Demjénben 65 m, Egerszalókon 44 m, Őrszentmiklóson 83 m. Bükkszéken 
pedig 67 m-t ért el. 

A felsőeocén tenger helyét elfoglaló.kiterjedtebb, mélyebb és állandó jellegű 
oligocén tenger által lerakott vastag üledékösszlet adja meg ennek a medencének jellegét 
és szénhidrogének szempontjából a jelentőségét. Az alsóoligocén felső részében kialakuló 
geoszinklinális mélysége a rupéli emeletben kulminált, majd a katti emeletben megkez
dődött a terület kiemelkedése és a tenger regressziója. 

Az oligocén legnagyobb vastagságban a nagybátonyi fúrásban volt ismeretes, 
1524 m, a legújabb adat szerint azonban a sajgótarjáni fúrásban 2232 m-es talpmélységig; 
végig oligocén rétegsort harántoltak, sajnos nem érték el a medencealjzatot. A déli 
peremi sávban Cinkotán 1400 m, Gödöllőn pedig 880 m vastag oligocén rétegsort harán
toltunk. Valószínűnek tartjuk, hogy az oligocén rétegek legnagyobb vastagságával Nagy-
bátony és Salgótarján között és attól keletre eső medencerészben lehet számolni. 

Az alsóoligocén, lattorfi emelet vastagsága viszonylag a legkisebb, így Recsken 
115 m. Tardon 386 m. Mezőkeresztesen eléri a 427 m-t, Demjénben 40-80 m között van. 
Őrszentmiklóson 37 m, Cinkotán 76 m, Balassagyarmaton 71 m vastagságban tárták fel.. 

A rupéli emelet képződményei érik el a legnagyobb vastagságot. így Nagybátony-
ban 1055 m-t, Pedémesen 1000 m körül, Salgótarján 1130 m, Demjénben 400—1000 m 
között. Mezőkeresztesen 600—800 m között, Orszentmiklóson 800 m körül, Cinkotán 
1000-1100 m közti vastagságot, Balassagyarmaton viszont alig 200 m-t. 

A felsőoligocén, katti rétegek főleg észak felé dominálnak és a Hangony, Doma-
háza, Borsodnádasd közötti medencerészben érik el legnagyobb vastagságukat, közel 
800 m-t, főleg az alsókatti slires fáciesben. A nógrádi medencerészben (Balassagyarmat, 
Sóshartyán) 200—600 m vastagok. A déli területen Veresegyházán 350 m, Cinkotán és 
Gödöllőn pedig 170—180 m vastagságban harántoltuk. legújabban a salgótarjáni mély
fúrásban a felsőoligocén összlet vastagságát V i t á l i s S. 1085 m-ben állapította 
meg. 

A katti tenger az előzőhöz képest nagyjából ÉK-felé keskenyedve rakta le üle
dékeit, de fúrásaink megtalálták Egertől keletre is a déli Bükkalján a noszvaji kis mélye
désben, úgyszintén foszlányait Demjénben is. 

A miocén kor képződményei a kőolajkutatók számára nem sok érdekességet 
rejtenek, — annál többet a szénkutatóknak. A váltakozó miocén tengerek üledékei a 
Bükk-hegységtől északra a borsodi medencében, a Sajó-völgy ében, továbbá a Cserhát 
hegység környékén és északi Mátraalján találhatók nagyobb vastagságban (300—500 m). 

A Bükk déli peremén a miocént feltűnő vastagságú szárazföldi és vulkáni képződ
mények képviselik. Az oligocén után a terület kiemelkedett, szárazföldi időszak követ
kezett, melynek következtében az oligocén rétegek egy része lepusztult. í g y a mező
kövesdi fúrások vékony oligocént (Mk-2. 84 m-t), a Mezőkeresztes-23. sz. fúrás pedig 
alig talált oligocént. A Bükk-hegység előtti mélyedésekben, árkokban vastag terreszt-
rikus üledék halmozódott fel a miocén elején. í g y a noszvaji árokban az Andornaktálya-1. 
sz. fúrás szerint 200m körüli vastagságban, a Vatta—makiári árokban pedig a Mezőnyárád-



6. ábra. Fö ld tan i szelvény a paleogén medencén keresztül Balassagyarmat tól Bugyiig. M a g y a r á z a t : 1. Pliocén és f iatalabb képződmények, 2. Miocén, 
3. Oligocén, 4. Eocén, 5. Kré ta , 6. Triász, 7. Paleozoós metamorf pala, 8. Neogén vulkáni képződmények, 9. Veto 

Fie 6 Geological profile through the Palaeogene basin from Balassagyarmat to Bugyi . S y m b o l s : 1. Pliocene and younger formations, 2. Miocene, 
3. Oligocène, 4. Eocene, 5. Cretaceous, 6. Triassic, 7. Palaeozoic metamorphics , 8. Neogene volcanics, 9. Fau l t 

Рис. 6. Геологический профиль палеогеновый бассейн от местности Балашадярмат до Буды. О б ъ я с н е н и е : 1. Плиоценовые и более молодые образования» 
2. Миоцен, 3. Олигоцен, 4. Эоцен, 5/Мел,Ц6.^Триас, 7. Метаморфические сланцы палеозоя, 8. Неогеновые вулканические образования, 9. Сбросы 

7. ábra. Föld tani szelvény a paleogén medencén keresztül Losonctól Mezőkövesdig. M a g y a r á z a t : 1. Pliocén, 2. Miocén, 3. Oligocén, 4. Eocén, 
5. Triász-paleozóikum, 6. Neogén vulkáni képződmények, 7. Vető 

Fig. 7. Geological profile through the Palaeogene basin from Losonc to Mezőkövesd. S y m b o l s : 1. Pliocene, 2. Miocene, 3. Oligocène, 4. Eocene, 
5. Triassic-Palaeozoic, 6. Neogene volcanics, 7. F a u l t -

Puc. 7. Герлргический профиль через палеогеновый бассейн от местности Лошонц до местности Мезёкёвешд. О б ъ я с н е н и е : 1. Плиоцен, 2. Миоцен, 
3. Олигоцен ,4. Эоцен, 5. Палеозой триаса, 6, Неогеновые вулканические образования, 7. Сбрось. 
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2. fúrás szerint 500 m vastagságú. A terresztrikumra a helvéti és tortónai vulkanizmus 
termékeinek vastag takarója borult, mely a Vatta-maklári árokban elérte az 1000 m-t is. 

A szarmata és pliocén rétegek csak az Alföld felől benyúló öblökben mutatkoz
nak és vastagságuk az Alföld felé fokozatosan növekszik (pásztói, verpeléti és bogácsi 
öböl). 

Az észak-magyarországi paleogén medencében a felsőeocéntől egészen a pliocén 
végéig majdnem minden emelet üledékeiben megtaláljuk a vastagabb-vékonyabb 
vulkánit képződményeket. Legnagyobb területet azonban a miocén vulkanizmus ter
mékei, lávák, tufák takarnak. Ezek az irodalomból jól ismertek, így csupán azokra az 
újszerű megállapításokra utalok, melyeket a déli-bükkaljai fúrásaink vulkáni kőzet
anyagának D u b a y L . é s C z i m b o r a i I,. által végzett vizsgálatai alapján teszünk. 

I) u b a y megállapítása nyomán némileg egyszerűsödött S c h r é t e r Z. immár 
klasszikussá vált, finomabbnak mondható felszíni vulkáni tagolása, hármas vulkáni 
tagolódásra. A Bükk déli peremi fúrásokban Demjéntől Sályig mindenütt jól felismerhető 
és megkülönböztethető az alsóhelvéti alsó riolittufa (max. 500 m vastag), a tortónai 
biperszténes dácit és dácittufa (30—50 m vastag) és szarmata felső riolittufa (100 m 
vastag). Az alsó riolittufa a burdigálai kavicsos tarka agyag rétegekkel kapcsolatos 
szárazföldi képződmény. Ez képezi a Demjén és környéke, Egerszalók, Andornaktálya, 
Ostoros és Szomolya tufa-takaróit. Kelet felé a vulkánit összlet vastagszik és mindinkább 
teljesebbé válik. Szomolyán túl megjelenik a szintjelző dácit-dácittufa, továbbá az erre 
települő felső riolittufa szint, melynek korát már faunás szarmata rétegekkel való kap
csolata is igazolja. 

Megemlítve a sajóhídvégi fúrásainkban feltárt újszerű és egyelőre egyedülálló 
trachitos vulkánitokat, melyek M a u r i t z B. vizsgálatai révén váltak ismeretessé, 
mondhatjuk, hogy a bükkalji medencebeli miocén vulkáni összlet kelet felé fokozódó 
vastagsággal különleges helyzetet foglal el a Mátra és a Tokaj vidéki vulkánosság között. 

Eltekintve ez alkalommal a mezozóos-paleozóos alaphegységi képződményektől, 
melyeknek tektonikája az irodalomból jól ismeretes, néhány szót a harmadkori képződ
mények szerkezeti viszonyairól. 

A Bükkalja legfontosabb szerkezet-alakító tektonikai eleme, tényezője a T e l e g d i 
R ó t h К. által 1937-ben a bükkszéki fúrásokban kimutatott ÉÉK—DDNy irányú 
,,Darnó-vonal" melynek nyugati oldalán Recsktől Csizig az oligocén rétegek brachianti-
klinális vonulatot alkotnak. A Darnó-vonal mentén N y É N y irányban végbement való
színű horizontális kéregmozgás következtében pikkelyes rátolódás is történt, mely miocén 
előtti szávai mozgás lehet. 

A déli Bükkalja fontos szerkezet-alakító tényezője a demjén—bogácsi, úgyszintén 
a vele párhuzamos mezőkövesd—mezőnyárádi törésvonal. Ezek mentén valószínűleg 
beszakadás történt a miocén elején, amikoris az előbbitől északra a kis egerszalók— 
noszvaji árok, attól délre pedig röglépcsőkkel a nagy Vatta—makiári árok alakult ki. 

A nógrádi és borsodi medencerészben a hosszanti és haránttörések rendszere 
szabja meg a szerkezetet. Id. N о s z к y J. mutatta ki ezeknek a töréseknek rendszerét 
s a hosszanti ÉK—DNy-i irányokat pannóniai emeletbeli attikai mozgási szakaszba 
tartozónak, az ÉNy—DK-i harántirányokat pedig pannóniai utániaknak, a romániai 
mozgási szakaszba tartozóknak minősítette. Megjegyezzük, hogy a borsodi medence
részben, a Bükkalján a hosszanti ÉK—DNy-i törések uralkodnak, a nógrádi—salgótarjáni 
medencerészben pedig a haránttörések. 

S c h r é t e r Z. szerint a Bükk déli peremén az óharmadkori képződmények 
az oligocén végén a szávai gyűrődési fázisban valószínűleg enyhe gyűrődésnek voltak 
alávetve. A vastag miocén vulkáni összlet pedig a középsőmiocén stájer fázisban való
színűleg szintén gyengén gyűrődött, de mint merev kőzet főleg törésekkel mozgott. 
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A déli pliocén övben fiatalabb gyűrődések nyomai mutathatók ki, melyek a pannon 
utáni, rodáni gyűrődési fázisban történhettek. Ezen utóbbit fúrásaink nem igazolták. 

S c h r é t e r Z. a bükkszéki boltozatot összetört, felpikkelyezett alakulatnak 
tartja. 

S z e n t e s F. a medence Salgótarján és Pétervására közti részén a katti emelet 
végén a szávai mozgási szakasznak megfelelő általános gyűrődést állapított meg. Ennek 
nyomán az oligocén itt lapos részaránytalan, „féloldalas" redőkbe gyűrődött, melyek a 
Bükk-hegység felé erősödve pikkelyes feltolódásig fokozódtak. í g y szerinte a bükkszéki 
boltozat a Bükk-hegység irányából eredő féloldalas nyomás hatására kialakult aszim
metrikus pikkelyes feltolódás. Megállapítása nyomán ezt érvényesnek tarthatjuk a többi 
Bükkszéktől É-ÉK felé több hullámban emelkedve és süllyedve folytatódó szerkezetre 
a Darnó-öv mentén, így Fedémesen, Ózdon, Susán, Urajon, Csiz környékéig. 

К u 1 h a y Gy. szerint az Osztrovszki—Vepor, a Szepes—Gömöri- és a Bükk-
hegység paleozóos-mezozóos tömegeinek eltérő irányú és sebességű mozgásai (közeledése) 
a paleogén üledéksort ÉK—DNy-i redőnyalábokba gyűrte, majd később töréseket 
hozott létre. 

Id. N o s z k y J. a Cserhát-hegységben a „felboltozódás féléket" nem tartja 
általános regionális gyűrődésnek, mert „hiányzik belőlük a rendszer". Az epirogenetikus 
süllyedéssel járó helyi okokra vezeti vissza. 

B a r t k ó L. a nógrádi-medencebeli sóshartyáni boltozattal kapcsolatban meg-
j egyzi, hogy a szávai orogén fázisba tehető gyűrődéssel egy időben és utána törések dara
bolták fel az egész területet. 

J a s к ó S. nyomán a paleogén medence oligocén és miocén képződményeinek 
hegységszerkezetéről a következőket mondhatjuk. Megismételve azt, amiben minden 
szerző egyetért: a gyűrődések mellett a vetődések igen gyakoriak. A vetődéses és gyűrő-
déses formák egymáshoz való viszonya változó. A két elem együtt olyan kiemelkedő és 
besüllyedő formákat eredményezett, melyek átmenetet képeznek a sasbérc (rögboltozat) 
es antiklinális boltozat ill. tektonikai árok és szinklinális között. Tény az, hogy területün
kön nincsenek egységes regionális gyűrődések, hanem valószínűleg az alaphegység rögök 
töréssíkok menti elmozdulásai okozták a harmadkori fedőhegység részek meghajlásait. 

A paleogén medence hegységszerkezetéről alkotott nézetekkel kapcsolatban az 
alábbi megjegyzést tesszük. Hazánkban a hegységszerkezeti szemlélet az idők folyamán 
változott. A századfordulóig kialakult hegységszerkezeti szemléletről nem beszélhetünk. 
Egyedül H o f f m a n n К. Budai-hegységi klasszikus szelvényében jut kifejezésre e 
korszak hegyszerkezeti szemlélete. Ebben egyrészt a Magyar Középhegység röghegység 
jellegét állapította meg, másrészt a magyar geológus nemzedékeknek a töréses hegység
szerkezetre vonatkozó szemléletét is hosszú időre megszabta. U h 1 i g V. századforduló 
körüli nagyvonalú hegységszerkezeti szintézise a magyar geológusokat a szerkezeti 
kérdések fokozottabb vizsgálatára serkentette. Erre az erdélyi földgázkutatás kiváló 
lehetőséget nyújtott. В ö с к h Húgónak az Erdélyi-medencére vonatkozó nagyvonalú 
szintézise, gyűrődéses elmélete nagy jelentőségű a magyar hegységszerkezeti szemlélet 
fejlődésében, melynek egyenesen életrekeltője és kialakítója volt. Ez a felfogás azonban 
táptalaját rövidesen elveszítve átadta helyét a rögös tektonikai szemléletnek. Ez a fel
fogás valószínűleg a klasszikus gyűrődéses területek hiányában (Kárpátok, Erdélyi
medence) középhegységeink szemléletében alakulhatott ki és honosodott meg a továbbiak 
folyamán. 

Az 1940—44 között végzett erdélyi, mezőségi felvételek az ott dolgozó geológusok 
tektonikai szemléletére hatással volt és arra a meggyőződésre jutottak, hogy az addig 
uralkodó töréses szerkezeti felfogást egy gyűrt-töréses felfogássá kell módosítani. Ez a 
szemlélet főleg a középhegységi paleogén medencebeli szerkezetekkel kapcsolatban vált 
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uralkodóvá. Ez a fenti szerzők megállapításaiban kifejezésre is jut, sőt mondhatjuk, a 
gyűrődéses jelleg kidomborítása mellett , így B a r t k ó n á l , J a s k ó n á l , K u l h a y -
n á l és S z e n t e s n é l . 

Két dologban a szerzők mindnyájan megegyeznek. Az oligocén végén a szávai 
orogén szakaszban létrejött általában ÉK—DNy- i csapásúpaleogén boltozatokat a fiata
labb, főleg miocén mozgások törésekkel feldarabolták olyannyira, hogy azok szerkezeti 
forma jellege sokszor alig ismerhető fel. Továbbá tény az, hogy az Erdélyi-medencéhez 
hasonló regionális gyűrődésű antiklinális vonulatok területünkön nem mutathatók ki. 
Feltételezzük azonban, hogy az epirogén mozgási szakaszban lokálisan fellépő orogén 
jellegű oldalnyomás hatására jöhettek létre gyűrődések. 

A gyűrődéses jelleg kihangsúlyozása mellett tehát a paleogén medencebeli földtani 
alakulatokat „paleogén redők" névvel jelölhetjük utalva ezáltal azok különleges átmeneti 
még tisztázatlan voltára. Még további vizsgálatokra van szükség, melyeknek a település 
redőformáira és a gyűrődési folyamatokra külön-külön kell kiterjednie. 

Ezek után lássuk a paleogén medence kőolajföldtani viszonyait, különös tekintettel 
a Bükk-hegység déli peremére, ahol két oligocén olajmezőt tártunk fel, Demjént és 
Mezőkeresztest. Ez a két mező jelenleg az ország keleti része olajtermelésének kb. az 
50%-át adja. 

A medence felépítésében döntő szerepű oligocén üledékösszlet általános elterjedé
sében kőolajnyomos. Valószínű, hogy itt annak idején jelentős kőolaj és földgáz keletkez
hetett. A kőolajtelepek kialakulását és megmaradását a paleogén képződményekre 
jellemző erős diszlokáltság, kis szerkezeti egységekre való tagolódás azonban kedvezőt
lenül befolyásolta, s így az eredeti szénhidrogén tömegnek valószínűleg csak kisebb része, 
az is meglehetősen megosztva tudott viszonylag kisebb előfordulásokban megmaradni. 
Ugyanakkor a fentiek alapján valószínű, hogy nagyobb szénhidrogén tömeg maradt 
szétszórt állapotban. A telep-képződést a tektonikai feldaraboltságon kívül megnehezí
tette a tároló homokkőrétegek lencsés kifejlődése, úgyszintén azok mérsékelt porozitás 
és permeabilitás viszonyai. 

Valószínű, hogy a nagy területen és tömegben jelenlevő anyakőzetből nyugodt 
települési viszonyok mellett kialakulandó nagyobb csapdákban a meglevőknél jóval 
nagyobb szénhidrogén telepek alakulhattak volna ki. í gy csak viszonylag kisebb, de való
színűleg több szénhidrogén előfordulással számolhatunk, ami a további kutatást a meden
cében mindenképpen indokolja. 

Az oligocén telepekben a tároló rétegek zömét a rupéli emelet homokkő rétegei 
(Demjén, Mezőkeresztes, Orszentmiklós, Fedémes) továbbá a lattorfi emelet homokkövei 
képezik (Mezőkeresztes). Kevés kőolajat tárolnak a rupéli és lattorfi agyagmárgában levő 
tufa—tufit betelepülések (Bükkszék, Demjén), úgyszintén a rupéli és lattorfi agyagmárga 
repedései (Bükkszék, Déli-Bükkalja). Kivételesen a katti emelet homokkő rétegei is 
tárolnak gázt, éspedig Fedémesen. 

К e r t a i Gy. nem régen (1957) ismertetett kőolaj teleptani rendszerében élesen 
elválasztja a szénhidrogén előfordulások osztályozásánál a szerkezettani és teleptani 
szempontot. Szerinte a földtani szerkezet, alakulat jellege nem határozza meg a szénhidro
gének felhalmozódásának módját, vagyis a telep típusát, így a szerkezet jellege és a 
telep típusa külön osztályozandó. A fentiek alapján a paleogén medence kőolaj és földgáz 
előfordulásai (Bükkszék, Mezőkeresztes, Orszentmiklós, Demjén, Fedémes) gyűrődéses-
töréses szerkezetek, vetőkkel tagolt boltozatok. Ezeken belül a teleptípus lehet tekto
nikai (vetővel lezárt), vagy kőzettani (kiékelődő homokkőlencsék), kivételesen halmaz
csapda (mezőkeresztesi triász kőolaj). 

A Bükk-hegység környékén levő legidősebb képződményekkel kapcsolatos kőolaj
nyomokat a kisgyőri karbon-kori (újabban alsótriász) pala bányából említenek. Ez a 
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fekete színű agyagpala, В ö с к h H. vizsgálata szerint kőolaj anyakőzet lehetett. Ipari 
jelentőségű kőolaj tárolására ilyen régi képződmény nem alkalmas, mert a nagyfokú 
diagenezis következtében nincs megfelelő porozitása, csak esetleg némely paleozóos 
mészkő karsztosodott felszíne lehet alkalmas tárolásra. Általában az erősen tektonizált, 
zavart településű paleozóos képződményekben olyan nagyobb tektonikai egységet, amely
ben ipari jelentőségű kőolaj is felhalmozódhatott, nem remélhetünk. A kis egységek 
kutatása pedig nagy bizonytalansággal jár. 

Az alsótriász werfeni agyagpala fúrásokból kikerült kőzetanyaga szintén nem 
alkalmas kőolajtárolásra. A középsőtriász mészkő, mely eredetileg szintén tömött kőzet, 
karsztosodott üreges felszíne alkalmas tektonikai helyzetben s jól lefedve, mint halmaz
csapda tárolhat ipari jelentőségű kőolajat, amint azt Mezőkeresztesen tapasztaltuk. 

A triász mészkő kőolaj tárolási lehetősége szempontjából kissé kedvezőtlen benyo
mást keltett az, hogy a mezőkövesdi szerkezet tetővidékén lefúrt Mk.-l. sz. kutatófúrás 
bőséges karsztvizet tárt fel benne. A mezőkeresztesi szerkezeten viszont már kedvezőbb 
helyzetet találtunk. Az itt lemélyített Me.-24. sz. mélyfúrás eredménye ebből a szempont
ból nagyjelentőségű, mert ez az első alföldi fúrás, mely a triász-eocén mészkő rétegekből 
kőolajat termelt. Ez fontos adat a triász mészkő aljzatú medencerész értékelése szempont
jából. 

Sajnos ugyanezt nem állíthatjuk a demjén—cserép váralj ai triász vonulatról, 
ahol a kiemelt triász mészkövet több ízben megvizsgálva csak vizet nyertünk. Megjegyez
zük azonban, hogy a mészkő tároló üregrendszere általában nem egységes, így a felfelé 
vándorló kőolaj a szerkezeti helyzettől függetlenül kerülhetett csapdába arra alkalmas 
helyen. így nem a sasbérc tetején, hanem annál mélyebb helyzetben, esetleg röglépcsőben. 

A triász-eocén rétegekben felhalmozódott kőolaj, valószínűleg máshonnan ván
dorolt oda. Anyakőzetként számításba jöhetnének a paleozóos bitumenes palák, de ezeket 
Mezőkeresztes közvetlen közelében nem találtuk meg és a Me.-29. sz. mélyfúrás sem ért 
el ilyen kőzetet, bár 717 m vastagságban (1473—2190 m) tárta fel a triász mészkövet. 
A bitumenes palának az elterjedése ismereteink szerint nem nagy, így nem valószínű, 
hogy a Bükk-hegység környéki kőolaj anyakőzeteként számításba jöhetne. A triász 
mészkövet sem tekinthetjük kőolaj anyakőzetnek, még kevésbé a felsőeocén lithotham-
niumos mészkövet, mely sekélytengeri partközeli képződmény. 

Legvalószínűbb az oligocén képződményeknek anyakőzet volta. Ennek tudatában 
feltételezhetjük, hogy a kőolaj az oligocén utáni hegységképződési mozgások útján 
viszonylag nagyobb mélységbe került oligocén rétegekből vándorolt az aránylag maga
sabban maradt triász és eocén üledékekbe. 

A Mezőnyárád-2. sz. mélyfúrás a Mezőkeresztes—mezőkövesdi sasbérc vonulattól 
északra levő Vatta—makiári árok mélyén feltehetően elérte az oligocén rétegeket. Nincs 
kizárva az sem, hogy ettől D-re levő nagy gravitációs minimum terület által jelzett 
geleji mélyedésben is megvan az olajképződésre alkalmas fáciesű oligocén, esetleg 
annál idősebb üledékek. Ebből a mélyedésből vándorolhatott kőolaj a kiemelt sasbér
cek tárolásra alkalmas rétegeibe, így az üreges mészkőbe is. 

A Vatta—makiári árok, ill. tardi medence oligocén képződményeiből a kőolaj 
egyrészt észak felé vándorolt és itt a demjéni olajmező és a Bogács, Tard, Sály környé
kén jól ismert kőolaj és aszfalt nyomok képében jelentkezett. Másrészt dél felé vándo
rolt és a mezőkeresztesi és mezőkövesdi kiemelkedés olajcsapdára alkalmas helyzetű 
és kifejlődésű rétegeiben halmozódott fel. 

A Vatta—makiári árok északi oldalán, a tardi medencében felfelé vándorló kőolaj egy 
része kétségkívül eltávozott már, csak az aszfalt-aszfaltos olaj maradt vissza belőle a Tard—: 
Bogács környéki miocén vulkáni képződményekben. Más része viszont csapdába kerülhetett 
.a mélyebb oligocén esetleg triász-eocén röglépcsőkben, melyeknek a kutatása fontos és 
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nehéz feladatot jelent. Feltehető azonban, hogy ezen a területen nagyobb tektonikai 
egységeket nem találunk mert diszlokált vetőkkel tagolt röglépcsős szerkezetekről van szó. 

Lássuk most mi a helyzet a Bükk- és Mátra-hegységtől északra eső Darnó-övön 
túli területeken, ahol egy oligocén kőolaj és földgáz mezőnk van. Bükkszék és Fedémes. 

Valószínű, hogy az oligocénnek mint anyakőzetnek itt is döntő szerepe van, bár 
itt sincs kizárva a mezozóos és paleozóos anyakőzet lehetősége, hisz ezen a területen is 
ismerünk olyan kőzeteket, így agyagpalákat, melyek anyakőzetként számításba jöhetnek. 
Az előbb említettek azonban ezekre is vonatkoznak. 

Közelfekvőbb minden esetre az a feltevés, hogy a Darnó-öv menti bükkszéki és 
fedémesi boltozatokban felhalmozódott kőolaj és földgáz ezektől nyugatra és ÉNy-ra 
levő szinklinális területről migrait fel, ahol a nagybátonyi és salgótarjáni fúrások tanú
sága szerint az oligocén rétegek valószínűleg a legnagyobb vastagságot 2500 m-t, esetleg 
többet is elérnek. 

Ha szemügyre vesszük ugyanis az eddigi kutatások alapján szerkesztett tercier 
üledékvastagság térképet, a középhegységi részen azt látjuk, hogy a Mátrától északra 
eső középső részében nagyjából a salgótarjáni medencében (Sóshartyán és Pétervására 
között) az üledékek a legvastagabbak. Ettől keletre levő borsodi részben, mely nagy
jából a Bükkalját foglalja magába, az üledékek vastagsága már kisebb. A nyugati, szoros 
értelemben vett nógrádi medencében, az Északi Cserhát-alján az üledékek vastagsága 
alig haladja meg feltehetően az 1000 m-t. Ezen a kiemelt területen kimutatott boltoza
tokban (Sóshartyán) szintén vándorolhatott fel kőolaj és földgáz a salgótarjáni mélye
désből. Visszatérve a bükkaljai kőolajra, valószínű tehát, hogy az legfeljebb oligocén 
korú, ennél fiatalabb nehezen képzelhető el. Az elvétve miocén képződményekben tapasz
talt kőolaj, így Miklósvölgy, Sulyomtető, Tard, Szekrényvölgy migráció útján jutott 
bele. Ennél idősebb kőolaj is keletkezhetett, de nem valószínű, hogy megmaradha
tott ősföldrajzi okok következtében. 

A kőolaj anyakőzete több mint bizonyos, hogy a lattorfi emelet felső része, az 5. sz. 
Foraminifera-szint hahnaradványos agyág-agyagmárga üledéke, de nincs kizárva, hogy 
a rupéli emelet alsó része agyagos rétegei is anyakőzet jellegűek (L ó с z y L. „kiscelli 
agyag" anyakőzete). 

Megjegyezzük, hogy a lattorfi halpikkelyes agyagmárga talán az egyedüli oli
gocén kifejlődés, mely végig követhető kelet felé az északerdélyi paleogén medence^ 
epikontinentális, medence-fáciesű nagyilondai halpaláin keresztül a máramarosi medence 
belső kárpáti átmeneti, flisoid fáciesű („diszodiliform") alsó oligocén rétegein, egészen a 
külső kárpáti igazi flis paleogén diszodil palákig, mely M а с о v e i szerint a külső 
kárpáti paleogén flis-kőolaj bizonyított anyakőzete. Ez fontos megállapítás, mert az 
egyedüli és biztos támpont egyelőre a Kárpát-medencék különböző oligocén fácieseinek 
nehéz összehasonlítási, párhuzamosítási kísérletéhez, amit a közeljövőben tervezünk 
megvalósítani román, lengyel és cseh geológusokkal. 

Tény az, hogy a középhegységi paleogén medencében, amely a két világháború 
között a Magyar Állam szénhidrogén kutatási tevékenységének a fő tere volt, ezek a kuta
tások meglehetősen rendszertelenül folytak, egy-egy érdekesebbnek kínálkozó részt 
kiemelve, egy-egy szénhidrogén indikációs területet vizsgálva meg. A rendszeres kutatás 
szempontja vezetett bennünket az 1949-ben megkezdett bükkaljai tevékenységünk 
során és az eredmény jelentkezett is. Mindenkor figyelembe vettük és vesszük ezen a 
területen a megelőző kutatások eredményeit, melyeket a Földtani Intézet kiváló geológus 
gárdája ért el felszíni térképezéssel, mert ezek becses adatot, jó kiindulási alapot szol
gáltattak kutatásainkhoz. 

A Déli-Bükkalján a kutatás még folyamatban van, de már javában folyik a tevé
kenység a Bükk-hegység ÉNy-i peremén is és a munkálatok súlypontja a közeljövőben 
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ide helyeződik át. Innen haladunk nyugat felé a Nógrádi-medencébe, a cserhátalji terü
letre. A nógrádi rész kevéssé felkutatott, kiemelt szerkezetű oligocén terület, mely a 
többi medencerészhez képest kevésbé diszlokált és benne számos gázindikáció ismeretes. 
Mindezért e medencét szénhidrogének szempontjából reménybeli területnek tekintjük. 

В a r t к ó L., a Nógrádi-medence legjobb ismerője, már 1946—47-ben a terület 
szerkezetkutatását, több fúrás lemélyítését javasolta és néhány szerkezetet is megjelölt, 
í g y Sóshartyán és Szécsény vidékén, továbbá a Vác—Csővár—romhányi rögök és az 
Ipoly közti területen.'Megjegyezzük, hogy ugyanezen medencerészben a déli Cserhátalján 
levő őrszentmiklósi gáztelep szintén nyugodtabb települési viszonyokat mutat. A fen
tieken kívül sokat ígér a mélyebb szerkezetű nagybátonyi boltozat megfúrása is. 

A déli Alföld-peremi övben néhány mélyfúrás lemélyítését tervezzük a Vatta— 
makiári árok északi oldala röglépcsőin, a tardi medencében a mezőkövesdi szerkezeten 
annak újraértékelése céljából, továbbá a Mátra-hegység déli előterében az oligocén 
jelenléte tisztázására, úgyszintén a Cserhát déli előterében az őrszentmiklósi területtől 
keletre a Galga mentén. 

Végül szükségesnek látjuk néhány földtani alapfúrás jellegű kutatófúrás lemélyí
tését a medence aljzatig à Vatta—makiári árokban, továbbá a Darnó-öv nyugati előteré
ben Pétervására környékén és Domaházától délre. Mindezek a fúrások a paleogén kép
ződmények rétegtani, hegységszerkezeti, ősföldrajzi, s üledékképződési viszonyainak 
pontosabb megismerését célozzák, ami végső fokon a szénhidrogén kutatás és feltárás 
érdekeit szolgálja. 

Ha befejezésül mérleget készítenénk több mint 10 esztendős szénhidrogénkutatá
sunk tisztán földtani eredményeiről, azt hiszem bátran elmondhatjuk, hogy azok sok új 
értékes adattal gazdagították hazánk földtani felépítéséről való ismereteinket. 

Hazai viszonylatban is azt tapasztaljuk, mint szerte a világon, hogy a nyers
anyagkutatás, főleg a szénhidrogénkutatás által elért földtani erdmények döntő jelen
tőségűek. Ez meg kell győzzön mindnyájunkat afelől, hogy az eddigi felszíni földtani 
szemlélet már nem elegendő ahhoz, hogy megoldja mélyreható földtani problémáinkat. 
Csak a mélyföldtani szemlélet képes feleletet adni sok, főleg alapvető problémáinkra és 
közelebb vinni hazánk földtani megismeréséhez. 

A fúrások üzemi földtani szolgálatát C z i m b o r a y L. (1951—1956) és К о v á t s 
Zs. (1952-től) geológusok látták el. A fúrási kőzetanyag laboratóriumi feldolgozását a 
Kőolajbányászati Tudományos Laboratórium geológusai végezték. (Lásd irodalom.) 
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Oil geological results of prospecting for oil and gas in North Hungary 

DR. G. CSIKY 

The Palaeogene Basin of North Hungary is situated on and north of the northern 
margin of the Great Hungarian Basin, in the areas of the mountain chain beginning with 
the Börzsöny and Dunazug Mountains and ending with the Eperjes—Tokaj Mountains, 
and it is bordered in the North on Czechoslovakian territory by the Ostrovski-Vepor and 
Gömör-Szepes Mountains. Its southern borderline is the so-called Palaeogene line, pre
sumed for a long time to represent the southern limit of extension of Palaeogene sediments. 
The basin consists of two parts: the northern, mountainous territory and the southern 
one situated on the rim of the Plains, above a foundered basin basement. 

The part of the basin situated in the mountainous territory is a classical field of 
small-depth hydrocarbon prospecting, where it was possible to find and investigate oil 
structures by methods of geological surveying. 

The first, introductory chapter of the present paper deals with older prospecting 
work prior to 1945. In the environment of the Bükk Mountains traces of oil were known 
as early as 1883. mainly from coal-prospecting borings. Prospecting commenced in 1932 
by the Hungarian State resulted in 1937 in the discovery of the Bükkszék oil field. 

The second chapter reviews the prospecting work carried out since 1945. for each 
prospective area separately, as well as the geological, stratigraphical, tectonical and oil 
geological results of the same. The prospective areas are situated in the closer and wider 
environment of the Bükk Mountains. The economic results were the discovery of the 
Mezőkeresztes oil field in 1951, of the Demjén oil field in 1953—56 and of the Fedémes 
gas field in 1958. These two oil fields yield about 50 per cent of the production coming 
from Hungarian territory east of the Danube. 

The first part of the third chapter gives, on-the basis of all of the borings performed 
hitherto, a summary picture of the subsurface geological relationships of the Northern 
palaeogene basin. The basin basement consists chiefly of .Triassic deposits, while in the 
northeastern part there occur also Late Palaeozoic (Permo-Carboniferous) deposits in 
the basement. The northern mountainous frame and the mountain islands emerging 
from the basin likewise consist of rocks of similar age. The ancient relief of the basin 
basement is unconformably overlain by Eocene sediments. The main feature, as well 
as the most important one from the point of view of oil geology, is the Palaeogene marine 
series of great thickness. The depth of the Oilgocene geosyncline reached its maximum in 
the Rupelian stage; in the Chattian there commenced already the emergence of the 
area and the regression of the sea. The Oligocène sediments have their greatest thickness 
in the Salgótarján Basin (2500—3000 metres). 

The deposits of the rapidly changing Miocene seas overline the Oligocène in patches 
of much smaller thickness (300— 500 metres). On the other hand, the terrestrial and vol
canic formations are locally developed in remarkable thicknesses. Thus, in the troughs 
and depressions in the foreland of the Bükk Mountains there occur early Miocene terrestrial 
deposits of as much a 500 metres thickness, overlain by a thick cover of Helvetian-Torto-
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nian volcanics, occasionally 1000 metres thick. The Sarmatian and Pliocene deposits 
occur exclusively in ancient embayments reaching towards the north from the then 
sea-covered Hungarian Plain. 

The most important structural feature of the basin is the Darnó line north of the 
Bükk Mountains, which is a line of overthrusting activated by horizontal tectonic forces. 
There are two other structural lines of parallel, i. e. NE-SW trend, namely the Derhjén 
and Mezőkövesd faults along the southern margin of the Bükk Mountains. Along these, 
horst-and-graben structures were formed at the beginning of the Miocene. The Palaeogene 
formations underwent folding in the Savian phase of orogeny: the folds were, however, 
considerably broke up later, mainly by Miocene tectonism. So the structural features of 
the basin, whose folded nature is to be stressed, can with good reason be called,,Palaeogene 
folds". 

The second part of the third chapter deals with the oil geological relationships of 
the basin. The oil and natural gas occurrences of the Palaeogene basin (Bükkszék, Mező
keresztes, Őrszentmiklós, Demjén, Fedémes) occur in folded and faulted structures, in 
domes divided by faults.Within these structures, the reservoir type can be tectonic (fault-
closed) , or stratigraphie (lensing-out sandstone layers), and exceptionally of the aggregate 
type (Triassic oil of Mezőkeresztes). 

The exploitable oil of the area is held by the sandstone layers of the Rupelian and 
of the Lattorfian stages of the Oligocène. There occurs some oil in the tuffaceous inter-
beddings of the Rupelian and Lattorfian clay marls, in pores and fissures. The mother 
rock of the oil is presumably the clay and clay marl complex of the lower Oligocène 
(Lattorfian stage), with fish remains and without Foraminifera. This is the only Oligocène 
faciès which can be traced uninterruptedly towards the east, through the fish shales of 
Nagyilonda of the North Transylvanian Palaeogene basin and the lower Oligocène of 
inner Carpathian flyschoid facies of the Maramures Basin, up to the Oligocène dysodil 
shales of the outer Carpathian Flysch which, according to M а с о v e i, is the proven 
mother rock of the outer Carpathian Flysch oil. This is an important statement inasmuch 
as it is the only certain basis for attempts at parallelizing and comparing the different 
Oligocène facies of the Carpathian basins. 

At the end of the chapter the perspectives of the future prospecting work are sketch
ed and it is stated that the results of prospecting for raw materials and especially for hyd
rocarbons is of a decisive significance. The hitherto employed way of looking at geology 
exclusively as a surface science is not sufficient any more to solve the problems of the deep. 
Only the subsurface aspect of gelogy may clear a lot of problems, some of which are of 
the utmost importance, and bring us nearer to the better recognition of facts. 

Нефтегеологические результаты разведочных 
работ на нефть и газ в северной Венгрии 

ДР. ГАБОР ЧИКИ 

Северная часть Венгрии — северная окрайная область Большой Венгерской Низ
менности и область Северных Средних Гор между горами Бёржёнь—Дуназуг и Эперъеш— 
Токай образуют северный палеогеновый бассейн, который на севере ограничивается гор
ными хребтами Островский— Вепор и Гёмёр—Сепеш, а на юге линией палеогена. Бассейн 
может быть подразделен на две части: на северную область Средних Гор и на южную 
погруженную часть бассейна на краях Большой Венгерской Низменности. 

Часть бассейна в зоне Средних Гор является классической почвой для разведки на 
нефть и газ на небольшую глубину, где проводились работы по изучению и вскрытию 
структур, выявленных методом геологического картографирования. 

Первый вводный раздел данного труда дает краткий обзор о прежних разведочных 
работах, прошедших в этой зоне до 1945 года. В районах, окружающих горы Бюк следы 
нефти известны уже с 1883 года, главным образом в скважинах, заложенных с целью раз
ведки на каменный уголь. Разведка, начатая венгерскими государственными организация
ми в 1932 году, привела к вскрытию нефтяного месторождения Бюксек — в 1937 г. 

Второй раздел данного труда охватывает разведочные работы, проведенные на угле
водороды по районам после 1945 года, с изложением их геологических, стратиграфических, 
тектонических и нефтегеологических результатов. Эти разведочные районы расположены 
на близких и отдаленных краях гор Бюк. Результатом разведочных работ является вскры
тие нефтяного месторождения Мезёкерестеш (в 1951 году), нефтяного месторождения 
Дэмъен (в 1953—1956 годах) и газового месторождения Федэмэш (в 1958 году). Указанные 
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два нефтяные месторождения обеспечивают 50% от количества нефти, добываемой в 
Венгрии на востоке от Дуная. 

Первая часть третьего раздела на основании результатов всех построенных до самого 
последнего времени скважин дает сводную картину о геологических условиях имеющихся 
в недрах северного палеогенового бассейна. Фундамент бассейна слагается главным обра
зом из отложений триасового возраста, его северо-западная часть — из метаморфических 
сланцев палеозоя, а северо-восточная часть — из отложений новопалеозоя (пермского-ка
менноугольного периода). Эти-же отложения образуют и оконтуривающие горы на севере, 
а также островные горы внутри бассейна. Отложения эоцена несогласно резко меняющими
ся мощностями покрывают выветрившуюся поверхность фундамента бассейна. Характер 
данного бассейна и значение его с точки зрения нефтегазоностности определяется мощным 
комплексом осадочных пород, заложенных олигоценовым морем, которое занимало место 
эоценового моря. Максимум геосинклинальной глубины олигоцена был достигнутым в 
рупельском ярусе, а потом в хаттском ярусе началось поднятие зоны, т.е. отступление 
(регрессия) моря. Максимальная мощность у этих отложений олигоценового возраста имеет 
место в Шалготарьянской части бассейна (в 2500—3000 метров). 

Отложения от чередующихся миоценовых морей уже более тонкими слоями (мощ
ностью в 300— 500 м), местами залегаются на отложения олигоцена. С другой стороны, 
континентальные и вулканические отложения миоцена местами развиты до выделяющихся 
больших мощностей. Таким образом, во впадинах и в грабенах перед горами Бюк в начале 
миоцена накопились мощные континентальные отложения доходившие до 500 метров 
мощности, а на этих залегался мощный покров продуктов гельвето-тортонского вулканиз
ма, который доходил даже и до 1000 метров мощности. Отложения сармата и плиоцена 
могут быть найдены только в заливах, вклинивающихся со стороны Большой Венгерской 
Низменности. 

Самым важным фактором, влияющим на структуро-образования бассейна является 
линия «Дарно». Вдоль этой линии имело место движение земной коры в горизонтальном 
направлении, которым был вызван и чешуйчатый надвиг. Кроме указанной, идут еще две 
важные структурные линии в северо-восточном — юго-западном направлениях параллель
но друг другу, а именно линии разлома Дэмъена и Мезёкёвешда на южном крыле гор 
Бюк, вдоль которых образовались система горстов и сбросы с грабенами в начале миоцена. 
Отложения палеогена подвергались складкообразованию в орогенном периоде Сава, но 
образовавшиеся при этом антиклинали резко раздробились сбросами, вызванными глав
ным образом движениями в миоцене. Итак, кроме подчеркивания складчатого характера, 
геологическим формациям в данном бассейне можно дать название «палеогеновые складки». 

Во второй части третьего раздела изложены нефтегеологические условия бассейна. 
Нефтяные и газовые месторождения палеогенового бассейна (Бюксек, Мезёкерестеш, 
Ерсентмиклош, Дэмъен, Федемеш) являются складчато-сбросовыми структурами, анти
клиналями, расчлененными сбросами. В пределах таких структур могут иметь место ло
вушки такого типа как тектонические (закрытые сбросами), литологические (выклиниваю
щиеся линзы песчаника) и — в исключительных случаях — массивные ловушки (нефть 
из триасовых отложений в районе Мезёкерестеш). 

Промышленная нефть у этих залежей содержится в песчаниках рупельского и лат-
торфского ярусов олигоцена. Небольшая нефть содержится также и в туфовых и туффи-
товых пропластках глинистого мергеля и в его трещинах рупельского и латторфского 
ярусов. Материнской породой нефти по всей вероятности является свита глины и глинисто
го мергеля с остатками рыб латорфского яруса нижнего олигоцена, несодержащая форами-
ниферы. Это есть единственная формация олигоцена за которой можно следить на восток, 
до самого конца через рыбные сланцы встречаемые в палеогеновом бассейне Северной 
Трансильвании у местности Надьилонда, через слои нижнего олигоцена с флишоидной 
фацией внутрикарпатских районов бассейна Марамарош, вплоть до дисодильных сланцев 
флишевого олигоцена в закарпатских районах. По мнению M а к о в е й, этот комплекс 
дисодильных сланцев является доказанной материнской породой нефти в карпатском 
палеогеновом флише. Такое определение имеет большое значение, так как это есть единст
венный надёжныймомент для испытаний по сопоставлению и корреляции различных фаций, 
имеющих место в карпатских бассейнах. 

В конце раздела автор рисует перспективы дальнейших разведочных работ и под
чёркивает, что геологические результаты, достигнутые в области разведки на полезные 
ископаемые и главным образом на углеводороды, имеют решающее значение. Принятый 
до сих пор подход геологии поверхности уже недостаточен для решения проблем геологии 
больших глубин. Только исходя из геологии больших глубин можно получить ответ на 
целый ряд вопросов и главным образом по основным проблемам, что в конечном счете 
— может привести к лучшему познанию действительного положения. 


