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A kőolajkutatás tervezésének földtani alapjairól 
Dr. Kőrössy László 

( 1 ábrával) 

A tudományos alapokon nyugvó, több mint 100 éves kőolajkutatás óriás 
tapasztalatokat halmozott fel, amelyeket új előfordulások felkutatása érdeké
ben hasznosítani lehet. A kőolaj kutatásnak ma igen nagy irodalma van, a föld
tani módszerei is szinte önálló tudományággá fejlődtek. A kutatás elveit és 
módszereit tárgyaló számos kézikönyv ismerete nélkül nem végezhető ezen a 
téren szakszerű munka. A kutatás korszerű módszerei, lehetővé teszik, hogy 
olyan óriási és jóformán teljesen ismeretlen új kutatóterületeken, mint a 
Nyugat-szibériai üledékes medence, az Északi-tenger, Alaszka, vagy akár a 
kínai Szung-Liao síkság, 2 — 3 év alatt elkészüljön a terület kőolajföldtani ér
tékelése, és megtalálják az első nagy előfordulásokat is. A Nyugat-szibériai 
üledékes medence 3,5 km 2-es területén mindössze egy évtized alatt végezték 
el a kutatás felderítő munkálatait, a továbbiakban már csak a részletezés 
folyik. Ez az idő elég vol t ahhoz, hogy nulláról 300 mót-ra emelkedjék az évi 
kőolajtermelés lehetősége. 

A kutatás gyors, eredményes lefolytatásához a megfelelő műszaki-gazdasági 
kapacitás és felkészültség a kedvező kutatóterület mellett az szükséges, hogy 
menet közben az ismertté váló földtani adottságokhoz alkalmazkodjanak a 
kutatási módszerek és tervek. 

Hazánkban a kutatás módszertani kérdéseivel részletesen első ízben az 1963. 
évi szolnoki Kőolajkutatási Ankét foglalkozott, anyaga részben nyomtatásban 
is megjelent (Földtani kutatás V I I . évf. 1964). Azóta kiépült a szolnoki ankéton 
tárgyalt kutatási szakaszokra fázisokra bontás módszerén alapuló tervezés is. 

Ma a kőolaj- földgázkutatás évi költsége meghaladja az összes ásványi 
nyersanyagkutatás 82 %-át, mintegy évi 1,8 mrd Ft-ot fordít rá az ország. 
Az ilyen nagyvolumenű munkánál nagy szükség van a kutatás helyes meg
tervezésére. Mivel nálunk a kutatás 1850-től, modern módszerekkel pedig 
rotary fúrás, szeizmika) 1933-tól folyik, ezért a tervszerűsége meglehetősen 
összekuszálódott. Bár a kutatást mindig a kornak megfelelő módszerekkel 
igyekeztek végezni, az eredmények mai szemmel mégis nagyon különböző 
értékűek. 

A régi, ma már korszerűtlen eszközökkel és módszerekkel végzett kutatást 
meg kell ismételni modern eljárásokkal, mert azok eredményeivel ma már nem 
készíthető olyan jellegű korszerű kutatási terv, mint az olyan új kutatóterü
leteken ahol most kezdődik a munka. 

A kutatás megtervezésénél lehetőleg kerülni kell a hagyományos bányász 
jószerencsére való hagyatkozást. El kell ismernünk, hogy a szerencse, a véletlen 
még sokszor szerepel a munkánkban, de minden törekvésünk arra irányul, 
hogy ezek helyett a szilárd tudományos földtani alapra helyezkedhessünk. 
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Általános törekvés a minőségi megítéléseknek mennyiséget kifejező adatok
kal való felcserélése. A legjobb kutatóterületek meghatározánál mi nem elé
gedhetünk meg a „ j ó " vagy „rossz" „reményteljes" vagy „reménytelen" 
kutatóterület, vagy rétegcsoport megjelöléssel, hanem meg kell határozni azt, 
hogy hol mennyi eredményt várunk. Ez t a célt szolgálják a reménybeli- és 
prognosztikus készletszámítások. 

A prognosztikus készletszámítások nálunk a K G S T közössége keretében 
kialakult javaslatok alapján kb . 5 évenként készülnek, az ötéves kutatási 
tervek előtt. Az elsőt 1 9 5 7 - b e n készítették K E K T A I G Y . és munkatársai, a leg
utóbbit , az ötödik számítást az 1 9 7 3 . 1 . 1-i adatok alapján készítettük el. 

A K G S T keretében készült prognosztikus készletszámítások a még fel nem 
kutatott (tehát a lehetséges, várható, feltételezhető D ^ D 2 ) készleteket és a 
reménybeli (C 2 ) készleteket tartalmazzák. Mivel nem ismert, hanem csak fel
tételezett készletről van szó, amelyre közvetlen adatok még nincsenek, és csak 
feltevéseken, más adatokból való következtetéseken alapszik a meghatározás, 
ezért minden számítási módszerében sok függ a szubjektív megítélések helyességétől 
Bár sok ország sok kutatóintézete foglalkozott az objektív módszer kidolgozásá
val ez eddig nem sikerült és mivel a D-készletre közvetlen adatok nincsenek 
(mert ahol vannak, ott már magasabb — Cv В, A — kategóriáról beszélünk), 
ezért nem is várható a valóban objektív módszer kidolgozási lehetősége. 

A számítási módszerek három nagy csoportba oszthatók A legrégebbi az 
üledéktérfogat-genetikai vagy statisztikai módszer, mely az üledék tömegéből 
következtet a szingenetikusan képződött , akkumulálódott és megőrződött 
kőolaj- és földgáz mennyiségére ( W E E K S , 1 9 5 0 , 1 9 5 2 ) . Olyan üledékes meden
cékben nyert tapasztalatokból indul ki, amelyeket már sok fúrás feltárt s fel
tételezhető, hogy minden lényeges kőolaj- és földgázelőfordulást megismertek 
már benne. De az ilyen medencékben az 1 k m 3 üledékre eső szénhidrogének 
tonnája túl nagy határok közt ingadozik, ami érthető, mert alig lehet két 
olyan üledékes medence, melyben az üledék- és kőolajképződés bonyolul t folya
matai, a későbbi földtörténet során a szerkezeti mozgások, a lepusztulás követ
kezményei egyformák lettek volna, s egyformán befolyásolták volna az akku
mulációt és a telepek megmaradását vagy elpusztulását. Ezért ennél a módszer
nél az ún. akkumulációs tényező meghatározása mindig a szubjektív megítélés 
kérdése. 

A második módszer feltételezi a felhalmozódásra alkalmas földtani alakula
tok ismeretét egy legjobban megkutatott (etalon) területen, s azt általánosítja 
a hasonló felépítésű ismeretlen területrészekre (BXJJALOV 1 9 6 2 , 1 9 7 0 ) , korrek
ciós tényezők alkalmazásával. Ez a szerkezetanalógia módszere, mely ismert 
kutatási eredmények analógiájával következtet a még ismeretlen szomszédos 
területeken várható eredményekre. Mivel azonban a természetben talán nincs 
két egyforma akkumulációra alkalmas szerkezet sem, ezért ezzel a módszerrel 
való következtetésekben is sok a becsléskészítők szubjektív megítélésére bízott 
elem. 

A harmadik a soktényezős statisztikus módszer, amelynél mintegy 2 0 0 olyan 
tényezőt gyűjtenek össze, amelyek a prognosztikus készletet befolyásolhatják 
és mindezek kedvező, vagy kedvezőtlen voltából következtetnek a várható 
készletre (SPILMAN V. I. 1 9 7 1 . ) . A sok tényező figyelembevétele számítógépes 
eljárást igényel. A sok tényező okozta nehézségek miatt evvel a módszerrel 
még nem végeztek számítást. Leegyszerűsítve, 2 1 tényező alapján a Szovjet
unióban számoltak már készletet, de a gyakorlatban bebizonyosodott , hogy a 
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sok tényező közt csak 4 — 5 olyan van, amely lényeges hatást gyakorol a kész
let nagyságára, a többi elhagyható. Viszont ezek a tényezők ugyanazok, 
amelyek az előbbi módszereknél is szerepelnek, de lényegében ismeretlenek, 
illetve a D készlet számítása idején még csak becsült értékek. A szubjektivitás 
tehát ennél a módszernél sem kerülhető el. 

A hazai viszonyokra legújabban DAÏTK V . (1972) dolgozott ki egy új szá
mítási módszert, mely a terület megkutatottsága és a már megtalált kőolaj
földgázkészlet mennyisége közti összefüggés alapján következett a jövőben 
felkutatható készletmennyiségekre. Ez a módszer azokon a területeken alkal
mazható, amelyeken a kutatás már előhaladott állapotban van, mint amilye
nek hazánk egyes területei is, ahol ismert készlet már van. 

Tanulságos az USA példája, ahol eddig 9 prognosztikus készletbecslésről 
számolnak be (CHAM 1 9 7 1 ) , az eredmény 3 5 és 5 7 5 billió bbl között változik. 
(A ma tk. hivatalos becslésük 4 8 1 billió barrel folyékony és 1 5 4 3 trillió köbláb 
gáznemű szénhidrogénnel számol.) Az idézett munka idevonatkozó konklúziója 
szerint ,,a nagy eltérések elkerülhetetlenek, mert különböző módszereket 
alkalmaznak arra, hogy megkíséreljék a megoldását egy megoldhatatlan prob
lémának." 

Mi nem tartjuk megoldhatatlan problémának a prognosztikus készlet
számítást. Azonban a kapott eredmény nem pontos szám, de mégis sokkal 
több , mint a pusztán minőségi kutatóterület értékelés, és a kutatás helyes 
megtervezésére általában megfelelő pontosságú. 

A becslés nagyobb biztonsága érdekében a legjobb út amit mi is követünk, 
a többféle módszerrel való számolás, amelynél a kapott eredmények össze
hasonlíthatók (BTJJALOV et al. 1 9 7 3 ) . 

Végeredményként megállapítható, hogy a prognosztikus készletek meghatá
rozásánál nem annyira a módszer, mint a munkaterületét jól ismerő geológus-
kollektíva véleménye a döntő. 

H a a prognosztikus készletszámítással kapott eredményeket a területek 
nagyságára (km 2 ) vonatkoztatjuk, megkapjuk t /km 2 értékekben a készlet-
sűrűség adatait. Ezek alapján megszerkeszthetők a perspektivitási térképek. 
Ezeken kirajzolódik a reményteljes területek értékelési sorrendje, amelyek 
megfelelő alapul szolgálnak a kutatás megtervezéséhez. 

A legreményteljesebb területeken belüli kutatás megtervezéséhez célszerű 
felhasználni a regionális akkumulációs övekre- és a körülöttük kialakult 
gyűjtőterületekre vonatkozó ismereteket ( K Ő B Ö S S Y 1 9 7 3 . ) , az üledékes me
dence mélységtérképeit, üledékvastagság- és kifejlődés, geotermikus-, hidro
geológiai- geokémiai-térképeket is. 

Hazánkban a metamorfizált ópaleozoi képződményekre jelenleg nem ter
vezünk kutatást. A nem metamorf újpaleozoikumban ismerünk számunkra 
kedvezően megítélhető üledékeket, de elterjedésük, mai ismeretünk szerint 
kicsi, az üledéktömegük kevés, ezért a perspektívitásuk nem számottevő. 

A továbbiakban a mezozoikum kőolajföldtani értékelésének problémáit vizs
gáljuk meg. Ez olyan kérdés, amit a geotudományok művelőinek előbb-utóbb 
meg kell oldaniuk, ezért ezzel részletesebben kell foglalkoznunk. 

A szakemberek egy része szerint ahol bebizonyosodott , hogy Nagylengyel 
nagyságú előfordulás lehetséges, ot t nem hanyagolható el a mezozoikum kuta
tása. A szakemberek más része viszont azt vallja, hogy minthogy ismert kész
leteink 8 0 %-a a neogén képződményekkel kapcsolatos, ezért a mezozoikum 
kutatása elhanyagolható. 
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Azt is állítják, hogy nálunk a mezozoikum annyira ismeretlen, hogy a prog
nosztikus készletszámítás csak ,,D" 2-kategóriájú lehet, amire még nem szabad 
kutatást tervezni. 

Mindezek szélsőséges vélemények. Valaha a harmadidőszaki üledékek is 
ilyen ismeretlenek voltak, de ma már tudjuk, hogy hibásak voltak az olyan 
vélemények, hogy nem érdemes őket kutatni. Hibás volt az I. Világháború 
után az Angol —Perzsa társaság véleménye, amely három fúrás után abba
hagyta a magyarországi kutatást és ma már világos, hogy hibás volt 1957-ben 
egyes gazdasági szakembereink véleménye is, akik szerint az Alföldön kár pénzt 
fordítani a kutatásra, mert az olaj és földgáz a Dunántúlon található. Ugyan
ilyen hiba lenne a mezozoikum kutatásáról is lemondani, a perspektivitásának 
megnyugtató tisztázása nélkül. 

Bizonyos, hogy vannak olyan ismereteink, amelyek a mezozoikum kedvezőt
len megítélése mellett szólnak. Kedvezőt len az, hogy a mezozoi képződménye
ket csak egyes vonulatokban ismerjük. Kedvezőtlen az, hogy fejlődése folya
mán sok és erős tektonikai hatások érték, főleg töréses diszlokációt szenvedett, 
és sok kisméretű szerkezeti egységre darabolódott. Kedvezőtlen a nagymérvű 
lepusztulás, amelynek hosszú földtani időszakokon hatása alatt állt, mert is
meretes az a törvényszerűség, hogy minél hosszabb az üledékképződés meg
szakadása, annál kisebb a valószínűsége annak, hogy a diszkordanciafelület 
alatt a nála régibb kőolaj- és földgáztelepek megmaradhassanak. Az eróziós 
periódusok alatt lecsökken a telepekben a hidrosztikus nyomás, kiválik a kő
olajban oldott gáz és új migráció indul meg, melynek során a korábbi felhalmo-

/. ábra. Magyarország mezozóos képződményeinek vastagságtérképe (DR. KŐRÖSSY, 1 9 7 4 ) . J e l m a g y a r á z a t 
1. Premezozőos képződmények felszíni kibúvásai, 2 . Premezozoi képződmények elterjedése a mezozoikumnál fiatalabb 

üledékek alatt (a mezozoikum hiányzik), 3 . Mezozóos üledékvastagság 
Fig. 1. Isopaoh map of the Mesozoic in Hungary ( D R . KÖRÖSSY, 1 9 7 4 ) . L e g e n d : 1 . Outcrops of pre-Mesozoic 
formations, 2 . Extension of pre-Mesozoic formations beneath a post-Mesozoic sedimentary overburden (Mesozoic 

absent), 3 . Thickness of Mesozoic sediments 
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zódás jórésze a felszínre, illetve az aktív vízáramlások zónájába kerül és el
pusztul, más része több kisebb felhalmozódásban szóródik szét és csökken a 
nagy gazdasági jelentőségű nagy előfordulások lehetősége. 

Mindezek olyan elméleti lehetőségek, amelyek a mezozoi képződményeinkre 
érvényesek lehetnek, de a tényleges hatásukat nem vizsgáltuk meg, mert ez 
nem könnyű feladat. Ezért nem bizonyítható a kedvezőtlen hatások jelenléte, 
sem pedig ezek mértéke. 

A mezozoi képződményeink ismeretének és a prognosztikus kószletszámítás 
lehetőségének érdekében elkészítettük a magyarországi mezozoikum előfordu
lásának és vastagságának térképét, amely a fiatalabb üledékkel lefedett mezozoi 
területeket is ábrázolja (1. ábra.). 

Ez a térkép a mai ismereteket tükrözi, nem végleges és reméljük, hogy a 
jövőben lényegesen pontosabbá tehető. 

A mezozoikum felszínét sok fúrás érte el, azonban nagyon kevés azoknak a 
fúrásoknak a száma, amelyek át is fúrták azt. A korszerű szeizmikus mérések 
sok esetben használható adatokkal valószínűsítik a mezozoikum előfordulását 
és megadják a felszínének mélységét is, de vastagságára vonatkozó adatokat 
rendszerint nem nyújtanak. Kérdés lehet-e ilyen körülmények közt mezozóos 
vastagságtérképet szerkeszteni 1 

Véleményem szerint lehet, és országunknál sokkal ismeretlenebb területek
ről is készítenek ilyen üledékvastagság térképeket az olajkutatás perspektí-
vitásának meghatározására. (Pl. átnézetes légimágneses mérésekkel követ
keztetnek a mágneses ható kristályos alaphegység felszínére, elektromos méré
sekkel pedig a végtelen ellenállású karbonátos mezozoikum felszínére. A két 
felszín mélységkülönbsége alkalmas a mezozoikum vastagságának hozzávető
leges meghatározására, fúrásadatok nélkül is.) 

Térképünknél a mezozoikum vastagságának meghatározására felhasználtuk 
a kristályos alaphegység felszínének mélységéről nagyrészt fúrásadatokkal 
kidolgozott térképünket és a mezozoikum felszínének mélységadatait. A kapot t 
vastagságértékek ellenőrizhetők a mezozoikum felszínét elért fúrásokkal meg
állapított képződmények földtani korával, (ha az elért mezozoikum földtani 
kora pl . felsőkréta, akkor indokolt a nagyobb vastagság, mert alatta még fel
tételezhető a jura és triász, de ahol a harmadidőszaki üledék alatt alsótriászt 
találnak a fúrások ott vékony mezozoikum feltételezése indokolt) . Ahol az 
adat mindenképen kevés (Nyírség, Jászság stb.) ot t kérdőjel jelzi a bizony
talanságot, amelynek megvilágítása pl. alapfúrás tervezését indokolja. A mezo
zoikumra vannak 5 — 6 km-es vastagságot felvételező vélemények is, amit mi is 
lehetségesnek tartunk, de a térkép kidolgozásánál csak a fúrásokkal is meg
közelített 4000 — 4500 m-es vastagságig mentünk el, s ahol ennél esetleg nagyob 
vastagság bizonyosodik be, o t t majd kijavítjuk a térképet. 

Térképünkön a mezozoi üledék több nagy vonulata jelentkezik, ezek a 
következők : 

1. Dunántúli Középhegység vonulata, mely a Kisalföld K-i részén a Rába
vonalig követhető és a Zala-medence nagyrészének mélyén is megvan. A Velen
cei hegység balatonvidéki — hahóti magas rögvonulat premezozóos képződ
ményei választják el a DK-re következő mezozoi vonulattól. 

2. Igal —Bükki mezozoi övezet ( W E I N G Y . 1 9 6 9 ) . 
3. Mecsek — Kiskőrösi mezozóos övezet, mely az előbbivel É-on több helyen 

bizonytalan összeköttetésben lehet. 
4. Villányi — Békési mezozóos öv . 
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Ezek a szerkezetek ÉK-felé kapcsolatba kerülnek egymással részben össze
olvadnak, részben bizonytalanná válik a követhetőségük. Nagy területeken 
alig van adatunk (Jászság, Nyírség) a mezozoikumról. A Dunántúli Közép
hegységi- és az Igal-Bükki öv EK-felé egyenlőre nem határolható el világosan. 
A Mecsek — Kiskőrösi mezozóos ö v valószínűleg a Körös — Berettyó kristályos 
vonulattól E-ra húzódik Nagybánya felé (PATRTJLITXS, 1 9 6 2 ) a vastag flis- és 
harmadidőszaki vulkáni képződmények alatt nincs, a D-i szegélyen kevés 
adatunk van róla (Hajdúszoboszló, Ebes). A Villányi mezozóos ö v a Szeged, 
Békési medence mezozóos vonulatával hozható kapcsolatba, a Madaras — 
Algyő — battonyai kristályos hátak, rögök, (nukleuszok) közöt t és ezektől 
E-ra feltételezhetően összefüggő mezozóos vonulat fordul elő. 

A mezozóos vastagságtérképről megállapítható, hogy ezek az üledékes kép
ződmények kb . 6 5 8 8 8 k m 2 területen fordulnak elő. Ez az elterjedés meg
lehetősen nagy, mert pl. a pliocén elterjedése (kb. 7 7 2 0 0 km 2 ) sem sokkal 
nagyobb . A vastagsági adatokat is figyelembe véve a mezozikum üledék
tömege 4 1 3 4 8 k m 3 . (Összehasonlításul a hasonlóan megállapított paleogén 
üledéktömeg 1 2 1 4 8 km 3 , a miocén üledéktömeg 1 6 2 3 5 k m 3 pliocén és fiatalabb 
— a tengerszinttől lefelé számított — üledéktömeg 1 0 2 9 5 2 k m 3 körül van.) 
Megjegyezzük, hogy a mezozóos üledéktömeg magában foglalja a felsőkréta-
paleogén-flis-jellegű üledékkomplexumot is, mivel ebben a paleogén- és felső
kréta üledékeket ma még nem tudjuk megnyugtatóan elválasztani. Ezért 
a paleogén üledéktömeg a valóságban megadottnál valamivel több , a mezozoi 
viszont valamivel kevesebb. 

A mezozoikum fenti üledéktömegéből levonva a felszínen levő, lefedettlen, 
és ezért kőolajkutatásra kevésbbé reményteljes területek üledéktömegét, kb. 
2 7 4 9 0 k m 3 üledéktömeg marad, amely a kőolajkutatás kilátásai szempontjából 
még mindig figyelemre méltóan hatalmas kőzettömeg és alapot ad a mennyiségi 
becslések elvégzéséhez. 

A z üledékes medenceterületeink mélyén előforduló mezozóos üledéktömeg 
egyértelmű kőolajföldtani értékelése, ismeretének mai fokán még nagyrészt 
megoldatlan kérdés. A helyes megítéléshez további geofizikai, fúrási adatok, 
geológiai geokémiai vizsgálatok szükségesek. Lényeges adatokat nyerhetünk 
a mezozoikum tektonikai viszonyainak megismerése alapján, amire az alábbiak
ban szeretnék kitérni. 

A magyarországi mezozoikum tektonikai szerkezetét ismeretünk szerint 
elsősorban a töréses-pikkelyes szerkezeti elemek alakították ki. Ezek közül a 
mezozóos vonulatok csapásirányára közel merőleges haránttörések a nagyobb 
jelentőségűek, a folyadékáramlások szempontjából. 

A mezozoikumot ért töréseket több csoportba oszthatjuk, amelyek kőolaj
földtani jelentősége különböző, az alábbiak szerint. 

1. A z első csoportba sorolhatók a mezozoi üledékképződésnél régebbi törések, 
amelyek a mezozoikumot már nem érték, ezek közvetlenül rendszerint nem 
befolyásolják a CH-felhalmozódás lehetőségeit sem. 

2. Második csoportba azokat a töréseket sorolhatjuk, amelyek a mezozoi 
üledék egy részét érték, de nem harántolták az egész üledéksort. Az ilyen tö
résekkel kisebb felhalmozódások kapcsolatban lehetnek. Ezek a töréses disz-
lokációk a kimmériai, óalpi mozgásokkal keletkezhettek, különösen az Igal-
bükki mezozóos vonulatban várhatók ( W E I N 1 9 6 9 ) . Ezek a mozgások a mezo
zoikumon belül csapadék képződésére kedvező diszkordanciákat okozhattak, 
de kedvezőtlen üledékhiány eróziós időszakok is kialakulhattak velük kapcso-
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latban. Az üledéket csak részben harántoló törések kedvező akkumulációs 
hatása elsősorban annak a következménye, hogy a törés környezetében le
csökkenő rétegnyomás az odamigrálást elősegíti. Mivel a törés nem harántolja 
az egész üledéksort, egyes csapdák záródásának feltételei kedvezők lehetnek. 

3. A törések harmadik csoportjának tekinthetők az üledékképződéssel egy-
időben keletkező (színszedimentációs) törések. Ezek a törések alakíthatnak 
ki a CH-akkumulációra legkedvezőbb feltételeket. Az ilyen diszlokációkkal 
kapcsolatos csapdák már jelen vannak a migráció fő szakaszának idején, 
keletkezésükkor rendszerint nincs eróziót okozó kiemelkedés és evvel a fel
halmozódásra nagyon kedvező viszonyok jönnek létre. 

A z üledékképződéssel szinkron vetődések keletkezését és okait C A E V E R 
( 1 9 6 8 ) és főleg BTJECE ( 1 9 7 3 ) foglalta össze. Az általuk leírt differenciális tö
mörülés, gravitációs csúszás, a mi mezozoikumunk egyes képződményeiben 
is feltételezhető. Némely mezozoi üledékeinkben gyakori fáciesváltozás, 
üledékhézag, breccsásodás is a színszedimentációs tektonikus mozgások bizo
nyítéka. Mindezért az üledékképződéssel egyidőben keletkezett töréses el
mozdulásokra számítani lehet és azokkal együtt a felhalmozódásra kedvező 
viszonyokra is. 

4. Végül a törések következő csoportjai, mint az újraéledő regenerálódó 
törésövek és a mezozoikumnál fiatalabb, azt teljes vastagságában harántoló 
töréses zónák, általában kedvezőtlenek számunkra, mert ezek a régebbi fel
halmozódások pusztulását okozhatják. Főleg ezeknek a fiatal (haránt) töré
seknek gyakorisága miatt ítéltük a mezozoi képződményeinket kőolaj-földgáz 
felhalmozódásra kedvezőtlennek. 

A mezozoi képződményeinkre jellemző törések természetének, osztályozásá
nak, a csoportok gyakoriságának adatszerű ismerete elősegítené az akku
mulációk perspektíváinak megítélését is. 

Mint említettem a flisjellegű képződményeinket a mezozoi üledéktömeghez 
soroljuk, mert a felsőkréta elválasztása a paleogéntől még nem végezhető el 
biztonsággal. 

A flisjellegű képződményeink mibenléte sok vitát váltott ki, és úgy látszik 
S Z E P E S H Á Z Y K . ( 1 9 7 3 ) munkája után is vannak még bizonytalanságok a helyes 
besorolásuk tekintetében. Mivel az Alföldön a felszínen nem tanulmányozha
tók ezek a képződmények, a fúrási anyag pedig nem alkalmas minden szem
pontból való megismerésükre, ezért merülnek fel a nehézségek. Emiatt az 
irodalomban található flis-jellemzőket keresik és szigorúan alkalmazzák, s ha 
valamit nem az ideális jellemzőknek megfelelően találnak, kételyek merülnek 
fel e képződmények helyes meghatározása iránt. 

Részemről az első flis magmintákat a Zistersdorf környéki kőolajmezőkön 
láttam ( 1 9 4 7 ) . Ennek flis voltát még senki sem vonta kétségbe, pedig olyan 
mint a mi magmintáink. I t t az első flist harántolt fúrások kőzettani leírását 
megtaláljuk K . F B I E D L ( 1 9 3 6 ) munkájának 2 0 6 — 2 0 9 oldalán, ahol tarka 
agyag- sőt szenes betelepüléseket is leírnak, ami pedig az elméleti munkák 
szerint flisben nem fordulhatna elő. 

Természetesen az alföldi flisjellegű vonulat kérdése nehezen oldható meg, 
szűk határok közé szoruló vizsgálatokkal. Az egész rétegösszlet helyzetét a 
máramarosi felszíni vizsgálatok lehetőségével már jobban megvilágítja В о м -
BiTA ( 1 9 7 2 ) részletes munkája, aki a Szolnok-máramarosi üledékgyűjtő árok 
felsőkréta-eocén üledékét flisfáciesűnek minősíti, amelyet az oligocénben 
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(„postf l is" , CONTESCU 1 9 6 8 ) üledékek zárnak, amelyek már veszítenek flis 
jellegükből. 

B O M B I T A szerint a Szolnok-máramarosi flis üledékeket megtalálták a nagy
bányai fúrásban az eruptívumok alatt. A Pannon-medence széléről ISTOCESCU, 
JONESCU ( 1 9 6 8 ) ismerteti a flisképződmenyeket. Magyar részről egyesek két
ségbevonják a fáciesmegállapítás helyességét anélkül, hogy nyilatkoznának 
arról, hogy ha ez a rétegsorozat nem flis, akkor minek tartják azt. 

A Szolnok-máramarosi árok üledékeinek helyzete minden bizonnyal meg
oldható lesz a Kárpát — Balkán tektonikai térkép hátralevő célkitűzéseinek 
keretében. Ezen a nagyobb területen több hasonló tektonikai csoport fordul 
elő, amelyek közös vizsgálata feltétlen meggyőzőbb eredményre fog vezetni, 
mint amire az árok magyar területre eső kis részének elszigetelt vizsgálata 
vezethet. 

A neogén üledékes képződmények megismerése terén már jóval előbbre 
haladtunk mint a mezozoi és flisképződményeink perspektívitásának meg
állapításával. Sztratigráfiai és szerkezeti viszonyaik tanulmányozására az 
alkalmas módszerek már kialakultak. A legreményteljesebb területek, vagyis 
a szénhidrogének felhalmozódásának regionális zónái és a prognosztikus kész
letek jól meghatározhatók. A kutatás jövőjének tervei mégsem probléma 
nélküliek. I t t mind nagyobb területegységeken az a nehézség merül fel, hogy 
új kutatásra alkalmas szerkezeteket már egyre nehezebb találni. Ahol a szer
kezeti csapdák elfogynak a kutatás előhaladásának következtében, ott elő
térbe jut a litológiai sztratigráfiai csapdák kutatásának kérdése. Ezek a fel
gyűlt fúrásadatoknak újabb és újabb geológiai feldolgozását és értékelését 
igénylik, amihez a kőolajkutatásnak a mainál nagyobb és speciálizálódottabb 
geológus gárdára lesz szüksége. 

Előadásomban szándékosan elsősorban a mezozoi és flis üledékekkel kap
csolatos kérdésekre tértem ki. Meggyőződésem, hogy a mezozoikum beható 
vizsgálata nagymértékben segítheti kutatási perspektíváink kialakítását és a 
helyes kutatási irányok és arányok tervezésének megoldását. 

Nemrég jelent meg az Egyesült Államoknak prognosztikus készletbecslése 
2 vaskos kötetben (I. H . C R A M , 1 9 7 1 ) . A rendkívül tanulságos munka egyik 
végső megállapítását az alábbi szavakkal fejezi ki. 

, ,A kőolaj- és földgáz felhalmozódására és a felhalmozódások felkutatására 
vonatkozó ismeretek egyre növekszenek. Ennek eredményeként a modern 
geológus az elődeinél mind kevésbbé hajlamos kutatóterületeket, vagy réteg
sorokat meddőnek nyilvánítani, mind hajlamosabb csökkenteni a reménytelen 
területeket és növelni a reményteljeseket." 

A kutatás sikerének egyik feltétele az a meggyőződés, hogy a munka nem 
hiábavaló, hogy az eredményes lesz. 
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Scientific geological fundamentals in planning of oil 
prospecting 

Dr. L. Körössy 

During the more than a hundred years history of oil prospecting the relevant scienti
fic methods enabling a rapid resultativeness have been developed. 

According to Hungarian experiences, rapid and efficient works require the selecting 
of the most favourable areas to be explored and the best adaptation of prospecting facilit
ies to the geological conditions revealed in the course of exploration in addition to the 
determination of the technico-economieal possibilities, the adequate training and skills 
of the technicians involved. 

In Hungary a Conference on Hydrocarbon Explorations (1963) was devoted to discuss
ing in detail the questions of oil prospecting methodology. In this context, the most ex
pedient exploration and prospecting phases have been elaborated and a planning system 
relying on the methods of prospecting and exploration phases has ewer since been deve
loped. 

On account of the particular geological setting of this country (a deep basin filled with 
mainly sedimentary rocks) 80 to 85% of all expenditures on prospecting for mineral 
raw materials per annum are devoted to oil and natural gas prospecting. This requires to 
develop careful exploration plans. Since prospecting for oil and natural gas in Hungary has 
been conducted since 1850 and up-to-date geophysical methods and drilling facilities have 
been used since 1933, the methodological arrangement of planning has become rather conf
used. Although exploration and prospecting were always carried on with up-to-date meth
ods of the time, the results, when looked at from today's angle, prove to be of very different 
value. Therefore all research work once made with methods and facilities now out of 
date should be repeated applying of the modern methods and facilities. 

Lucks and chances still play a considerable role in prospecting activities, but all efforts 
are sought to achieve that the relevant plans should be based upon sound scientific geolo
gical knowledge and evidence. 

Prospectors seek to determine the best areas to be prospected by relying on quantitative 
data: estimation of prognostic reserves is considered to be the best mean to achieve this 
goal. Work of this kind is carried out every fifth year and the next five-year plan is 
developed and drafted on the basis of the results. The first estimation for the total area 
of Hungary was performed in 1957. 

Since no direct data to rely on in estimating prognostic reserves are available (or where 
any, there reserves estimated are assigned to higher categories already), therefore the 
estimation relies on conclusions to be deduced from geological evidence only and every 
estimation method is highly dependent of subjective considerations. In the final analysis, 
it is not the method of estimation, but the opinion of the geologist familiar with his work 
area that is determinant. For the sake of higher security, estimates are carried out with 
two or more methods and the results are checked and verified with one another. 
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Relating the results of prognostic reserve estimations to the size of the area concerned 
(km 2 ) , calculators will obtain t/km 2 data with which map ofperspectivity areplotted (accor
ding to areas and depth intervals). These maps serve as a basis for planning. 

In addition, informations on the zones of regional accumulation, the degree of ex
ploration of the individual areas and depth intervals and the extent up to which the ex
ploratory well-sitting is prepared for, are also made use of in drafting exploratory and 
prospecting plans. 

In Hungary, oil and gas prospecting may be planned for the following stratigraphie 
horizons. The Early Paleozoic and older formations are metamorphosed, being unsuitable 
for being prospected, though somewhere they may figure as fractured reservoirs. The 
Late Paleozoic is reduced in extent, the respective sediment mass is small and prospects 
are not significant. The Mesozoic is widespread and prospective: this is the mean ob
ject of prospecting in the future. The Tertiary formations have been prospected thus far 
with the highest efficiency and they will remain in the years to come the most important 
objects of prospecting work. However, because of the high degree up to which they are 
explored today, it is to reckon with a certain decline in the number of newly explored 
traps. Consequently, the Tertiary is considered as the stratigraphie horizon of prospecting 
work of the past and present rather than that of the future. 

From the viewpoint of future possibilities, it is the Mesozoic that will increase in 
importance. The task to be solved in our days is to clarify the prospectiveness of the Meso
zoic formations. 

There are data suggesting unfavourable prospects for the Mesozoic. Unfavourable is 
the fact the Mesozoic formations occur only in single zones, not being generally distributed. 
Also unfavourable is their heavily tectonized character developed, mainly by fault
ing which has resulted in many small structure units. Another negative factor is the 
large-scale erosion which affected the Mesozoic during long geological periods in the course 
of which the pressure of the oil pools and gas reservoirs formed in the preceding periods 
would be heavily reduced, the dissolved gas would be freed and a new (tertiary) migration 
set in. During this process the earlier accumulations were lost or dispersed into several 
minor deposits, so the possibilities for finding large deposits of great economic significanct 
have become very faint. All these are just theoretical conclusions not yet corroborated by 
virtual prospecting facts. 

For a better understanding of the Hungarian Mesozoic, its distribution and thickness 
map has been prepared, showing also the Mesozoic overlain by younger sediments (Fig. 1). 

On the map there are zones with a Mesozoic of greater thickness and areas, where the 
Mesozoic is absent, where it would be impossible to find any Mesozoic sediment; finally, 
there are areas very poorly explored that can be readily outlined and that should be 
explored first by putting down wildeat holes for the exploration of the Mesozoic. 4 Meso
zoic zones appear on the map. The prospectiveness of each should by determined separa
tely because of the existence of differences in sedimentary facies and structural features 
between them. 

The Mesozoic occurs over an area of 65,888 km 2 or so and its sedimentary mass totals 
about 41,348 k m 3 in volume. The Mesozoic hidden beneath younger sediments embraces 
a total area of 27,490 km 2 . All in all, this is a very huge mass of sediment worthwile being 
prospected for oil and natural gas. 

The Mesozoic is mainly characterized by a faulted structure. In terms of petroleum-
geological importance there are (1) old fracture zones not affecting the Mesozoic ,(2) 
Mesozoic fracture zones (Cimmerian phase) that have affected some part of the sedimen
tary sequence and have enhanced the formation of traps in them, (3) synsedimentary 
fracture zones which brought about favourable conditions for accumulation already in 
the period of main migration, finally (4) post-Mesozoic fractures which have affected the 
whole sedimentary sequence, but which have produced unfavourable effects by causing 
the leakage and loss of ancient accumulations. 

The exploration of Hthological and stratigraphie traps ind the Neogene and the Meso
zoic will impose, more difficult tasks to be solved by geologists and a greater number of 
more specialized staff is needed than has so far been the case. With the growth of know
ledge the areas to be declared barren will gradually wane in Hungary too, while prospective 
•treas and productive stratigraphie horizons will increase at a similar rate in this country. 


