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A Duna—Tisza-köze
kőolaj- és földgsízkutatiísának
földtani eredményei
Hydrocarbon geology o f the Duna—Tisza lnterfluve, Hungary

K őrössy L ászló
1124 Budapest, Vas Gereben u. 1.

A szerző röviden vázolja a Duna—Tisza-közén folytatott kőolaj- és földgázkutatás történetét
és időrendben bemutatja az 1980-as évek elejéig tanulmányozott 63 kutatási területet (kivéve
Szeged környékét). Ismerteti az előzetes geofizikai vizsgálatok (földmágneses és gravitációs
mérések, szeizmika) eredményeit és a fúrásos kutatás indoklását. Megadja 532 mélyfúrás
rétegsorát, ismerteti a rétegtani és a szerkezeti viszonyokat, a kőolaj földtani eredményeket (a
rétegvizsgálat eredményét, a szénhidrogének összetételét, a kutak hőmérsékleti viszonyait) és
következtet a szénhidrogének származási helyére. Tájékoztat a kutatás közben felmerült
problémákról és a továbbkutatás lehetőségeiről. A fontosabb.kutatási területek leírását a neogén
aljzat mélységét is mutató térképvázlattal és földtani szelvénnyel illusztrálja. A gyors tájékozódást
helynévmutató és az átfúrt képződmények kor szerinti mutatója könnyíti meg.

Following a brief review o f the history o f hydrocarbon prospecting in the Danube— Tisza
lnterfluve (i.e. between the Danube and Tisza rivers), the Szeged region excepted, 63 prospecting
areas are described, studied until the early 19S0s. RestiIfs o f geophysical investigations
(geomagnetism, gravity measurements, seisrnics) and stratigraphy, tecronics, CH geology
(fonmtíion testing, cornposition o f CH, downhole temperature) are described. Stratigraphic
columns o f 532 boreholes are given. Őrigin o f the hydrocarbons and probletns and possibilities
offurther prospecting are discussed. Maps and geological projiles are given. An index o f piacé
names and drilled fonnations help the reader.
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Földrajzi és földtani helyzet
A kőolajkutatás története 1923— 1980 között

Abony
Alcsipuszta
Ásottba lom
Baja
Bugac
Cegléd
Csávoly
Csikéria
Eresztő
Érsekcsanád
Híirira
n «i Kit
Izsák
Jakabszállás
Jánoshalma
Jászkarajenő
Jászszentlászló
Kaskantyú
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Kiskunhalas-Dél
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Kunbaja
Kunszállás
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Rétegtani és fejlődéstörténeti összefoglalás
Irodalom
Helynévmutató
A kutatási területeken rétegsoránakkormutatója
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kunhalas Dél, Hurka, Eresztő, Szánk Dél,
Huzsa, Zsana.

A DUNA-TISZA KÖZÉNEK PÜLDHAJZI
ÉB FÖLDTANI IfEGYZETE

3.
A Mórágy-középei földi kristál
raegae rügvonulat Duna-Tisza közére eeo

A Duno-Tisza köze területe alatt

részén! Héra, fcreekcaanéd, Sükösd, Mieke,

Béce-Kiakun megyét, Pest éa Szolnok megye
egy részét éa Csongrád megye nyugati ré-

Jánoshalma, Kisszállás, Kiskunhalas, tkzlér, Szánk, Jászszentiáazló, Pálmonostora.

azét értjük, Északi hatóra szerkezeti
térképeink Középmagyarorszégi vonala,

zoós medencealjtatú vonulat kutatási terü

nyugati lehatórolóaa a Duna vonala,

Ú. A Mecsek, Kiskőrös, Bugac scezomely

letei i Kiskőrös, Soltvadkerfc, Boltvadkert

caak földrajzi hatér, A földtani szerke

Észak, Kecel, Tabdi, Páhi, KeBkantyú, Or~

zetek áthúzódnak a Dunántúl keleti meden

govány, Orgovény Dél, Jakabazólléa, Bugac,

cerészéről a Duna-Tisza közére. Keleti

Kunszállás.

elhatéroléaa a Tisza vonala, illetve

a

3. A kBposfői kristályos vonulatnak

Szegedi-medence /vagy Tioza-érok, illetve

a Duna-Tiaza közén található része; 8o)t-

Kiakun-depreöozió/» Déli hatéra s trianoni

szentinire, a Cegléd közötti részén levő

országhatár.

kutatási területek! Boltszentimre, Izsák,
Kecskemét, Cegléd /és a Törte 1-11 fúrás/.

Erre a területre eső földtani szer

Ennek tr iász-jui óval fedett részén Abony,
kréta fiied ék marad ványain Kerekegyháza,

kezeti egységek! /I/ Délen a Madaras-Tom

pa eltemetett kriatólyos-mezozoóa rögvo

Lajosmizae. Alsókréta diabázzol Jászkars-

nulat, amit a /2/ Mélykút-Kiskunhales mélyvonulat választ el az ettől észak felé kö

jenő. Kréta-paleog^n fliasel Nagykőrös,

vetkező /3/ középalföldi kristályos alaphegyaégvonulat eltemetett hegységétől,

Törtei, Szolnok, és Alcsipuszta. Végül a
miocén vulkánitokkal töltött aüllyedékben Táborfalva, Örkény, Újszilvás és
Zagyvarékuö kutatási területek.

amelytől északra a /‘\/ Kiskőrös-Bugao kö
zötti, főleg mezozoés képződményekből ál
ló vonulat'húzódik, majd a /5/ KaposfőSol tazen timre-I zsák-Kacskemé t-Ceglód
kristályos alephegyeégvonulat következik,

Az innen északra eső területet a
Paleogén-medance néven később szándékozunk
•'Q *
ismertetni. Ezt a területet a vulkáni árok
alatt húzódó Középmugyarorazági válosztó

melynek északi része ez Örkényi miocén
vulkáni képződményekkel töltött ár-okszerű

vonaltól északra következő és a bugyi,

medencerész. ÉK-i része a jószkarajenő-

sári fúrásoknak tengeri újpaleozoikuma éa

szondaszőlősi diabóz és a szolnoki flis

a bükk-igali öv egyéb sajátságai jellemzik.

képződményeket tartalmazó medencealjzata

Az elhatárolás bizonytalan DK-en a

terület. Mindezeket DK-en a Pusztamérges-

Szegedi-medence /Tisza-árok, vagy Kiskundepresszió/ felé. Ennek nyugati menedékes
lejtőjén rendszertelenül összefolynak a

Nagykőröa összetett diezlokációs öv hatá
rolja a keletre következő Tisza-érok /más
néven Kiskun-depresszió/ mély medencerészótől, amely kelet felé folytatódik a
Tiszántúlra. Északi hatéra a Közópmogyar-

kutatási területek. Ugyanazon a szerkeze
ten másként nevezett és a különböző helyi
szerkezeteken azonos nevű fúrások mélyül
tek. Ezáltal zavaros helyzet alakult ki,
mely az, elhatárolást is bonyolítja.

orszégl azei-kozeti választóvonal.
Ezeken o medencealjzat kifejlődése
és felszínének domborzata szerint megkülünböztetbel.Ő szerkezetegyaégeken az alábbi
kőolaj- éa földgázkutstési területeket

A KŐOLAJKUTATÁS TÖKTÍÜBTE A DUNA-TISZA

tel álJuk s

KÖZÉN 1923-1980 KÖZÖTT

1. A Madaras-Tompa magas rögvonuA legrégebbi geofizikai mérések

latons Katymár, Madaras, Kunbaja, Cslkéria,
Tompa, Keleble, Pusztamérges, üttömöa,

még nem kőolajkutatáui céllal készültek,

Ásottbalom, Móruhslom.
2. A Mélykút-KlskunhalaB mélyvonulat területén Daju, Osávoly, Mélykút, Kis

de eredményeik, amelyeket a Geofizikai
Intéfeet évi jelentéseiben találunk, jól
fel basznál hatók voltak. Ugyanígy a legrá-

6

gebbi fúrások is artézi viz fel tárására

a szerkezetkutatást Kunbaja területén.

mélyültek. Ezek földtani leírásait liAI.AVÁTS Gy. munkáiban találjuk meg /189á,

A szolnoki kedvező eredmények után
ki terjesztettük a kutatást a szomszédos
Alcaipuszta területére 1958-ban, é3 délen
is folytattuk a szerkezetkutatást Kunba
ja, Tompa, Csikéri a területeken, majd
1959-ben Pusztamérgesen, Tompán kis földgázelőfordulést találtunk.

1902/.
Az első kőolajkutató fúrást az
Angol-Perzsa olajvállalat magyar leányvállalata mélyítette Baján 1923-ban. Ez
után 19 évi szünettel kezdődtek a MANÁT
kutatásai a Duna-Tiaza köze déli részén,
ma is korszerűnek tekinthető Eötvös-ingés
graviméteres és szeizmikus módszerekkel
és az első rotary-rendszerű korszerű fűróberendezéseel, elektromos fúrólyukméréaekkei. Az első szerkezetkutató fúrást
a MANÁT Katymártói délre mélyítette 19^3ban gravitációs és szeizmikus mérésekkel
valószínűsített kiemelkedésen, melyet a
fúrás igazolt.

1959-ben kezdtük a Kecskemét, Kecs
kemét Nyugat területek kutatását, ahol
kevés és kedvezőtlen összetételű földgázelőfordulást találtunk. Kerekegyházán .
Pusztamérgesen, Jánoshalmán folytattuk a
szerkezetkutatást. Utóbbi területen János
halma Új néven még Iá fúrást mélyítettek
1980-83-ban. Ezek kisebb földgézolőfordulást
találtak. 1960-ban kiterjesztettük a szer
kezetkutatást fcrsekcsanád és Rém területé
re. Utóbbin kis gázelőfordulést ie talál
tunk.

A katymérl fúrást a második világ
háború és az utána következő nehéz évek
miatt csak 10 év múlva követte a MASZOLAJ
S zolnok-! fúrása 1953-ban, amit G.A. DUNYAMAf.OV geológus-igazgató jelenlétében
KÖRÖSSY I.. tűzött ki, kevés geofizikai
mérés földtani értelmezése alapján az ARV Jelű regionális szelvénynek fúrásra
legalkalmasabbnak Ígérkező pontjára. Ez
azért nevezetes, mert ez volt a Duna-Tiaza
közén az első fúrás, amely kőolajat talált
és bizonyította a terület reményteljes
voltét. Az első szolnoki fúrást több leha
tároló fúrás követte.

1961-ben Kecskemét Nyugat területen
jó olajnyomokat, Zagyvarékason földgázt
találtunk. Táborfalva területén szerkezetkutató fúrásokat végeztünk, amit 1962-ben
Sükösdön folytattunk.
1963-ben Örkényen és Öttőmöaön foly
tattuk a szerkezetkutatást, utóbbin kis
kőolaj- földgázelőfordulást találtunk.
196't-ben Soltvadkerlen földgázt, Szánkon
jelentős kőolaj- és földgázelőfordulást
találtunk. Miskén szerkezetkutató fúráso
kat mélyítettünk. 1965-ben Cégi éden kis
olajelőfordulést, ilarkán kevés, Eresz tőn
valamivel nagyobb olaj- és földgázelőfordulést találtunk. 1966-ban Tabdln . Tázláron.
Jészszentlászlón , Pálmonostorán és Ásotthalmon kutattunk. Tázláron Ó3 Ásotthalmon
kisebb olajmezőt találtunk, Jászszentlászlőn kis olaj- és gázelőfordulást, mig Pálmonostorén csak Jó olaj- és gáznyomokat
sikerült kimutatni.

Még ugyanabban az évben mélyültek
CSÍKIT G. vezetésével az Izsáki szerkezetkutató fúrások, 195í,-ben a kiskőrösi csak
olaJnyomoket talált fúrások és 1955-ben a
törteli kőolaj- és földgézelőfordulást
felfedező fúrások. 1956-ban folytatódott
a Madaras-Tompa magas rögvonulat feltárá
sára indult szerkezetkutató tevékenység
CSÍKY G. vezetésével Madaras környékén.
1957-ben Nagykőröstől délre talál
tunk kőolaj- és földgázelőf'ordulást, amit
Hagykőröa-Kálmánhegy, Nagykörös-Hangács,
Hegykörös Dél néven kiterjesztettünk a
környékre is. Később /1981-82/ Nagykőrös
Uj néven még 10 fúrást mélyítettünk, melyek
főleg széndioxidot tártak fel. Még 1957ben kiterjesztettük a kutatást a Jászkarajfcnő gravitációs és mágneses indikációra
és a Madaras-Tompa rögsoron is folytattuk

1967ben kutattuk fel a kiskunhalasi
olaj- és földgézelőfordulést. Az itteni
eredmények a tovébbkutatést indokolták,
aminek során 197^-ben sikerült megtalálni
a Kiskunhalas fai tekintélyes olajmezőtj
1975-ben a KIha Ny kis olajelőfordulást és
1979-ben Klha Dél kis olaj- és földgézelőfordulást.
1968ban Kelebién találtunk olajme
zőt. 1976-ben Bugacon kevés olajat és
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földgázt, Orgovényon és Jakabszállásón
földgáz,nyomokat, 1971-ben Abon.y, Péhl,

1. Baja

Csávói?. Kaskantyú. Kisszállás területen
kutattunk, da csak Abonyban találtunk
kevés gázt, az is főleg CO^. 19/2-ben
8oltvadkert .Észak és Soltvadkert Kelet
kutatási területeken kevés olajnyom és
gáz, Récéién jó olajnycmok jelentkeztek,

Az 1920-ae években Baja mellett
Gergits Ferenc földmivae gázezivérgést
észlelt a helyi hírlap szerint, amit
BÖOKH Hugóval PANTÓ Dezső vizsgált meg
részletesebben. PANTÓ D. /192>/ felszíni
térképezéssel ée késifórással megállapí
totta, hogy a szeremlei Duna parton egy

1973-ben Újszilváson Cög gázt és Soltezentimrén géznyomot találtunk. 197^-ben
Kecskemét Dél területen gáznyomokat ta
láltunk és jó eredmény volt ebben az év
ben a K iskunhalas északkelet olajmező
felkutatása. Kutattunk még Mórahalmon ,
ahol földgázéiőfordulást fedeztünk fel.

30x6 m-es területen, Szentjénoa és Kcppénypuszta mellett gázazivárgás történik. A
kézifúréeokksl feltárt kék agyagban paraf
fin és olajnyomokat is említ.
Már régi idő óta ismeretes volt,
hogy Baján és környékén több artézi kútból
szivárgott földgáz. Ezek a fúrások elérték
az 500 m-es mélységet. Mohácson 387 m mély
fúrásról tudósit TIMKÓ I. A bajai vasút
állomás mellett 1903-1905 között fúrt ar
tézi kútból gázkitörés következett be,
mely meggyulladva égett egy ideig /2. táb

1975-ben folytattuk a kutatást
Kiskunból se Nyugaton, ahol csak nyomokat
találtunk, 1977-ben Kisszálláson gáznyo
mok , Hélykúton kevés földgáz és olaj volt
az eredmény, 1978-ban Rúzsa néven nagy
területen elszórt fúrások mélyültek,
némelyik kevés olaj- és íöldgáztároló
réteget talált. Ez évben Zsana kutatási
területen sikerült nagyobb földgázéitfordulást találni, valamint kis kőolajnyomot is. Kiskunhalas környékén is foly
tattuk a kutatást Kiha Dél néven, kisebb
géz «it olaj felkutatásának eredményével.

lázat/. A felszínen levő"öntéstalajokon,
a mocsaras Duna árterein is több helyen
észleltek gézszivárgást.
Mindez arra ösztönötte az AngloPersian Oil Co. magyar leányvállalaténak
geológusait, hogy Bajétól DK-re kutatófú
rást telepítsenek /BÖilH F. 1923/. A fúrás
környezetét annak Idején részletes geo
fizikai mérésekkel nem derítették fel.

Mint látható, a Duna-Tisza közé
nek különösen a Szegedi-medencével hatá
ros DK-i részén mélyült sok kutatófúrás,
ahol néhol eredmények ie mutatkoztak. A
kutatás átnyúlik sz 1980-as évekre és a
Duna-Tísza közén még további lehetőségek
mutatkoznak.

A gravitációs mérések szerint a
várostól délre negatív anomálieterillat van,
ettől délre a mezozioós kibúvásoknak /Várpuszta/ megfelelően ÉNy~DK irányú maximum
vonulat jelentkezik. Bajétól ÉK-re a RémJánoshalma vidékéről ismert gravitációé
maximumot találjuk.

A kutatás földtani eredményeiről
és további lehetőségeiről az alábbiakban
számolhatunk be rövid összefoglalással.
%
*
A DUNA-TISZA KÖZE KŐOLAJKUTATÁSI
TERÜLETEI 1923-1980 KÖZÖTT

Az alábbiakban összefoglaljuk a
Duna-Tisza köze kőolaj és földgáz kuta
tási területein végzett geológiai, geo
fizikai és mélyfúrási tevékenység kőolaj
földtani eredményeit ée a további lehető
ségeket a kutatás időrendjében.
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2. ábra.

Baja környékének tér
képvázlata a szeizmi
kus szintvonalok feltüntetésével.
Szerkesztette CROHOLY T. az 1953ig végzett mérések alapján.
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Az első Eötvöa-inKés méréseket
1908-1909-ben maga báró Eötvös I.orénd
végezte /Szeged-Sznb8dks-Baja/, térképét

BZini vizsgálatok után 1925-20-ben mélyült
az Angol-Perzsa Vállalat magyar.leányvéll a
laténak a Baja-1 jelű fúrása. De közben el
fogyott, illetve az infláció folytán elér
téktelenedett a vállalat pénze. Ezért a

PÉKÁR D. /1950/ közölte, később 1922ben folytak Eötvös-ingés mérések Bajén
/RENNER J. 1966/, és 19;*2. júliusa és

magyar kincstár fejezte be 1596,5 m mély
ségben. Megemlítjük, hogy 1967.05,19.-06.

J9***?. márciusa között graviméter^ee méréeeket végeztetett a MARÁT részére a

10. között a bajai piactéren vízkutató fú

FRAKI.A /Kraktiscbe Lagerstattenforschung/
vállalat. Mindezek e fenti eredményeket

rás mélyült /Bj-2/2/, melynek földtani
adatait itt is ismertetjük.

megerősítették, részletezték.

1, táblázat

A szeizmikus mérések eredményét,
GROHOBY T. / j 958/ térképe foglel ja össze

Fúrás

FA

a

/2. ábra/i Ezen Baja éa Bátmonoatora kö

Öa)a*f kb.9C

zött. 1600 tn elá süllyedő mélymedenceterület ven, amely DK felé összeköttetésben
van s Tataháza-Mélykúfc vidékén kialakult
mély medencerészekkel,

fii-272 91,05 W

44

L

Fp

Ap

Bsd. Kríst. Híg).

437 693 (n%,3

■

jirwjere

308 558 691 1080 [1211)

Rétegsor
Negyedldőszaki futóhomok, ártéri

A bajai fúrást az előtte végzett*
kevó-3 geofizikai mérés figyelembe vétele

üledék, lösz, löszös

íbzbp,

öntéstalaj,

nélkül tűzték ki, felszíni gáznyomok
alapján.

/levantei/ agyag, meszes agyag, homokos

iszap, homok, kavics, agyag. Felaőpliocén
agyag, homokrétegek. Felsőparinon /a Baja-1

Fúrási tévékényaég

fúrásról fennmaradt gyér leírások szerint/
i,világos éa sötét mérgarétegek, szürke

Az említett artézi fúrások éa fel-

9

agyag, homokos agyag, kevés homok, agya

olajtelepekkel nincsenek kapcsolatban.

gos homok, tőzeges agyagrétegek". A BJ-

További kutatás Baján a felhalmozó

272-ben: agyag, ngynginórga, homokos
agyag, agyagOB homok. Az alsópannon

dásra alkalmas szerkezét hiánya miatt je
a

lenleg nem indokolható, A dél felé emelke

Bj-l-ben: „vilégos és sötétszürke kemény

dő medencealjzat triász rétegei Várpusztá
nál felszínen vannak. Bezártság hiányéban

mérgo, márgés homok, palás pirites mérge,
fehér színű mórga, blotit-andezittufés

akkumulációra alkalmas csapda nincs jelen.

márga és agyagkő". A Bj-272-ben: homokkő

Az ÉK felé levő eltemetett medencealjzati

és agyegmárga, A szarmata jelenlétéről

hegységen mélyült fúrások nem találtak

nincs adatunk. Bádeni a Bj-l-ben VADÁSZ

olaj- vagy gézfelhalmozódést.

E. /1935/ szerint: „világos és sötét
szürke-barnás kemény palás agyagrnérga osszlet, melyben 1355,'*-1355.9 m között szürke

2. Kat.ymár

kemény kalciteres lithothainniumos breccséa
mészkőbetelepülés mutatkozott amphistegi-

A katyméri kutatási terület a Geo

nákkal és egyéb foraminiférákkal. A leg

fizikai Intézetnek a MANÁT megbízáséból
végzett 19Ó1-Ú4. évi Eötvös-ingáa mérései

utolsó fúrási minta közép- és durvaszem
csés csillémos kvarcit volt, piritszem-

által ismertté vált maximumvonulat DNy-i

csékkel. Ez az egész összlet eltér a kül

nyúlványán V8n. E maximumon KREY, Th, geo

színen eddig megismert valamennyi miocén

fizikus vezetésével a SEISM03 vállalat

sorozattól s leginkább flisjellegűnek

végzett szeizmikus méi'éseket 19'*3. február

mondható. Alatta az alaphegység várható",

havától, ugyanakkor a PRAKLA német válla

A Bj-272 fúrásban agyag és egyagmárga kép

lat gravlméteres méréseket végzett részle

viseli.

tes megismerés céljából. Madaras, Katymár
és ettől délre Sztopár vidékén /miközben

A grani tóid alaphegységet a Bj-272
fúrás érte el. „Grnnitoid típusú epimeta-

a PRAKLA gravlméteres meghibásodott és

morf kőzetet" említenek /BOIIN P. 1967, P-

700 állomást újra kellett mérni/.

307/.

E mérések alapján feltételezhető
volt, hogy a medencealjzat a felszín alatt
J00 m-ig emelkedik, ami akkor hihetetlen

S zerkezeti viszonyok
A két közeli fúrás szerint a kris

nek tűnt. A geofizikai értelmezés elősegí

tályos alsphegység észak felé a Rém-Érsek-

tésére és a terület földtani feltárására

csanád nagy alaphegységi kiemelkedés felé
meredeken

férést mélyítettünk /'*. ábra/.

emelkedik, illetve a bátmonos-

tori mélyebb medencerész felé lejt. Záró

Fúrási tevékenység

dó szerkezet jelenlétéről, mely a szénhid
A Katymár-1 /eredeti nevén Madaras-

rogének felhalmozódására alkalmas lenne,

1/ kutatófúrást geofizikai mérésekkel jól

a kellő előkészítés nélkül kitűzött ongol-

előkészített helyen 19'* 3.05.26-08.1't. kö

perzsa fúrás helyén nincs adatunk.

zött 301 ,'* m-ig mélyítettük a falutól dél

Kőolajföldtani eredmények

re az Óhegy dűlőben, üzemi geológus KÖRÖSSY
L. volt.

A Baja környéki gáznyomok összeté
tele PANTÓ I). /1923/ szerint:

Ré tegoor

2. táblázat
A fúrás 120 m tszf. magasságról
Metán
78,7'* %
Nehezebb szénhidrogén l,'iO
Oxigén
0,17
Nitrogén
19,69

indul t és

A Bj-1 fúrás mélyítésekor mintegy

mokos csillámos márgs, egyagmárga, mész-

500 m-ig észleltek gyenge földgáznyomokot. Feltételezzük, hogy a gáznyomok

neg.yedidóazaki lösz, homokos

Agyag, homok, aprókovicn '*5 m-ig, alatta
166 m-ig felsőpannon agyagos homok és ho
konkréciós meszes agyagrétegek sűrűn vál

a

takozva. 22'i,7 m-lg alsópannon szürke

pl ei sztocén-fe 18Őj)l iocén mocsári üledékek
szervesanyagának bomlásából származnak és

agyagmárga és finomszemcséa puha, pzürkéssárgásfehér színű mészinárgo, mely helyers-

10

___ *^PU5J1AMK»6£*

...

éfi

/'

í
» V
\ \

í^ rM . \\\
\

i

j /

/ / / ‘V / / ^ - í s ::\jI:/!/
.ri;/).1 ó;iühoi i .

; ■/ ,

/ ' !i / f f S S ’ .vS

/I V

My//////sV/'.v-“z^'-J

- f

1 1 '

m/UH \ \

/////•

\

I\.\ \ !
jf i i

í

McspoKos

.< I

• // í• ^ ;S
;* ^Í(<ÍÁ
s á í(rtA
^ 5S v' . x v -c' ' . /

§ / ( i y s /A

W

.

...........
".••
......... /l^ V /" ^ •■,.•■
•• /

m

/ I/

\Ty

/i. / / / / /

e x /

.... , x

- .. > Z 0 : 7 < Z 2 ^ - s v 7 /! \•-j

: ^
\

/

, ^

r

VtoicklfcoS

w w m .c4

v ,f? X .

.. ■

^SAHOOR

\

1

V w r t ■;<■<// u :'-yüvK#

V ,'v

K

\ /j!

csaN oiy

j

/

/ ''f i

./
,,

\ I,

í 3 A 5 Wm

i

\
J

( ■)

BájHOK y
*,
\

•
;

n ' Ábra. Madaras-Tompa msge.\
rügvomilot grsvltA-v„
d ó s anomáliatárképa

ként csaknem teljesen ostrocodn-héJakból
állt. Megfelel a Tótkomióéi Máazmárga forméciónak, tehát nz el sópannor, alja. Végül
301
m talpmélységig miocén /kárpáti-bádenl/ ni apkonglomerétum, durvahomokos ré

j
.•

húzódlk Madaras-KunbaJa-Col kéri a-Tompa
vonalán mint nagy begynágvonnl at, a
Fruska (lóra felszín alatti párja /4. áb
ra/.
Nem hiszem, hogy van még egy elteme
tett nagyszerkezeti egység, amelyhez ver’t Írtak, de ez ilyen. Néhány versszakot
»aézok egy alföldi újaágbóli

tegekkel éa rlolittufa csíkokkal követke
zett, k konglomerétum kavicsai 2-4 cm-ea
étmét ójílek. Jól koptatott kvorcit és ke
vés kr)stélyospnla törmelék laza homokos
hötSanyngbnnj ezt éllamló omlón miatt a

Bácskától e TIsza-hnjlatig
. mogorva, ván
szörnyű nagyságú grántthegy lakik
a föld ölén.

kis fúréberendezéo nem tudta áttörni éa
nem értük el a mcdenoealJzatot.

átbámiilt egykor az Alpok felett
- nagy volt ez út mejd megrázkódott, mélyre süllyedt
sírt és aludt.

Szerkezeti viszonyok
é Madaras-Tompa eltemetett hegység
gerincének í)Ny-i nyúlványén az egyik ma
gasan levő rögöt találjuk Knt.ymártól dél
re, mely észak felé lejt a csávóiy-mé)ykút.l mélymedencóha, P~ÍX felé pedig tovább

Homok s teimíföld temette be
o homlokát
s 5 görnyedett a nagy tüzek felett
niább, siAbb ,<•
Fentitnétek ki roppant vállatok a
a mélybe lent

ü

Y

•Sn» í-1

most; építik a boldog századok
a nagy Jelenti
/SZŰCS ERNŐ Béla/
KöolaJfüldtani eredmények
A

5. ábra.

A szolnoki olajkutató
fúrások
c „
táj képvézl ats.
*

fúrás idején 011-tryomok nem for

dultak el5, rétegvizsgálatot nem végez
tünk. A távolabbi környék kutatása nem
reménytelen, de meg kell említeni, hogy
figyelemreméltó nyomokat nem Ismerünk

a

környékéé 1.

<»SroH W
3. Szolnok

A háború után Kőrösozegapátlban,
Biharnagybajomban, Mezőkeresztesen ku

továbbfejlesztő, lehatároló fúrás mélyült

tattunk eredményesen. A Dunn-Tisza közén

Szolnok és Szol nok-llaj tó tanya néven

csak 1953-ban, Szolnokon folytattuk a fú

egy Szolnok Észak néven. Eleinte az ered

rási tevékenységet.

ményes fúrástól távolabb kutattunk /Ezo-

Szolnok környékén báró Eötvös Loránd, később a Geofizikai Intézet 1901-

kisebb előfordulást bizonyított, ezért

2, -3,

sok. A részletesebb szeizmikus mérések

seket végzett, 19'l9-ben a MASZOt.AJ részé

szerint magasabb helyre került a Soil-7,

re végeztek részi elegebb Eötvös-ingás mé
ludt át a MARZOLAJ

-10, -13, -21 fúrás és a SzoÉ-1 is.

ha

üzemi geológus

AR-V jelű regionális

r Ao

Az

ONYAT !,. és társai vol

tak. A fűi ások földtani adatait a 5- táb

szeizmikus szelvénye, amely később felbol-

lázat tartalmazza.

tozódást Jelzett. 1959-ben a Geofizikai
Intézet földmágneses

Ezek eredménytelensége csak

később a Izo-1 köré csoportosultak a túré

1928 között szórványos Eötvös-lngéa méré

réseket /RENNER J. 19'l9, 1% 6 / . Itt

és

é3 a MASZObAJ rész

Rétegsor

letes szeizmikus méréseket végzett. Előbbi
A negyedidősznki rétegek DK felé

szerint kb. Szolnok vidékéig nyomozható

vastagodó összlet.e 300-550 m vastagságú.

a Kecskeméttől DK-re kezdődő és JészkaraJenőn áthaladó mágneses rendellenesség.

Sro 5

Fúrási tevékenység

Szo11 Sro 1 Sro 9 Sro-12 n
90.A 900 91.1
91.95 V

D 9?,b
1L_

)km
_l

Sro

9.

0m

Az AR-V re
gionális szeizmi
kus szelvényen mu
tatkozó kis kie
melkedésen a szel
vény földtani
telmezésének

elő

segítésére mélyi- _
tettük 1953.04. io-

1 2 .23 . kiizöl.t

Felsópannon

ér
1215 -

1150 113S- 1130

a

I12á.

1159-

Alsópannon

Szo-1 fúrást, mely
az i 95,( *0) .25-án
elkezdett réteg

2027,
(20OOF

vizsgálótok szerint
kőolajat talált a
buna-Tisza közén

(2áA3)

első ízbenI
Ezt követően még 20

2232

.(2181)-

f>. ábra.

Földtani szelvény a szolnoki kututási területen él:.

12

3. táblásat
fu r ii

a

rá

l

fP

Áp

jZO-1

30,8 295 710 1135 2027

Szó ?
Sra 3

91/í

Sre 4
Sío -5
$zo 8
íko-7

399 730 1175

$z.

Bid. Pgtr
223? (2443) otajisnn.

-

'mii

vizss

m
7t$

vi
vi

91,55 330 760 1159 1525 - Í?öQ4í
9?,'G 295 695 109? 2035 210$ 1(2143)
92,6 335 735 1215 (2161)
325 120 1160

vizes
vizes

mi

96,7 275 850 1205 1925 1980 2070 (2104)
■
$n>-8 3'56 305 110 1125
Szo-9 91,1 303 710 1130 K200Ö3
$7010 95,4 355 720 1^80 1990 2024 2115
5zol1 90,4 315 72^ 1150 11920)
Szó-12 9V95 310 165 1024 20-40
<2065)
(2140)]
94,5
320
Sjö-11
725 1173 2052
$70 14 899 300 715 1152 12051}
Szo-15 901 300 715 1123 2030 - feotf)
5ío 1S 899 300 710 1110 2062 2065 <2155)

<rm)

’2m

Szó 17

91,1 305 705 Ilié 2028
$70-18 91,25 306 715 1142 2015
$20 19 9169 315 765 1150 2016
M
F 0 R T A K
Sk -20 N

í

$20-21 9465
Szó t - 1 89,38

o!sj
vizes
oisjjé?
Víz
v’z
víz
9*1
víz

-

Í2060)

víz

-

(2050)
Í204D
1 E

VÍZ

1272 2180 (2200)
1232 1927

vizes

(2200)!
‘

giz
VÍZ '

x___ ____ ____ ____ _______S

mind több homokkórétegggel //. ábra/.
Alatta a Szolnoki Homokkó formáció finomszemcsés csillémos homokkőpadjai követ
keznek, vékony sötétszürke sgyagmárga réte
gekkel váltakozva. Alatta a Nagykörűi
Agyngmárga formáció szürke egyagmárga,
márgarétegei Jönnek, a Bzerkezetlieg mé
lyebb fúrásokban mind több kiékelödö homokkópaddal. Végül a Tótkomlós! Mészmárga
formáció nyomai vannak meg.
A szarmata üledékek jelenléte néhol
bizonyítható. Kagylós törésű barnésszürke
színű kemény márga-mészmárga, Haj tótanyá
nál homokos mérge. Jellemző de gyér fauná
val .
A bádeni rétegsor vastagabb és elter
jedtebb, kifejlődése változatos: zöldesszürke színű egyagmárga, mérge, meszes ho
mokkő, lignítos homokkő, jó) rétegzett
világos zöldesszürke színű riolittufa, vör
henyes árnyalatú homokos agyageolkok. Part
közeli sekély tengeri üledék, helyenként
szárazföldi üledékkel. A riolittuféban
kvarc, üvegfényű földpát, horzsakő látha
tó. A mérgékban gazdag béderii mikrofauna
van.

Futóhomok alatt durvább folyami hordalék,
kavicsos homok van, amely finomabb üledék
kel folytatódik, de a finomabb szemcsés
üledékben megjelenik egy~egv durvábbszemesés szakasz. Egészében felfelé finomodó
üledékciklus. A felsőpllocén zöldes-sár
gásbarna színű, néhol vörhenyes agyag,
eg.yagoa homok sok finom homckréteggel, sze
nesedéit maradványokkal. Az alján vastagabb
homok, homokos kavicsrétegekkel, Felfelé
finomodó szemcséjű üledékciklus» A DK felé
vastagodó rétegsora a felsőpliocén siilyiyedés helyét jelzi. A felaöpannon felső
részén uralkodóján finomszemcsés homokos
Bgyagj mélyebben agyagos homok, mely vé
kony sgyagmárga, márgarétegekkel sűrűn
váltakozik. Az aljén a Törteli Homok for
máció vastag homokpedjai fekszenek. Egé
szében ez íb felfelé finoniodó szemcsetartományú nagy üledékciklusnak látszik, amit
a karotézediegramok

tükröznek jól.

Az alaőpennon kőzetrétegtesni szint
jei közül jó) felismerhető e homokpados
agyogmérga /KŐRÖSSY L. 1968/, újabb nevén
Algyői Agyagmérga-Homokkő formáció, lefelé

A neogén üledékek alatt diszkordánsan felsőkreta-paleogén fiié kifejlődésö
üledékeor következik. Ebben éles határral
kvarchomokkővel kezdődő, majd kemény sö
tétszürke színű agyagmárgával folytatódó,
végül világosabb szürke inárgával, sárgásszürke mészmárgával végződő ritmusok vél-

tnkoznok, szerkezetileg nagyon megviselt,
gyüredozofct állapotban. Vastagsága éa fe-

Jei felett o neogén rétegek nagyon la
pos fo 1holtozódásja éo kiékelő lése alkal
mas szerkezet volt kőolaj és földgáz fel

k.iije ismeretlen /KfillOSSY í*. 1959/* A tá

halmozódására az alsópannon Szolnoki Ho
mokkő soi ozatbnn, a bomokpados t’gyi.gptárgn
záró takarórétegsora alatt, /?. ábra/.

vol obbi környéken alsókréto diabéz for
dul elő, helyenként ez lehet o íeküje.
Szerkezeti viszonyok

Kool a,)földtani er edmények

Szolnok környéke szerkezetileg kü
rengések, nz alsókréta diabézok és n fel-

Mint említettük a özo-1 fúrás ez
alsópannon betárolásakor több olaj- és

sókréta-paleogén fi is előfordul ásó is bi

gáznyomos réteget talált, 19'^ •01.<?5_én

zonyít. Utóbbi innen az ÉK-i Kárpátokig

az 19«»-1921 m közötti, itt Szolnoki Ho
mokkő formációnak nevezett rétegok egyik

lönleges terület, emit a kecskeméti föJd-

folytatódik a tiszántúli kristélyospola
vonulat épznki szegélyén. Szolnokon nz
átfúrt rétegsor észak felé emelkedő szerkezeli helyzetű /(,. ábra,/. A neogén alatt
a diezkordána fi Is magasabb helyzetű rög-

homokiétegéből /amely 0 dunántúli Tófeji
Homok formációval azonos/ napi •?(> m olaj
lennel ént, adott,. Később még további négy
homokiéteg bizonyult olaj- én gáztermelő-

14

nek /'/. ábra/, liz volt ez ol h ő felkuta
tott olajmező a Dunn-Tlaza közén.
5. Izsák
A haj tótanyaí kiemel kedésen mé
lyült első fúrás a Szó ti-? olajat és na

fz.sák én Kecskemét vidékén 1911-,

pi 10 '>00 nr gázt terma lő réteget talált
/A, táblázat/. Végül olajtermelő lett

1921-, 1927-, 19'1 J- én 19'19-ben folytak
gravltációa mérések. 19'*-5-ban SZÍI.ÁRI) j.
végzett graviméteres méréneket a MAMÁT

még a Szo-8, -9, -11, -15 és -1.8 fúrás
is, a többi csak nyomokat talált és igy

részére /10. ábra/. Ezek által derült fény

a mező kicsinek bizonyult.

az Izsák-Áganpgyiiáza-Kerekegyháza gravi
tációs maximumokra. A kerekegyházai gravi

ú , táblázat

tációs maximumot dél felé gerIncszerű

Szó 1

Szó 6 Szó 9 Szó-11
1806-1912 1857-59 1923-25 1906-10 1817 22

KÓQLA3

20 Cw

Fípáy

lis tk . 38 t V

Cí'
is C l
*C
JtHege
50

0,083

0,900

-

-

14,87

3,3

-

0,6633

0,99

0,867
-

nyúlvány köti ösaze

0,8914

ciós maximum tengelyének megfelelő viszony

12,50

lagos emelkedés jelentkezett, erre tűztük
ki az .1zö—1 kutatófúrást.

V,
6,81
3,16
2,24
137
+36,56
■»37
píi - int. pár- int.

08
7,F>7
10 99

az Izsáki záródó

maximummal. A MASZOL,AJ AR-XJX Jelű regio
nális szelvényén az ágasegyházei gravitá

6,94

-

<30.3

Saruin sV. 9,71
Peltólttim
10 08
OáioSsj
11/(2
FUrACMk
b! 00
VtSíleség

Szó 1

Részletesebb szeizmikus méréneket
1960-61-ben végzett a SzKÍS, amely szerint
Izsáktól nyugatra kla kiemelkedések van
nak s medencealjzat felszínén, A neogén

0,0

7,53

7,40

5,1

10,44

11,01

rétegsor részben kiékelődik ezek oldalain,
részben laposan felboltozódik felettük.
Fúrási tevékenyeág

9,9

10,1

30,71

16.85

09,72

84,68

5045

1,82

0,12

0,87

63,63
1,11

1955-ban részletes szeizmikus mé
—
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rések előtt szerkezetvizsgáló fúrásként
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Szo-11
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94,76

76 ,2 1

t0 2

0 ,4 9

4 ,9

0,74

4,72

1 7 ,7

1 3 ,6 9

0,03

1 ,1 9

gravitációs maximum tetővidékén. Az 1961.
évi szeizmikus mérések után mélyült 1975—

8 5 ,5 7

Nj
0z

mélyült az Izs-1 fúrás az ágasegyházai

bán az Iza-2 fúrás, kis szeizmikus ki
emelkedésen! A tervezett lzs-5 fúrás el
maradt.

-

5. táblázat
fúrás

Végerédinénybdh a szolnoki olajter
melő terület ki a kiterjedésű, igen lapos
falbóltozódáa, Környezetében i!sjtófconyén
van földgáz, melynek. Ö8««.e.tótaie kedvező.

fk
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További kutatás szempontjából fi
gyelemreméltó az, hogy bn a felaŐpannon
talpáról a fúrási adatokkal térképet szer
kesztünk /mélységtérképet/ akkor a szol

Rétegsor
Negyedidoazaki. homok, homokos agyag,

noki olajmezo ée a 8zo-2, -5 és -4 fúrások

kavicsos homok, Félaőpliocén kékes-zöldes-

közötti területen lapos kiemelkedés jelent
kezik, ahoL a Törtei! Homokkő formáció
gáztároló leliet, Az észak felé emelkedő

sziirke színű raészkonkréeióe agyag, vastag
homokrétegekkel, Felaőpannon agyagos homok,
homokos agyag, agyagmárga sűrűn váltakozva,

neogén rétegsor is figyelmet érdemel.

fent lignitea agyag. Az alsópannon viezony-

Megjegyzendő, hogy a tárolásra al

leg vékony, csalt egy része van meg szürke

kalmas -flisrétogeket sehol som fúrtuk át,
feküjét ée szerkezetét nem ismerjük.

egyagmárga-homokrétegekkel. A szarmata és
bádeni nem választható els homokkő, konglo
merátum, vékonyabb zoldesszür.ke színű

A kutatás nem tekinthető befajezettnek.
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ngyagmárga csikókká], ugyanilyen kötőaanyeggal. A kavicsok bontott bázisos

több munkában alsékrétaként szerepel,
valójában felsőkréta korú.

vulkánitok, kloritpaln, kvarcit, gneisz,
mikroklin törmelékei.

Az 1286 m-es mélységtől kezdve
1356 m-ig mind több a barnásszürke-feiiéf

A neogén alatt diszkordánsan felső

színű kristályos-szemcsés triász dolomit-

kréta márga, agyagos mészkő éa konglome
rátum következik. A felső része sárgás-

kavics, -amit; egyesek triásznak írtak

le,

de a kötőanyag szerint az is felsőkréta.

zöldes, vördienyes színű kolciteres mész-

A felsőkréta finomabbszeincsés rété-,
geket SZENTGYÜRGYI K. /1985/ összefoglalói
munkájában Izsáki formációnak nevezte, és

márgn, melyben összezúzott mészmárga
dörzsbreccsarészek vannak. Ennek gazdag
felsőkréta faunájában Marsonella oxicoma,

a többi környező fúrással /Kisújszállás,'
Kunmadaras/ párhuzamost tóttá. A koriglóme-*

Verneuilina bronni, Ammodiscus incertus,
A., gaultinus, A. cleinentinu, Gaudryna

rátumokat' Szeritgyörgyi Ágaaeg.yhnzai Kongiomerátum formációnak és /mint mér Szepes-

rugósa, Cibicides stephensoni, Planulinu
és Inoccramus héj töredékek vannak /MA.JZON

házy és munkatársai/ a szenon aljának te

L./. Mélyebben tarnásszürke se.ínű mész.

kinti, és a Mélykút ÉK, Csikéria, Kiskun

márga következik sok őslénnyel: Globotrun-

halas, Szarik fúrások kréta rétegsorainak
egy részével azonosította.

carta arca, G. contusa, Arenobulimina
presli. Alatta vöröobaina színű, kemény

Mindezek alatt diszkordánsan

nzenon faunás mészkő, vöröobarna színű

a

mészmárga következik és kb. 1076 m-től

kristályos alaphegység következik, amely

kongloinerétum-breccfls karbonátos kötő

a soltszentimrei kriatéJyospnlákkal pár

anyagban sérgánfehér színű mészkő-,

huzamos! tható, Az Izsék-1 fúrás osll1Am
pa! á b és

barnásvörös színű kalciteres-oolitos
mészkő- és agyagos mószkőknv[csőkkel. A
mészkőkavicsok első-, a kötőanyag felsőkráta faunát tartalmaz. A konglomerátum

Szepeaházy K. szerint a fillit-

liez közelálló csii lámpalát tárt fal, 60°kal dőlő jó palás kőzetet. Szövete lepidobleaztou-porfIroa és fibroblasztos, nagyobb
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6. táblázat

ortoklász-, kisebb biotit-, muszkovit-,
kvarc- é3 vtztiazte albitkristályokkal.

metán
^7»30 t%
étén
2,97
nehezebb szénhidrogén 27,88
COp
1,76
20,09

Az Izs-2 fúrás Bargásfehér színű kemény
grénl tgneiaze t, alatta csilléinoa kvarc! tót
talált. Az előbbi palás, ortoklész, albit,
sok kvarc ée kloi'itoa gumókat tartalmaz.
Utóbbiban sok a kvarc, kevesebb földpát,

Az izsáki kutetéBi leiületen a neogén üledék vékony é3 hiányos, a CH-tépte-

kloritosodott biotit és piritcsomók van

rület /Szegedi-medence/ távol esik. (így
látszik, CH-felhalmozódásra nem kedvező

nak.

a terület. Szerkezeti viszonyait nem is
Szerkezeti viszonyok

merjük részletesen, lehetséges kisebb fel-

Az Izsáki kutatási terület a Kapoa-

halmozódásra alkalmas szerkezet jelenléte.

fő-Kecskemét közötti kristályos a la p h e g y ségvonulat területére esik, mely itt csillámpa! a, fillit, kvai'cit. A szerkezeti vi
szonyokat mind a gravitációs, mind a sze

5. Kiskőrös

izmikus mérések híven tükrözik. Az égas-

Kiökőrös környékén a MANÁ'P végezte
tett iSötvös-lngés méréseket a Geofizikai

egyházai gravitációs maximum a felsőkréta
felszínének kiemelkedése. A Solti-2 fúrás

Intézettel, és groviméteres méréseket a
PRAKLA váilalattbl 19/i2-ben. A várostól

egy kisebb gravitációs maximum szélén mé
lyült, a kettő között sz Izs-2 fúrás az

nyugatra 5 km-rel pozitív rendellenességet
észleltek. A szeizmikus méréseredményeket
/a fúrás lemélyítése után/ 1968-bari HÁMOR

előbbieknél mélyebb helyzetű. A nagy terü
leten egymástól 7,5-3,75 km távolságra
szétszórt fúrások a részletes szerkezeti
viszonyokat nem dönthetik el, de a g e o 
fizikai adatokat megerősítik.

N. foglalta össze /12. ábra/.
Fúrási tevékenység

195á-ben kezdődött a Kiskőrös-1 je
Kőolajföldtani eredmények

lű „földtani alapfúrés" mélyítésével, mely
tisztázta a rétegsort és kevés olaj-

Az Izsáki kutatási területen CH-fel-

éa

halmozódásra alkalmas záródó szerkezetet

földgóznyomot észlelt az a!sópannonban,

nem sikerült kimutatni. Az Izs-1 fúrás 11

valamint a liész rétegekben. Távolabbi

rétegvizsgálata gyenge földgéznyomoket

környék kutatáséra mélyült a KiskŐröa-1 és

adott, az Izs-2 fúrés 8?!6-l 052,5 m közötti
csövezetlen szakaszéból napi 950
86°0-

Kiskőrös É-l jelű fúrés, a HÁMOR N. térké
pén mutatkozó kiemelkedések vizsgálatéra
1971*Oá.27-11.07. között.

oa gázos vizet adott. A földgáz összetéte
le kedvező /é. táblázat/.

A fúrások fontosabb földtani ada
tait a 7« táblázat tartalmazza.

6. táblázat

11. ábra.

Földtani szelvény a soltszentimrei és Izsáki
fúrások között.
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7 . táblázat

Fúris
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olajiyom
450 1010 1355 1453 1593 (2055)
- (1350)
377 810 1078 350 969 1198 1295 - (1500)

Rétegsor
Negyed Időszaki homok, agyag, alsó
részén kavicsos homok. A felsőpliocén
felső részén homok-ngyogréhegek váltakoz
nak, alatta kék, zöldesszürke színű ho

12. ábra. Kiskőrös környékének térképváz
lata a szeizmikus szintvonalak
és a furáéi pontok feltüntetésével.

mokos agy8g van. A fe 1Bőpannon agyagosmárgés homok és homokos agyag vékony ré

mészkő következik, tüakésbőrfi váz töredé
kekkel és három bázisos vulkáni telérrel

tegeknek és lencséinek sűrű váltakozása.
Az alsópannon szürke egyngmárga, felső a
részén néhány szürke színű finomszemcsés

1498 és 1552 m körül , amelyekről csak fű-

homokpaddol. Az agyagmárga vékony finom-

radékminta van. Az 1683-98 m között átfúrt

homokos-csil 1 émos csikókat tartalmaz.

telér- inogmintéjét először DtJBAY L. Irta
le és a mecseki trachidoleritokkal azono

Aljén világosabb szürke inárgarétegek

sította. Kalciteres kemény kőzet, alap
anyaga pilotaxitos interszertális szövetű

vannak.
A bádeni felső része litshothamni-

mely oligokláaz és andezinléoek sűrű szö
vedéke, olivin, kevés biotit éa amfibol
klorit, sok ilmenit, niagnetitkriBtély és

umos mészkő, alatta zöldesszürke egyagmérga és homokkő váltakozik. Gazdag ten
geri bádeni körű faunát tartalmaz.

pirít ismerhető fel. A porfíros olivinbeDiszkordancia után középeőjura

égyazésok helyén sokszor átalakulási termé

vörös-tarka agyagos-gumós mészkő, palás

kek halmaza, opacitazegélyes' sziderit van.

agyagkő, dől omi tinárga puhatestű héj töre

80K a kalcitcsomó.

dékekkel. Az alsójura gyér mikrofaunét
A terület keleti részén /Kk K-l/

tartalmazó sötétszürke egyegkő, egyag-

1028-1073 m között feloőtriász szürke

márga, mészmórgn, az aljén zöldesszürke

színű, kemény kalciterea agyagmárga van,

színű, barnafoltos agyagmárga, inérga,

18

30°- o b rétegdőléssel és kevés rhaeti fa-

latára az 1955.12.15-19%.O á .10-e között

unával. Aletta középső triász barnésaziirke

mélyült Tö-1 fúrás kőolajat talált.

színű kemény agyagmárga, bontott porfi-

előfordulás felderítésére, lehatárolására

Az

rittufa éa szürke, barnée-vörhenyea színű

1958-ig még összesen 15 fúrás mélyült,

radiolerióa méazmárga következik.

üzemi geológus FlASONYI L. és XOMJÁTI J.
voltak.

S zerkezeti viszonyok
8. táblázat

----- ,

A Meesek-hegység és Nagykőrös kö
zötti szerkezeti egységnek kisebb, külön
böző mélységben levő medencealjzat!

rö

gökre töredezett részei vannak Kiskőrös
környékén, a eoltvadkerti gránit északi
oldalén települt triász-jura rétegekkel.
A neogén medencealjzat észak felé általá

dencealjzat viszonylag magasabb rögjein
a

szerkezetre részletes felvilágosítást
nem nyújthat. A szerkezeti viszonyok
kisebb CH-felhalmozódásokra alkalmasak
lehetnek, de erre legalkalmasabb pontok
meghatározása kérdéses.
Kőolajföldtanl eredmények
A kiskőrösi három fúrás csak cse
kély gáznyomokat, a Kk-1 a báderii és
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nosan emelkedik. A szeizmikus mérések
bizonytalanul értelmezése szerint a me
mélyült három, egymástól távoli fúrás

Furái

VI
víz

(1586)

víz

&
gáziy.
víz

a

jura rétegekben kevés olajnyomot talált.
líé tegaor
További kutatásra jelenleg nincs
Negyedidőazaki sárga, világosszürke
színű lirnonitos eres-csíkos homok, világos
kékesszürke színű agyag. Feloőpliocén homok,

lehetőség. A fúrások szerkezeti helyzetét
nem ismerjük pontosan, nem biztos, hogy
a felhalmozódásra legalkalmasabb helyen
mélyültek. Ezért a kutatás jobb előkészí
tés esetén folytatható lenne.

vékonyabb világosszürke színű homokos agyag
rétegekkel, ebben Bök meszes konkrécióval.
Felsőpanrion finomszemcaés homok, homokos
agyag, lignitcsíkos agyag, mérga mészmérgapadok, az aljén finorohomokpadokkal: Törtei!

6.Törtei

formáció. Alsópannon homokpados szürke agyagA Geofizikai Intézet 1911. évi

mérga, szenes növényi lenyomatokkal /karbo-

Bötvös-ingá3 mérései Kerekegyháza, Kecs

náttartalma 30-40 #/, egyhangú rétegsor1, e

kemét, Tiszaőrs között maximumvonulstot

kőzetrétegtani szintek alig ismerhetők fel.

mutattak ki, ennek Törtei vidékén van az

A Szolnoki Homokkő formáció igen gyenge

egyik tagja, ahol +16 mg értékig emelke

nyomait

dik. Az 1955-öen végzett szeizmikus méré
sek szerint a törtei! gravitációs maximum
környezetéből kiemelkedik, egy alsópannon
talpa körüli visszaverő szint mélyebb

máció többnyire jól. jelentkezik. Szarmata

környezetből -1150 m-ig emelkedik, A inéig-

fa, meszes homokkő, tnszkő, gazdag faunával,
lent homokkő-konglomerátum. Nehezen választ

neses

alatt a Nagykörűi Agyagmárga for

homokkő, agyagmárga, gyér feunás nyomai
vannak a szerkezet déli részén /Tö-10, -11/
fúrásokban, Bádeni finomszemcsés riolittu-

mérések pozitív anomáliát jeleztek.

ható el a szintén homokkő Iliétől.

Fúrási tevékenység

Fel sőkré ta-paleop;én f1 Í3 féciesű

A geofizikai értelmezés szerint a
környezetéből kiemelkedő terület vizsgá

rétegek, melyekben konglomerátum, homokköugyaginárga váltakozik. A konglomerátum

19

homokos-karbonátos kötőanyagban rosszul
osztályozott gyengén koptatott kavics,

törteti fúrás közötti dlszlokációs vonni
mentén a kristályos alopbegység nagy

t'inomezemcsós homokkő, melyben metamorf

mélységbe kerülhetett, helyét e flis

kvarc, bontott ortoklász és plagiokláaz

kifejlődéafi üledék foglalta el. A geo

törmeléke van. Metamorf kvarcit, sötét

fizikai adatok értelmezésével SCHEPFER

szürke Bgyogpala, agyagmárge /kb, 18%/,

V. /1957/ vizsgálta a kristályos alap
hegység helyzetét, amely it.t a mélyben
eltűnt. A Szo-R-IT jelű elektromos szel

szemcsés mészkő, finomozemcsée dolomitkavicsok /MgOOj kb. 55%/i sok diobázkavics, melyek zöldesszürke, barna, ü l é s —

vényen már nem jelentkezik az alaphegység, de 2000-2200 m~ben van agy **500 m/a
terjedési sebességű határfelület, amely

szürke színű alapanyaga sűrű plegioklász- /andegin/ Jéchélózat között kevés
Uőzetüveg, benne augit, ki őrit, biotit,

mészkőnek felelne meg. Törteinél kb. 500

elbomlott ásványok. A homokkő világos
szürke színű közép- és finomszemcsés

m vetőmogasságú törésvonal jelenlétére
következtet.

osilláinoa, kevés 0,5-1,5 mm átmérőjű
kvarckavíeoaal. Kötőanyaga kovés-karbo-

A preneogén medencealjzat /fija/
a Tö-8, -12 fúrások vidékén a legmagasabb,

nátos, benne metamorf kvarc-, kvarcit-,

itt -1100 m fölé emelkedik közel K-Ny-i

ortoklász-, mikroklin-, muazkovit-, bio

•irányú kiemelkedésként, melynek legmaga
sabb része a Tö-14 fúrás vidéke, ahol
-1801 rn alá süllyed. A Tö-11 fúrásnál

tit- éa klorittörmelékkel. Korbonáttartalraa 2-10 %. Az agyag szürke-sötétszür
ke , zöldesszürke színű, sok csúszási fe

különálló kiemelkedés mutatkozik -1269
m-ig. A medencealjzat kiemelkedései fe

lületijei, 0,8-5 % karbonáttartalommal.
Az egyagmárgn barnésszürke színű, kagy

lett 8 neogén üledék felbőltozódik, al
kalmas CH-akkumulációra /15. ábra/,

lós törésű, kemény, karbonét tártál ma
l'f-25 %. Mindezek ritmusosan váltakoznak.
Szerkezetileg megviselt összlet, csúszási

Kőol aj földtani eredmények

felületekkel, rétegdőlése 50-70° között

A Tö-1 fúrás /1955.05.03-án 1272-

változik. Kora a negyob ritka Cyclammina,
Haplojjhregmoides, Dendrophrya maradvány

75 m közötti aleópanrion homokkőből dugüttyűzéasal napi 12
olajat termelt

szerint itt valószínűleg paleogén.

32 m^ vízzel. A Tö-3 Ilú0-á5 m-ből /10

A fi is féciesű üledék fekiije

és

mm-es fúvókén/ napi 10 OCX) m^ gézt ter

vastagsága ismeretlen. A Tö-1 fúrás 5^9

melt, aminek összetétele kedvezőtlen

m-t fúrt benne, és nem jutott ki belőle.

/9- táblázat/. A Tö-ú a 993-996 m közötti

A kristályos alapheg.ységeb a kuta
tási terület DNy-i, Ceglédhez közeli ré

felsőpannon homokból /a Törteii formáció
ból/ napi lé
olajat és gázt termelt.

szén, közvetlenül a
rétegek alatt a Tö-11 fúrás

-3

érte el. A kőzet Gzepeshézy

^ 1,3
<

K. szerint agyagpala és

mé-

1 -5

Tö•12

10003

1C10Q

Ikm
-j

i'

Tb-2
90,05

EX

r

lyebb epizónéa fillit, meta
morf kvarcit és mezozőnés
plagiogneisz, nyilván erősen

Wsopannon

íp

tektonisélt állapotban.

fóldgálel

Szerkezeti viszonyok
A kutatási terület a

Alsópanfion

Kecskémé t-fiegykőrös-Oegléd

1195

.1 Sm

magas medencealjzat! rögvo
nulat része, Cegléden és a
Tö-11 fúrásban * neogén ré
tegek alatt még e kristályos
alaphegységben végződtek a
fúrások, A T ö - Ü

Pg-fÜs

(1563)

(1601)

15* ábra.

és u többi
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Földtani szelvény a t.örteli fóliásokon át.

szeizmikus vizsgálatok esetleg újabb ku
tatást indokolhatnak a környéken,

7, Madaras
Madarast kutatási terület Katymér és
Kunbaja között van a nagy Madaras-Tompa
eltemetett medencealjzati magas rögvonulabnak legmagasabbra emelkedő részén. Az
első földtani adatokat a Geofizikai Inté
zetnek a MAMÁT részére végzett. E ö tvösingás mérései hozták 19'l 1-áá-ben. Ezt

]'!. ábra.

A törtei! kutatási terület
térképvázlata a neogénnél
idősebb képződmények félsztnének mélyaégvonala ival.

ugyanakkor gi-eviméteres és szeizmikus mé
rések részletezték /Ids Katymér/, A kiraj
zolódó magas rögöt szerkezetkutató fúrások
kal tártuk fel.

A ?ö-5 fúrás /moly o Tö-3 megismétlése,
tőle 92 m-rel ÉMjr-ra/ az 1015-IS m kö

Fúrási tevékenység

zötti felaőpannon homokkőből, gyenge
olajbeáramláat adott. A Tö-0 1091-1160

1956-57-ben öt szerkezetvizsgáló

lü-ea a) aóptirinon szakaszából /1:2 mm-es
fúvókén/ napi 127 000
olajat termelt.

fúrás mélyült CSIKY G. -geológiai'irányí
táséval .

gézt és 20-30
Q

Ké tép;sor-

tőin. A j
Faisúiy 20“C-on
Visik. L*/38*C
5o°e
75‘ C^
Oetmedésponl *C
3e!!e§
Benzin s 7,
pelrcltum
W zolaj
KtnSoUj
Maradék
| Vtóáeség
FölO Ú l
Hetin
Nehezebb CH
CQ,
Hj
L o »

Fif-5 Tb-8
Ttí-1
Ttí-4
1272 m 9935% 1013-15 10511160

A negyedidőszaki üledék főleg lösz,
alatta homokos agyag, homok és kavics. A
felsőpliocén /leventéi/ világos, kékes-

0,8á5á 0,9098 0.8A87 0,907
2,57
2,0
2.74
1,8
1,22
1,21
-1 aUU
t?0
- M
+10
jjar-krieit naflmt
napi-isit.
17,65
22,91
16,13
12,19
28,68
0,A4

10,0
25,43

013
!

2,0
2A.7
15,2
57,6
0,5

Tó-3
Tö 8
1140 in 1020-21m
6,75
j TW
0,96
79,18
3,58

8*1,35
6,79
1,15

zöldes színű agyag, mészkonkréciós agyag,
homok éa aprókavico. A feisöpannon vékony
világos kékesBziirke színű homok, homokos
agyag sűrűn váltakozva. Az alaópannon csak
részben van meg, a szerkezet magasabb ré
sziéin főleg szürke színű homok, durvahomok,
alapkonglomerátum jellegű. A szárnyakon

9,16
0,0

néhány szürke színű agyegmárga réteg ikta-

66 78
3,86

tódik közbe, melyek a szerkezet magasabb
részein kiékelődnek.
10. táblázat

39,57
0,61
T ö -9
1518-20m
26,52

Fúrás

FA

a

l

r P-

b

í-tír. Cr,

Ma-1

109,n

28

55

115

165

40?

154 (617)

M a-2

0,82

126,0

Ma-3 116
Ma-4 121
Ma 5 119

66,78
5,13
015

____

Á tárolórétegek kisebb hornoklencsék,

26

56

111

28

52

282 419

434

22

54

271

473

637

b8

251

444

AD

3,

Í>B?/)

-

-

Kriát.

(46^4)
(602)

A pannon alatt diszkordancla és

méretük és a tárolók tulajdonságai nem al
kalmasak jelentős termelésre.

üledékhiány van. A szarmata jelenlétét
nem lehetett bizonyítani, és a bédenl
megléte is kétséges. Meglehetősen egy-

A kutatási területen ismeretlen ma
radt a fii3 vastagsága, tárolási lehetősé
gei és n fekii képződményül. Mélyebbre ható

veretö homok, kavicsos honiok, főleg kon
glomerátum van Jelen, est a kárpáti emo-

21

let.be soroltuk, de őslénytani bizonyíték

szürke színű, pirites, meredek réteg-

nincs rá. Mintegy 6 m vastag riolittufa,

dőlésű agy8gmárga és sötétszürke színű

mely világos zöldesszürke színű, finom-

kalciteres mészkő következik erinoidea-

szemcsén. Alatta szárazföldi tarkaagyag,

maradvényokkal, majd szürke színű, durva

homokkő, konglomerátum van kvarcit-,
gránit;-, gneisz-, csillámpala- és mezozoós mészkőkavicsokkal.

szemcsés homokkő, amit a Ma-? fúrás tárt
fel .

Mai
109

A kárpáti rétegsor

-ioa

JL

alatt diszkordaricia és nagy
üledékhiány után a Ma-5 fú
rásban felsőkréta szenon
gazdag G1obotruncana-faunáé

0?p

sziirke-zöldesszürke szinű
inárga, eötétfolto3 márga,
mészmórga sok csúszási fe
lülettel, mészkő, szürke
színű homokkő é3 konglome
rátum következik metamorfás mészkőkavicsokkal, 2550°-os rétegdől énekkel. Az
agyagos részek tnikrof aunéjábán Rhabdammina sp., Glomospira eltérőidén, frochouiminoidea sp., Verneuilina
bronni , Marsonellu axycotna,
Giimbellina sp., Globotrun —
cana ntuarti, G. orca, G.

ábra.

Rétegazonosítés a M.'idaros-3,
-1 és -2 fúrások között.

confuse fajokat. írt;ak le

(617)

/MAJZON L./.

A 1‘elsőkréta alatt
diazkordancia és üledékhi
ány után a1só,jura sötét

22

Az üledékek alatt cai 11ómpala

2 7 - b e n az egész maximumot felmérte, és fe-

és

1)— i. tengelyirányú rende 11 enesnéget álla-

cél 1iáfBkvarc i t következik, melyeket e Ma1 ée

X>itott meg. 1959-ben e Geofizikai Inté

fúrások tárták fel. Itt ez a kő

zet a Pogány B. által szerkesztett ezeiz-

zet barnás és zöldeanzürke színű, nagy

mikua műszerrel végzett méréseket Bugyi-

biotit-, nniszkovít- éa kvarc tartalommal,

Kerekegyhéza-Kecskemét-Negykőrös vonalában. A kezdetleges eszközökkel készült

8ZEPESHÁ7.Y K. /1971, 1976/ kőzettani vizs
gálatai szerint Madaras és környéke grá
nátos muszkovi t-bi otit esi 1lómpalái üle

szelvényeken is jól látszik a nagykőrösi
gravitációs maximum mélyebb szintjeinek

dékes eredetűek, prebajkáli polimetamor-

lapos kiemelkedése. 19á9-ben a Geofizikai

fitok, almandin-amf iboli t fácieaű , stau-

Intézet kiterjesztette az Eötvös-ingás

rolitos olfácieoű kőzetek.

méréseket Cegléd-Abony és Törtei terüle
tére is.

Szerkezeti viszonyok
Madaras környékén a Madaras-Tompa
rögvonulat tetővidéke lapos tetejű el
nyúlt boltozat. Déli szárnya meredekebb,

Az 195*1-55-ben végzett föl dinégneses
mérések szerint Nagykőröstől DK-re kiraj

észak felé lankásabban lejt a Mélykúti

lévő, környezeténél +250 gémméval nagyobb
értékű mágneses maximum, ami a későbbi

zolódott a Kocsér-Jészkarajenő környékén

árok felé. A kiemelkedő medencealjzat fe

fúrások szerint diabáztömegnek bizonyult.

lett ée annak déli oldalán vastag durvatörmelékes kárpáti-bádeni üledék k vannak,
melyek észak felé el vékonyodnak. Az alső-

1955-ben a SzKÜ részletes mérései
szerint a nagykőrösi szerkezetet „zavart

ée felaőpermon üledékek a kiemelkedő me

öv” keleti és nyugati részre osztja.

A

dencealjzat felett el vékonyodnak és az

keletin kisebb záródások vannak, tetővi

egyes követhető agyagméiga- és homokréte

déke -1100 m mélységű és a gravitációs

gek kiékelődnek. A rétegsorok között több

maximumtól kb. 2 km-rel délre és a mágne

diezkordaucia éa üledékbiány van, utóbbi

ses maximumtól kb. 5 kin-rel DNy-ra esik.

ez alsójura előtt, az alsó- és felsőjura

A nyugati rész tetővidéke -1050 m, bizony

között, a felsőkréta és u kárpáti között,

talan záródásé. Végül, 1978-79-ben korszerű

a bédeni és az alsópennon között. Az is
mételt üledékbiány kiemelkedések, lepusz

vibroszeiz méréseket végeztek, melyek iga
zolták és részleteiben gazdagították az

tulások kedvezőtlenek a CH-felhaldiozódáe-

előbbi eredményeket, és így egy DHy-ÍK-i

ra éa az idők folyamán felhalmozódottak

rögaort mutattak ki.

megmaradására.
Fúrási tevékenység
Kőolaj!oldtani eredmények
A fúrások mélyítése 1957-05.2á-én
Fúrás közben figyelemreméltó CH-

kezdődött, és 1963-ig Nagykőrös néven Pl

nyomok nem fordultak elő. További kutatás

kutató éa termelő fúrás készült el /a -19

jelenleg nem indokolható, de a szerkezet
északi szárnyén lehet, hogy korszerűbb,

csak tervezett, nem fúrták le/. Miután a
szerkezet tetővidékén a Nk-,1 kevé3 föld

részletesebb geofizikai mérések újabb
fúrásokat indokolnának. Ma reménytelje-

gázt talált és a Nk-2 fúrásból gázkitörés
történt, valamint a Nk-J fúrás kőolajat

sebbnek ítéljük a Gzegedi-medencéhez köze

is talált, megindult az előfordulás leha

lebbi területeket.

tárolása. Az 195^-ben, a kecskeméti kie-

8 . n a g y k ö r ö s , N a g y k ő r ö u - K á 1 inánheg.y , N a gy

lált, 1961.-ben a szeizmikus kiemelkedés
északi részén a Hangács dűlőben a Nk H-l

emelkedésen mélyült Nk D-l földgázt

körö s-H a n g ács /3 , 18,

19, 6 0 /

ta

ás Kálmánhegyen a Nk-K-l, -6 fúrások mé
lyültek. Végül 1980-tíl-ben lemélyült 10,

A Nagykőröstől délre lévő gravi

Nk ilj jelű fúrás ez említett vibroszeiz

tációs maximumot báró Eötvös Loránd 1911.
évi Eiitvöa-iiiKÚu éa föl dmágnenes mérései

mérések alapján, amelyek megerősítették
/részben kiegészítették/ a földtani ered-

ót« ismerjük. A Geofizikai Intézet. 1926-

nnényekkel .
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IP,

Alun.

N agy kő rö s, Nsgyk ^ r ó s KAl i nAnhegy
é s Nagykorúé Hangács k u t i l t á 
si te rü le te k fmonoimik té r kApvÁzlnle o s z e i z m i k u s s z i n t 
vonni n k k n l .
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11.

táblázat

t

fp

1219 775 620 80?
1211 750 605 850
1790 256 597 865
1?59 250 693 848
172.5 166 595 889
1776 600 600 914
1759 900 600 890
1781 7 % 600 837
1781 157 600 061
1781 157 659 1157
128,7 106 60? 850
ia ,i 152 600 854
1761 152 600 851
175? 150 600 864
1255 150 601 671
175,9 160 98? 1034
127,9 150 600 860
1175 160 594 768

JP,
IW 19 H £ M

h

11. tá b lá z a t
52.

tó

Cl,

T

9% H073)
909 1027 1048 (1066)
[1300)
1131 1139 11%
1054 1396
- (1118)
1076 1768 - (1412)
1161 1180 1248 - (17351
1148 1165 170?
1150 1157 Í1700)
1170 1184 0705)
1064
ÜtflM
- (1700)
1114 1120 1179 117? - 1169 (1193)
(177?)
1139
1770 (1194)
1129 - 1106 (1490)
1360 - 1416
1156 (1197)
.
1157 (13761
86? -
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Finis

5^*1
kilmt
oUj
(1472)
^299)

31’
oVj
obj
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eb)
oW)
oíi)
oüj
vli
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VlZ

NV ?0
NV 21
NV 0-1
NV K-1
Nk K 2
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&

l

h

1739 150 590 848
128,4 150 600 860
114,4 152 264 010
11?8 150 248 935
1176 150 744 955
NV K 3 118,1 150 245 906
NVK-4 1192 150 250 933
NV K 5 116,2 160 270 950
953
NK K 6 1209
NV H 1 121,1 162 272 992
NV^.1 127,1 123 415 1102
NVÓ) 2 130,3 250 565 932
HKO) 3 174,1 153 395 077
NV<í)-4 U 5 1 149 501 90?
NVŰi-5 1734 150 400 901
837
t k í U 125,4 144
|NV 1)1-7 1737 158 49? 843
853
NVOv 8 1198
917
KV4 9 123.8
843
NVÚi 30 139,8
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rgyagmárga, fctifaoaíko". agyagmérga, nieBv.es
kötőanyagú homokká és konglomerátum.
Diazkordancia és üledékhiány után
felsőkréta durva, laza konglomerátum ta
lálható a Nk-1 és -58 fúrásban, tehát a
kutatási terület DK-i részén. Kötőanyaga
vörhenyes, zöldesszürke színű finomszemcsés homokkő, mely kvarc éo földpát törme
léke. A kavicsok 1-20 cm-es mészkő-,
mészwárga-, mérga-, dolomit- és diabáztörmelékek, őslény nem került elő, de alsókréta dinbáztörmelék tartalma éo az
izsáki felsőkréta fnunáa azenon márgák
Rétegsor

hasonló konglomerétumrétegei valószínűvé

HegyedidŐBzaki

teszik a feloőlcréta kort. Tektonikailag
zavartalan és diszkordáns ez alsókrétán.

üledék: liomok,

homokos agyag. Felaöpliocén homok, kavi

Az aloókrétát a szerkezet DK-i ré

csos homoki vékony roészkonkréciós agyag.

szén a Nlc-1, -16, -18 fúrások környékén
találjuk. Sötétszürke színű agyegmérga-

Felsőpnunon finomszemcsés agyagos homok,
homokos agyag sűrű váltakozása, néhány
vastagabb homokiéteggel. Az alaópannon

mészkő. A Nk-16 fúrás albai faunát tartal

vékony kifejlődéaű. Alján fel ismerheti

maz, a Nk-l-ből 01igoategina, Orbulinaria,

a Tótkomlósi Mészinárga formáció sárgás-

Frondiculoria én Tintinnoidea fajokat em

szürke színű pirítás, ostracodás kifej

lít MAJZON L. / 1%6/. Tektonikailag za

lődése. Ezen a Nagykörűi formáció szürke

vart: préselt, 30-'lO°-os rétegdőlésű, sok
csuszamlási felülettel. Az alsókrétába so

színű csillámon ugyagmárgái és a Szolnoki
formáció alsó része. Az alsópannon magasabb
kőzetrátegtani szintjei nem különíthetők
el .

roljuk a Nagykőrös keleti részén és kör-

A szarmata több fúrásból biztosan
kimutatható , Ikráa mészkő, ha Imarad ványos
lemezes mérge és ogyngos-homokos üledék,

kozhatunk. A kőzet plagioklászléoes alap
anyagában porfíroa földpátkristélyok van

nyékén előforduló diabázösszle Let is, ami
vel a Nk 11-1 és Mk Uj-8 fúrásokban talál

nak. A Hk-lfl fúréu ka.lciteres diabáz piroklasztikamot talált.

a jellemző faunával. A bádeni a legtöbb
fúrásban megvan. I.ithothomniumos mészkő,

dm a bizonytalan nyomokban mutatko

ménzmárga, ősiériygazdag szürke színű

Nk-G Nk 20 H kí,

NV-?

zik a felnőkiéta és bádeni konglomerátumok

Nk-1

Nk-16

25

Nk-16

kavicsai között. Talán idetartozik a Nk

szeriejt- és egyogégvényiialmazok láthatók,

K-2 fúrás szürke színű homokköve ie

kovés-kriptokristályoo alapanyagban /né

/GZA1.AY et el. 1975 szerint/.

mely jurának leírt kőzet hasonló, csak az
antracit helyett szenet említenek benne/.

Triász mint dolomi ttörinelék a Nk-2
és -5 fúrások bádeni kavicsaiban gyakori,
a Nk K fúrások alsó- és középaőtriász ré
tegeket találtak. A Nk K-2 fúrás szürke

Korét őomaradvány nem bizonyítja,
de a permotriász homokkőben /pl. a Nk llj-3
fúrás 2. sz. megminléjában/ megfigyelték

mokkövet-konglomerétumot talált, mely a

a törmelékének bizonytalan jelenlétét.
Eszerint permnél idősebb, karbon lehet.

mecseki felsőtriáaz-alsójura képződmé

ÁRKAI P. szerint anchi-epizónás metamorfó

nyekre hasonlít. Középsőtriászba sorol

zis érte, ami variszkuszi lehet és szintén

mérgét, oaztélyozotlan szürke színű ho-

tuk a Nk K-l fúrás szürke, sötétszürke

a karbonra utalna. Először már SZEPBSHÁZX

színű mérge-, mészmérga- és mészkőréte

K. /1972/ említett több alföldi fúrásból

geit, e Nk K-é fúrás mérge és mészmérga

karbonba sorolt gyengén metamorfizéit

rétegeiben VADÁSZ E. szerint lndini-

törmelékes kőzetet. CSERBPESNÉ szerint

karni ősmaradványok vonnak. Kevés brecscsésodott dolomit is előfordul, mely

hasonló kőzet van Kiha ÉK-16, -33, -37,

Dasycledecea algamaredványokat tartal
maz. A dolomit felett sziirkésbaina agyagos mészmérga és dolomitos mórga válta
kozik, melyből KŐVÁRY J. Gornusplra, Glomospirn, Erondiculeria, Woodwardia és
szivacstű maradványokat említ.
Mélyebben az alBÓtrlészbq sorolt
anhidrites-dolomitos rétegek következ
nek: anhidrit, agyagos enhidrit, homokos
agyag, végül vörös színű agyagos homok,
homokkő, vörös színű konglomerátum követ

-48 és Tázlér-10 fúrásokban is.
Az előbbiek alatt gránit, gránitgneisz következik, amit a Nk-6 és Nk D-l
/és a kecskeméti, ceglédi fúrások/ értek
el. Itt a kőzet bontott, szürkésfediér
színű, fehérfoltos. Szövete kristályosszemcsés. Csiszoltéban biotit, unduléló
kvarc, szericites plagloklász, pertitea
ortoklász, mikroklin figyelhető meg.
GZEPESHÁZY K. /1962/ szerint a mecseki grá
nithoz hasonló, de amfibolt nem tartalmaz.

kezik, amelyet eredetileg a permbe so

A velencei től mikroki intartalma, a battonyaitól a muszkovit hiánya különbözteti

roltunk. Ma a Jakabhegyi Homokkő formáci

meg. Előfordul nem palás és nem hullámos

óval azonosítjuk. SZAI.AY et al. /1978/ a

kioltási! kvarcot tartalmazó gránit is,

vörös homokkő sorozatot a seiai, az an-

amit a Nk Uj-T fúrásban figyeltek meg.

hidrites sorozatot a kampil1 emeletbe
sorolta. Törmelékanyaga gránit és kristályospala lepusztulási unyaga. Ebben a
perm vége és triász elejéről való üledék
ben a hézagos magfúrásokkal nem lehet a
korhatár megállapítása pontos, talán e
pennotriász megnevezés a legindokoltabb.
DEÁK M. a Nk K-3 fúrás vörös homokkövében
perm sporomorphákat talált /in: SZEPES •

Kri atályospala mint legidősebb kép
ződmény a Nk-'l fúrásban fordul elő. Ez sö
tétszürke színű palás kőzet, csiszolatban
kvarc- és ezoricittartalmú, porfiroblasztos
szövetű, kvarccsomókkal. Eredeti kőzete
homokkő lehetett, melyet epizónás átala
kulás ért és szericites kvarcit.tá alakult
/SZEriiSHÁZY K. 1962/.

HÁZY K. 1962, p.'IÚ./.

Szerkezeti viszonyok

Újabbon a Nk ÚJ fúrásokban a kar
bon jelenlétét említik, amit azelőtt ju

A terület földtani f ejl őijéstorténete alatt több szerkezeti emel t jött létre,

rának is véltek. Kőzetanyaga különbözik
a kövülettel bizonyított jurától. A Nk

melyeket nagyobb diszkordanciák választanak
el. Az ismert legalsó a legbonyolultabb:

Új-é magfúrásai szerint: sötétszürke szí

kristélyospalék, grénitgneisz, mikroklinos

nű, kován agyagpala és világosobb szürke

gránit, migmatit, gránit-diatexit képvi

palás homokkő éles határ nélkül, {sokszor
kaotikus keveredésnél, máskor 30 =00 réteg

seli, Mindezt a baj kéli hegységképző moz
gások okozhatták. Ezeknél fiatalabbak le

dőlésű figyelhető meg. Vékonycfíiaz.ülatban

hetnek a csak gyengén átalakult epizónás

kvarc-, földpéti,ürmei ék , ftiifcl’öalfcezái sk ,

azorioi tea kvarcitok.

itt: Nk-3, -lő, -Iá, - 19 , -2 1 . Napi

A kristályos al'-phegység sokáig

80-80 000 m^ földgáz terme Iő k : Nk-2, -á ,

lepusztuló felszínére új szerkezeti eme
letként e karbon gyér maradványai követ

-5, -8 , -9, -11, - 1 -?, - 1 7 , -20.'Ezen

keznek, melyet kisfoki: variozkuszi meta

klviil a Nk-1 környékén kevés földgáz volt,

morfózis és nagyfokú lepusztulás ért.

a Nft D-l fúrás kevés gázt termelt és a
Nk Kélmánhegy területen kevés kőolajat

Az előbbiek lepusztult felszínére

talált a Nk K-l éa -2 l'úr&a triász tároló-

új szerkezeti emeletként a triász-olaó-

kőzetben, éa COg gázt a Nk K-J fúrás. A

kréta képződmények következnek: vastag

Nk Uj fúrások közül a -3 és -6 COg gázter
melők.

terrlgén konglomerátummal indul, emit az
előrenyomuló triász tenger evaporitos do

A földgáz éa kőolaj összetétele az alábbi:

lomit, éa agyagos-karbonátos üledékei kö
12. táblázat

vettek. Az üledékképződés folyt a Jura

■

és alsókréta idején is, de ezeket a nagy

•

~\
Nk-2

kőrösi kutatási területen esek lepusztu
lási maradványaikból ismerjük. Az alsó-

FÖLDGÁZ

kréta vége felé nagy dlahézvulkánosság

M e tA

következett a környező fúrások szerint,

F i á n és ntheiebb

mely már az ausztriai orogén mozgások

co,

kísérője lehetett;. Az ausztriai orogén
időszak összetorlódást, pikkelyes réto-

1 7 .

H2

02

1066 m

1,40

Nk-1

N k -5

N k -3

N k Ú )-5

1145-41 9 6 1 -8 5 7 6 6 1 0 ' 5 966 976
0,97

2,23
j 5,22

9,25

1,66

0,907
95,14

96,92

91.39

52,55

9404

3,34
0,1?

2,04

3 .3 9

38,16

2,07

lódásokat; és kiemelkedést, lepusztulást
okozott.
A nagy hegységképző mozgásokat az

K 0 0 1A 3

előbbiekre diszkordénson települő felsőményei követték. Ismét konglomerátumok,

Fa is ú lu
20°C-on
Viszkozitás L* 3 8 t

azenon üledék és e kutatási területen
megjelenik ez innen ÍK-re nagy elterje

Permedéi **C

dési! fi is kifejlődéaű felsőkréta-paleogén

leltei)

ki éta-Faleogén szerkezeti emelet képződ

N k -3

Nk- 7

1 1 4 S -4 7 m

10 0 15 -70 0 4

0,0739

0,823

B e n iir d a tla lo m
P á r ó le u m
G á z o la j

zik e diabázvonulattól, és része lehet a
fi is nyugat felé való elhatárolódásában.
Ez a szerkezeti emelet a szávai orogén

45,22
■i 38

♦ 40

pataj-paráj-

a o f pauf

0,0

0,0

0,49

7,21

2,16

1 1 ,0

K e n ő o la j

7,21

M a ra d é k

74,26

V e s zte s é g

mozgásokkal zárult, hosszabb kiemelkedés

sV.

0,905

11,62

50°C

üledék, amint a törteit kutatásokkal emlí
tettük, Az 1955. évi szeizmikus mérések
kel említett „zavart öv" iránya közel egye

N k 21

0,32

9,44
% ,3

87,91

0,07

után új szerkezeti emeletként nagy diszkordanciávnl következnek a kárpáti-bádéni,

További kutatási lehetőség jelen
legi ismereteink szerint nincs. A távolabbi

pannon vastag üledékek, kisebb helyi meg
szakításokkal o szarmatáiéin és az alsópannonban .

környéken lehet még lehetőség korszerű
geofizikai mérések kedvező eredménye után.

Nagykőrösön a neogén modeneeüledék
aljzatának enyhe kiemelkedését lapos fel
9* Jószkarajenő / I , 20, 21/

ből tozódássai fedi a rnlocén-pliocén üle
dék, ami ClI-akkmmi] ációra alkalmas szerke
zetet jelent.

Nagykőrössel egyidőben kezdtük el
a fúrásos kutatást. A kutatási terület

Kö o l 0 J ( ' ö l d t a n i e r e d m é n y e k

mélyebb földteni felépítésére az első
földtani adatokat az 1910-1928. közötti

Kévés kőolaj és sok CO^-tartalmú

Eötvös-ingés mérések nyújtották. 19'l9ben j Geofizikai Intézet a MA3Z0V0L vég

földgáz fordul elő u Nk-2 és -3 fúrások
környékén. Az olajtermelővé vált fúrások

zett részletes Eötvös-ingés méréseket
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Cégiéd-Ábony-Szolnők , Rékócr.ifal va-Jész-

agyagrétegekkel. A felsőpannon homok,

karajenő vidékén. JászkaraJenőnél közel

agyag és agyagos finomhomok sűrű válta

K-Ny-i Irányú kisebb maximumok Jelent

kozása, az aljén tisztább homokrétegek

keztek + J8 mg értékig. 1953-ba11 regio

kel. Az aisópannon felső része szürke

nális szeizmikus mérést végzett a BzKÜ,

színű egyagmérga és homokos agyagmérga

melynek AR--V voanala megy ét a terüle
ten. Az 195'1* évi szeizmikus mérések

finomszemcsés homókrétegekkel. Megfelel

szerint e gravitációs-, és e Geofizikai

.Szolnoki Homokkő formációnak, de a kettő

az Algyői Homokpados Agyagmérga, és a

Intézet 1959. évi mágneses méréseivel

Itt nem vélik el élesen. Aletta sötét

észlelt DNy~ÉK irányú mágneses maximum

szürke színű agyagmérga van csillámos

tól kb. l\ km-rel Ny-DNy-ra határozott
kiemelkedés Jelentkezett, melynek leg

finomhomok mrn-es lemezeivel. Végül a Tót

magasabb zéródó szintvonala -1200 m

fejlett, sárgás-barnásszürke színű és sok

mélységű. Az említett mágneses maximum

kagylőerékUéjat tartalmaz.

komlós! Mészmárga formáció, mely itt Jól

+200 gamma értékű és Jéezkerajenőtől 9
km-rel DMy-ra mutatkozik.

Alatta diszkordénsan bá'deni homokkő
és diaoéztörmel é k , konglomerátum és brecscsa, gazdag faunés mérgapadokkal következik
Legalul breccsa, lithothanmiuusos mészkő
és vörösagyag van. A bédeni rétegsor csak
a Jk-1 fúrásban ven meg, a -2 fúrásból
hiányzik. Itt az alsópannon következik köz
vetlenül a diabáz- és tufaösszletre.
A diabáz vörös, ü l é s , máshol vilá
gosszürke színű kalciteres bontott kőzet.
Ahol kissé épebb, ott ofitos, plagioklász
léchálózatos és üveges alapanyagában né
hány amfibolbeégyazés látható. Az alap
anyagban helyenként több vulkáni üveg var,,
mely átlátszatlan, és kevés a földpátléc.
A bontott kőzet talán csak agglomerátum,

JászkaraJenS kutatási terület térképvázlata
•••.. gravitációs izoanoméliék
földmágneses izoanomáliák
“ -— szeizmikus szintvonalok
---- földtani szel vényirány

vulkáni törmelékanyaggal.
Szerkezeti viszonyok
A jászkarajeriői szerkezet egy Na
gyobb földmágneses rendellenességgel je

Fúrási tevékenység

lentkező vonulat DK-i része. A mágneses
A földtani viszonyok megismerése

anomália Kecskeméttől DK-re kezdődik

céljából két fúrás mélyült 1957*05.08-

és

innen ÉK felé Szolnokig húzódik. A fúrások

32.2?-e között. Földtani eredményeik az

szerint alsókréts

alábbiak;

korú diabáz okozza,

amely azzal ő nagyszerkezeti vonallal

13* táblázat

látszik kapcsolatban lenni, amely mentén

fúris

Fp- Ap. Bátí. Cri Hi3i
931 no 335 1010 1«0 m (1560) qáikOA
993
180 360 9á0 K 3S - ;ivn» Vláeftt.
»
FA

3k-1
Jk-2

fi

L

az alföldi flievonulat is megjelenik.
Ennek legnyugatibb részét a törteii fúrá
sok tárták fel, A mágneses és gravitációs
maximumok csaknem egybeesnek. A fúrások
e geofizikai rendellenességtől á km-rel
DK-re mélyültek, szeizmikus kiemelkedésen.
Itt talán már csak vulkáni törmelékkőze

Ré tegaor

tek vannak /20. ábra/.
A negyedldőszokj üledék főként ho
A fúrások az észak felé 1ankásan
lejtő diabáz felszínén kiékelődő bádeni

mok, agyagos homok. A felaőpliocén kavi
csos homok, apró- és nagyobbszemcsés ka
vics, homokos agyag kékesszürke színű

üledéket találták /21. ábra/'
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A két fúrás

a neogén rétegekben zéródó fe1holtozódás

a gravitációs térképen a Tompa felé kez

jelenlétét netn bizonyltja, de litológiai

dődő, emelkedő rendel1enességi értékek
területére esik.

záródás, iiomokrétegek kiékelődése

elő

fordul, amely földgázfelhalmozódáüfc tett
Fúré3i tevékenység

lehetővé.

1957*09.27-én négy szerkezetvizsgáló fúrés mélyítése indult. Megjegyezzük,
hogy 1973*06.27-07.05-e között a Mecseki
Ércbányák Vállalat Is mélyített egy kuta
tófúrást Ku-5 néven, amely azért figyelem
reméltó, inért 361 m-t fúrt a preneogén modencealjzatben és ott rendellenes réteg
sort harántolt.
A fúrások fontosabb földtani adata
it a 15- táblázat tartalmazza.

1 5 . táblázat
Fúrás

fA

8

l-Fp

Ap

Ku-1
Ku 2

128,1

72

355

525

132.8

32 320

510

Kd 3

128.9

50

328 A68

650 (695)

Ku 4
HtV
Ku 5

137

2,0

369 605

666

1289

B-Ör Ta-i Krisl
555

(5078)

590

C593)
(701,6)
ítnd-

530 61. F!57&3 fciieníJ
kb,325 ib 500 580 1S3 51! »)■(»
illá ig ..

Kőolajföldtani eredmények
A Jk-1 fúrás több földgáznyomoo

Rétegsor

réteg után 1908-1912 m mélyen az alsópan
non elapkonglomerátum- és repedezett

Negyedldőszakl lösz /itt vastag/ alatta

mészmérgarétegekből /10 mm-es fúvókén/

homokos agyag, édesvíztároló homok és ka

napi 75 000

vicsrétegek. Felsőpilocén /levantei/ réte
geket nem lehetett biztosan kijelölni. A

gázt termelt.

A gáz összetétele kedvezőtlen:
Me tán
9,'»5 t%
Etán
0,29
Nehezebb Cli 0,39
CO,,
81,56
0,31
"a

felsőpannon vékony, világos kékesszürke

l'r. táblázat

A gáz kedvezőtlen összetételére terintettel a kutatást beszüntettük. Itt iansretlen maradt a diobáz /vagy csak egglolerátum/ felett levő nagy terület, a d i a >áz vastagsága és feküképződményeinek
;ifejlődése.

Bzínű homok és homokos agyag sűrű válta
kozása. Az alsópannon nagy része ki ékelő
dött itt a rögvonulat tetővidékén. Nem kü
löníthetők el a kőzetrétegtani szintek,
formációk. Főként világosszürke és szürke
színű homokos agyogrnárga, az aljén mészmárga és konglomerátum, mely magas hely
zetben kiékelődik.
Az alsópannon

után a kárpáti eme

letbe sorolt /valójában bizonytalan korú/
bádeni-kérpáti, főleg dolomitkavics

és

breccsa, kevesebb homokkő és décíttufa,
0. Kunbaja /], 9, 16, 22, 23, 29/

ritkán szürke színű agyagmárga rétegek kö
vetkeznek. A törmelék mélyebb része dur

Az előbbi területek kutatásával
gy időben folytattuk n Modarna-Toinpo

zozoób

ngan rögvonulat kutatását Kunbaján, moly

lyospala törmeléke. Osztályozatlan, szög-

vább konglomerátum, homokkő, kavicsai medolomit, m'uzkő és Idősebb kristá
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22. ábra.

Kunbaja és környékének
térképvázlata a preneo
gén medencealjzat mélységvonalaiv«l .
földtani szelvény!rány

kvarcszemcaéken gyakori az utólagos növe
kedési szegély. Kötőanyaga kevés, főleg
szeriéit, vagy limonitos, mangánoxidoa,
karbonátos agyagkő. A Ku-1 és -2 fúrás a
miocén alatt közvetlenül /valószínűleg prebajoáli/ kristályospalóba ért.
A Ku-5 fúrás 600-675 m között a
Jekabhegyi Homokkőben járt, alatta 675763 m között ennek feküjét, a cslllámpalát-gneiszet harántolta. Ez alatt egy fel-

letes és lekerekített kavicsok együtt for
dulnak elő. A kötőanyag barnásvörös színű
agyag* Nagyon kevés az ősmaradvány: ostrecoda, hal tüske törmelék. Ritkán bontott
dácittufa itt is előfordul.

tolódési vonal után 763-806 m között A3 ®
vastagságban triász ani.euszi-kampi.il dolo
mitot, dolomitos mészkövet, 806-895,5 m kö
zött 87,5 m vastagságú újra alsótriész
Jakabhegyi Homokkövet, majd ennek feküjó

Diszkordancia és ► üledékhiény után
az alsótriáaz Jekabhegyi Homokkő formáció
ba tartozó tarka, vörös és szürke színű
kvarckavic3os homokkő és homokos 8gyag kö
vetkezik, ami t;

a

Ku-Ő és -5 fúrás
tárt fel /2ő. áh-

ként 893,5-938 m között a talpmélységig
/4é,5 m-t/ újra behatolt a csillémpala-

^ ^
^

K i-5

128,9 0
___ £
u

'

M

ra/.
A Ku-3 fú
rás homokköve ibolyásvörös

színű,

világosszürke fol
tokkal , sok csú
szási lappal. Szerncoenagyaéga válto
zó: kavicsos ho
mokkő, durva és
középszemcsés ho
mokkő, homokos agyngkő. A homok
főleg kvnrc, rit
kábban szericiteaedett földpát,
nagy része jól
koptatott, eolíkus szállítottségra utal ó.
A

23» ábra.

Földtani szelvény a
Kunbaja-2, -5 és -3
fúrások között.
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gneisz kőzetekbe /23. ébre/.

a Törtei! Homok formáció vastagabb homok
padjai, vékony Iiomokos márgocsíkokkal.

Szerkezeti viszonyok

Az alsópannon rétegsprban felismerhető a
A fSróeok záródó, CH-fe]halmozó

homokpadoe agyagmórga /Algyői formáció/,

dás! a alkalmas szerkezet jelenlétét nem
bizonyítják. A kristályos-mezozoóe alap-

a finomhomokos-csillómos Szolnoki forrná1

hegység bonyolult szerkezetére a Ku-5

ció és a sötétszürke színű agyagmórga,
mérga rétegsor /Nagykörűi Agyagmórga for

fúrás derített némi fényt,

máció/. A szarmata Jelenléte nem bizo
nyítható. A bádeni homokkő, szUrkészüld

Köo;ajföldtani eredmények

színű agyag, agyagmárga, tufa-tufit, nö
A fúrások mélyítése idején CH-

vényi maradványokkal, majd vulkáni agglo

nyoirok nem Jelentkeztek. Tárolásra alkal
mas rétegek vannak, de záródásuk nem bi

merátum szögletes kőzettörmelékkel az al
jén kvarchomokkő, melyben sok diabáztörme-

zonyítható.

lék ismerhető fel.

További kutatás a rögvonulat ÉNy-i
oldalén

A neogéri rétegek alatt diszkordén-

a Mélykúti-árok felől kiékelődő,

san nagyon gyéren felsőeocén faunát tar

vagy törésekkel záródó szerkezetekben

talmazó flis kifejlődésű üledék követke

volna lehetséges, de reményteljes olaj-

zik. Kifejlődése itt helyenként vörhenyes

nyomok eddig ismeretlenek.

színű homokos márga, kalciteres agyagkő és
homokkő. MAJZON L. szerint a felsőeocén és
a felsőkréta-eocén határra jellemző mikro-

II. Alcsipuszta / I ,9/

faunét irt le.

Szolnoktól ÍJK-re az 19'i9. évi Eöt
vös- Ingás mérések ÉÉK irányú gerincszerG

Szerkezeti viszonyok
A két fúrás a Szolnok-19 fúrástól
észak felé enyhén lejtő rétegsort talált.

rendellenességet találtak, és az 196?.
évi Hei1and-graviméteres mérések ezt meg
erősítették, Ugyanitt maradékanoméii
je

Alcsipusztán olyan szerkezet jelenlétét
nem bizonyítják a fúrások, amelyben számot

lentkezett. Az 195^. évi szeizmikus mé
rések Alcsipuszténél a -1500 m-nél mé

tevő olaj-, földgózfel halmozódás volna le
hetséges. Kiékelődő rétegekben van remény

lyebb szintekben kiemelkedést találtak,

kis felhalmozódásokra.

visszaverődések -2300 m mélységig voltak
/ 9 . ábra/'.

Kőolajföldtani eredmények
Az alsópannon Szolnoki Homok for

Fúráai tevékenység

máció koolajnyomos homokrétegeket fúrt ót,
Jó oaljnyomok voltak az Al-2 fúrás bádeni
homokrétegeiben is. A rétegvizsgálátok

1958-59-ben két felderítő kutató
fúrás mélyült, üzemi geológus SOMFAY A.
volt. Fontosabb adataik az alábbiak:

azonban csak vízbeáramlást hoztak.

16. táblázat

Ap. teé p9

fúrás

FA

A!-1
Al-2

09% 170 Í57 1298 (1958)

Q

L

Tp

További kutatás jelenleg nem indo
kolható, de az olajnyomok figyelemre néltóak éa felhalmozódásra alkalmas szerkezet
szeizmikus kimutatása esetén további fúrá
sokra lehet szükség.

8959 130 570 7250 2070 2200 (2«0)

Rá tegsor
Hegyed! dóst aki homok, homokos
agyag, kavicsos homok, felaőpliocén /le
ventéi/ meszes, mészkonkréciós agyag,
kékesszürke színű tarkangyag, hoinokrétegek. Fe 1sőpannon agyagos-mér-gás homok,
homokos agyag sűrű váltakozása. Az alján
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ezért soroltuk a konglomerátumot a mio
cénbe. A Csi~4 fúrás az aluópannon alatt

12. Caikérla / l , 4, 22, 24, 25, 27/

homokos mészkőben állt meg, ami talán
Kunbajé

szarmata korú, de őslény nem került elő.

után Csikérián folytattuk

a szerkezetkutatást. A geofizikai mérések
a szomszédos Ásotthalom, stb. területe
kkel együtt folytak. 1942-ben kezdődtek
8

mérések, melyek szerint

kisebb záródó maximum van. A szeizmikus
mérések 1943--, 1955-57-ben történtek.
A geofizikai eredmények értékelése
szerint Csikéris környékén kiemelkedik a
medencealjzat, ami további szerkezetku
tatást igényeit.
Fúrási tevékenység
Csikérián 1958.06.23-én kezdtük el
és 1959*01. 15 -ig tartott öt szerkezetvizs
gáló fúrás lemélyítése egy ÉNy-DK-i irá
nyú szelvény mentén, amelyet a Csi-5 köt

j

össze Tompa kutatási területtel /24. áb
ra/ .
A fúrások földtani adatai az alábbi-

1 7 . táblázat

ak:

24. ábra.

fúrás
Csi-1
Csi-2
Isi 3
Csi-4
Csi-5

FA

<1 Ff
135 5 3I1O
134 30 33Q
13á 15 V\L
W
15 355
135 5 370

Ap. Mioc. Cr2

—

620 (602)
567 (606)
(£85)
652 (660)
556 656)(69ü)

Csikéria kutatási terület
térképvázlata.

----- földtani szelvényirány

A tompái kutatási terület közelében
mélyült Csi-5 fúrás érte el a medencealj
zatot, melyben szürke színű agyagmárga,
márga, mészmérga és vékonyabb homokkő vál
takozik. Mélyebben kvarckonglomerátum je
lentkezett. Az agyegmárga zöldes-barnásszürke színű kemény kőzet, 20-30°-os ré

Rétegsor

tegdőléssel, csuszamlási lapokkal. A mér-

Hegyedidőszaki vastag lösz és kevés
agyag-homok alatt felsőpannon szürke, ké

ga szürke színű és vörösfoltos, helyen
ként finomhomokos. A konglomerátum meszes

kesszürke színű agyag, agyagmárga és ho
mokrétegek sűrű váltakozása következik.
A felsőpannon viszonylag vékony, és alatta
szintén vékony /mindössze 186-253 m/ alsó
pannon következik, amelyben bizonytalanul

kötőanyagú, főként 0,5-1 cm, de 4-5 cm-ea
kavicsokat is tartalmaz, kvarcit-, calllémkvarcit- és dolomitkavicsokat.
áz agyagos rétegek gazdag foraminifera faunáját MAJZON L . , KflvÁHY J. ás

elkülöníthető kőzetrétegteni szint az Al

SZŐTS E. vizsgálta: Trochammina, Spiro-

győi Homokpndos Agyagmárga-, a Szolnoki
Homok- és a Nagykörűi Agyagmárga formáció.

plectammina, Verneuilina szenon fajok
gyakoriak. SZENTQYÖRGYI K. /1985/ újabban

Az alsópannon alatt bizonytalan korú kon

Csikériai Márga formációnak nevezte el,

glomerátum következik, amit a miocénbe

míg az alsó konglomerátumt Ágasegyházaí

sorolunk, de lehet az alsópannon alopkon-

Konglomerátum formációnak, részletes is

g]omerétuma is. Ebben sok triász dolomit

mertetéssel elterjedés- éa a többi alföldi

törmelék van, ritkább a kvarcit- és csil-

fúrásBal való párhuzamosítás leírásával.

1émpalakavics. A Gsi-l fúrásban riolitkavicsok és vulkáni tuí'anyomok is vonnak,
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25- ábra.

Földtani szelvény a csikériai fúrásokon keresztül.

Szerkezeti viszonyok

1 3 . Tompa /], 4, 24, 26, 27, 28, 35,

A szerkezetvizsgáló fúrások igazol

112

ták a geofizikai értelmezés helyességét!
a gravitációs maximum gerincének megfele

/

Ugyanebben az évben Tompén folytat

lő kiemelkedést állapítottak meg. Záródó
szerkezet jelenlétét nem bizonyítják. ÉK

tuk e kutatást. Itt Eöt.vös-lngáa mérése
ket első ízben a Geofizikai Intézet vég

felé további emelkedést tapasztaltunk.

zett 1941-42-ben, e MANÁT megbízáséból.

CH-felhalmozódásra alkalmas záródó szer

BABSÓ I. /1943, 1904/ térképén nagy maxi

kezetet nem sikerült kimutatni.

mumvonulat húzódik Tompa-Madar83 környékén,
ennek ÉK-i részén van e tompái kettős
maximum / 4 . ábra/.

Kőolajföldtani eredmények
Fúrás közben számot tevő olejnyo-

A tompái kettős maximum DK-i olda

mok nem jelentkeztek. További kutatás
jelenleg nem indokolható.

lán a Salamon GmbH szeizmikus méréseket
végzett. Itt a visszaverő szintek meredek
mélyülését tapasztalták kelet felé. 1943ban a régebbi gravitációs méréaek újabb
feldolgozáséval vetődések kimutatásét kí
sérelték meg /BASSÓ I. 1944/ az eredmé
nyeket térképen ábrázolták. A tompái
gravitáción maximum PK-i oldalán egy
DNy-ÉK-i tengelyirányú, határozottan je
lentkező törésvonalat mutattak ki, én a
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lót szeizmikus méré
seit, amellyel s meden
cealjzat erőteljes ki
emel kedését mutat, tAk
ki. Később még több
átnézetett mérés folyt
hasonló eredménnyel
/GROHCH.Y T- 1958/. Kor
szerű szeizmikus méré
sek 190O-bsn készül-;
tok, amikor a régebbi
fúrásoktól fcfly-re kb.
5 kin-rel pihenő Jelle
gű kiemelkedést All*1—
j.í toltok meg.
F óréul tevékenység
A tompái szer
kezet felderítésére
1958-59-ben hét szer-,
keze tvizsgáIó és négy
lehatároló fúrna

mé

lyült /Tp-8, -11/.
Mivel a felsőpannonban
egy gáztároló homokréteget sikerült fel
kutatni, s gáztelep
lehatárolására mélyült
az említett négy fú
rás. Később, 1905-8'tben Tompa Észak néven
szintén .lemélyült két ;
kutatófúrén, az 1980.
évi új szeizmikus móré
aek alapján. Mindezek
földtani adatéit a lö.
táblázat tartalmazza.
-''“ '--a mezozoikum felszínének közelében levő szeizmikus szint
~

-mélységtérkép a preneogén felszínéről

Rétegaor

°-?90 kutatófúrás u preneogén mélységével
A

tervezett kutatófúrás

HegyedIdőstaki
lösz, homokon agyag,

------- földtani Bzélvényi rérty

epróknvi ca. A fe 1aőplí

maximum nyugati oldalén in koptak vetődé
sekre utaló adatokat. Ezeket vonallal

océn a füledékminták aluliján az előbbitől
nem válasz *hutó el, A le Inőpannon világos

összekötni nem lehetett, ezért lokálig

kékeauztit'ke színű puha homok, agyag,

hatásokként értékelték.

agyagmérga /néhol mérgapod/ sűrűn válta
kozva. Vonnak vastagabb vi lágoasziirke ho

A Geofizikai Intézet Eötvös-ingás

mokrétegek, kiékelődő lencsék, különösen

méréseivel egy időben mért a MARÁT részé
re a Seinmon én 0 PRAK1.A vállalat gravi-

a felnő részeken. Vékony ligniten csikók

méteres mérése'ket. Ezek eredménye nagyon

fordulnak elő. Az alsópannon az átlagos

Jól egyezik az Eötvös-ingás mérésekével,

nál vékonyabb kifejlődésül, főleg agyag-

19'12-ben az egész gravitációs maximum te

márga, kevés homokpodon szürke szí

rületére kiterjesztették a Seismos vólla-

agyagmérga. Alsó részén
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iű

finomhomokoar

csillémos agyagmárga. A szokásos kőzet-

Mindezek alatt több fúrásban /18.

rétegtaní formációk nem különíUietők el

táblázat/ triász dolomit következik. Ez

világosan, általában a felső részén több

sötétszürke, barnésezürke színű finom

homokréteg van, alján az agyagmárga

szemcsés /cukorezövetű/ pirites, helyen

uralkodik.

ként breccsá3kőzet. Repedéseiben méazmárga kitöltés van,

38. táblázat

Szerkezeti viszonyok
A geofizikai és fúrási adatok sze
rint környezetéből kiemelkedő triász doloniitrög, Éfly-i részén felsőkréta rétegek
kel és fölötte nagyon laposon felboltozódó
pannon képződményekkel. Záródó csapdák
lehetségesek, akkumulációra alkalmas.
Kőolajföldtani eredmények
A szerkezeti viszonyok alkalmasak
lennének nagyobb GH-felhalmozódáera is.
A kelet felé kialakult nagy mélységű Sze
gedi-medence vastag neogén üledékével
együtt bőven képződhetett kőolaj és föld
gáz. Valószínű, hogy a kutatási terület
földtani fejlődéstörténete volt kedvezőt
len a nagyobb telepek kialakulására,
amennyiben a tárolásra alkalmas repedeAz alsópsnnon olstt a mélyebb

zett-breccsés triász dolomit sokáig le

szerkezeti helyzetű fúrásokban /Tp-3,

pusztuló felszín volt. Csak az alsópannon

-'I , -6, -7/ durva alapkongl omerátu*" van.
Lehet, hogy a transzgredáló alsópsnnon

vége felé takarta be ét nem eresztő üle
dék, A csapda tehát későn záródott. Csak

al opkongl omeré túrna, de feltételezhető,

a felsőpannonban találunk kissé felbolto

hogy kárpáti

zódó homoklencséket és benne kevés föld-,
gázfelhalmozódást a Tp-1, -5 fúrásokban.

vagy bádeni korú. A Tp É-l

fúrásban 637-655 m között eziirke színű
mérge-, liomokrétegeket a kárpátiba so

A Tp-1 és -1/a fúrásokban gáznyorook
voltak, de.a műszaki kiképzés nem tette

roltuk, Alatta szürke mérge és meszes
homokkő van. Megjegyzem, hogy a hasonló

lehetővé a pontos rétegvizsgálatot, A he

kifejlődésű feisőkrétától az elhatárolás

lyette lefúrt Tp-5 fúrás /Tp-l-től észak

bizonytalan /magminta nincs belőle/.

ra 80 m-rel/ egy felsőpannon homoklencsé

A neogén rétegek alatt díszkor-

ben /250,5-231 m-ben/ gáztelepet talált,

dánsen fel nőkr e la rétegsor következik a

melyből 10 mm-es fúvókán napi 25 300 m^

kutatási terület fliy-i részén /Tp É-l és

géz jelentkezett. A géztelep kis kiterje

-2/. Szürke, sötétszürke színű kemény

désű, a lehatárolás céljából mélyült fú

márga, sok csúszási lappal, szürke színű

rások eredménytelenül végződtek. ■

kemény kolciteres homokkő, lent kalcit-

A falutól ÉÉNy-ro a triász rög ol

eres vi1ágosnzürke színű mészkő. Helyen

dalén kimutatott kréta korú rétegekből

ként 60°-os rétegdőlés figyelhető meg.

álló kis rög is tartalmaz kevés nehézkő

OJnjcseppek is jelentkeztek benne. KŐVÁÍ1Y J. és lip3(07,lNÉ MAKK A. csiszolatból

olajat és GOg gézt repedezett mérge térolőkőzetben. A Tp É-l fúrás az 1069-1100 m

az. aláblii faunát jelezték: Anomalina,

közötti csovezetlen szakaszból gázos vi

Rotalipors, Conorbáno, Conorotolites. A
világosszürke mészkőből: Gpiroplectommina,

zet, a 682-636 m közötti felsőkréta repe
dezett mérgéből suvazéa utén /fl mm-es fú
vókán/ napi 12,6
olaja!., 26 000

Torchomrninn és sok Miliői ina került elő.
A felső rész cenomán-turon, az alsó /vi

földgázt és 3'! ,3 m v i z e t adott. A 670-

lágosszürke mészkő/ nlsókréta lehet.
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1)
6?4 m-ből 6 mm-es fúvókán napi 5,'* Rr

felsőkrétn rétegből napi ?1 OOO rt3 93,33 J6
C0-) tartalmú gázt adott 8 mm-es lövőkén
éö 1,78 irr olajat. A 679-882 m-ea szakaszból ÍO mm-es fúvókén ÚO 700 nr gázt 6a

z
z
olaj, 6500 ra gaz és 51,5-1 .m víz jelent
keze I;t.
A Tp .fe~2 fúr-ón a 665-670 m közötti

36

0,24

olajat adott, összetétele a fen-

fciekhez hasonló.

/.18. és 29. ábra/.

19- táblázat

F úrási tevékenység

Tp M

K00LA3

A kecskeméti kiemelkedésen 1959-

682 - 606 m

íajsüly 20‘ C-on
ViSíkoritis mrn/s SOt

cot
Dfcrmeüéspont °C

ben mélyült a Nk P-l kutatófúrás, mely a
bódeni rétegekben éghető gézt talált. Ezt

0,5593
301
163

követően mélyült a négy kecskeméti fúrás,
majd 1961-ben Kecskemét Nyugat és 1974-

'6

Benőn
s%
Petróleum

ben Kecskemét Dél nevű fúrások. Megjegyez

0,0
0,0
8,37
9 1 ,5 0

ftá7oUj
Hőwdék
Vesteság

zük, hogy Kecskeméten a volt Gyenes téren
/ma Marx tér/ 1895-ben 239,27 m mély ar
tézi kút mélyült, mely MAIAVAt S Gy. /1914/
szerint felsőpliocén Viviparus-oa rétegek

0,13

ben végződött /KROLOPP
fúrták a

Tn
ip-íD

To
ip ^-1
t I

230-231m

1061-1100 m

FÖIQ6AZ
Mélán

tU n
Propán

7 5 .7 6

3ú, 62

0,3A

0 ,9 6

0

0 ,0 6

2 3 ,9

6, 22

COj

0

58,69

tevsgS

0

0,55

1976/. 1973--ban

MÁFI Kecskemét-Méntelep fúrásét

128 m-ig a rétegsor és vízmozgás tanulmá
nyozására.
20. táblázat

További kutatás lehetőségét a eok
szomszédos fúrás korlátozza. Több kisebbszeizmikus kiemelkedés kutatása kockáza

R étegsor

tos, kifizetődő volta kétséges. Viszont

NégyedIdőszaki homok, homokos agyag,

számon kell tartani, hogy itt az olaj-

kavicsos homok alatt f elsőpl iocén mészkorik-

gáztároló mezozoikumot nem fúrták át, le

réciós agyag, homok, kavicsos homok, felső-

hetőségei még ismeretlenek.

pannon finomhornok, homokos agyBg-mérga,
agyagos homoklencsék és vékony rétegek sű
rű váltakozása. Az alsópannon viszonylag

I V . Kecskemét /l, 29, 30, 38/

vékony szürke színű egyagmárga, márga. A
szarmata jelenlétét nem sikerült kimutatni.

Kecskemét környékén több ízben foly

A bádeni é3 kárpáti emeletbe soi'olt homok-,

tak gravitációs mérések. A Geofizikai In

konglomerétumrétegek és kevés tufit, faunát

tézet 1 9 1 1 ., 1921. és 1927. évi mérései,
a MANAt 1941-43. évi, majd ismét a Geofi

nem tartalmaznak. A tői méi ékes kőzetek a
gránit finomabb-durvébb törmelékei.

zikai Intézet 1949. ás 1961-62. évi méré
Urálii t: szürke színű, vörhenyes,

sei. Mágneses mérések 1 9 H - , 1956-57-*
1998. ás szeizmikus mérések 1953-54-,
1959-ben /SzKÜ 18. és 19. sz. Jelentés/
folytak.

repedezett. 1-2 cm-es porfíros földpát-,
kvarc- és biotittartalinú. A kőzet színeselegyrészt nem tartalmazó földpát- és kvarckristályokból álló api Ittelérek járják ét.

Mindezek a mérések Kecskemét és

Csiszolatban első ízben SZEPESHÁZV K. vizs

Izsák között nagyobb mélységet /Kodéi mio

gálta. Megállapította, hogy biotitos-p]agioklészos rnikrokl ingránlt, illetve grano-

cén árok/', Kecskeméttől keletre gravitá
ciós maximumot, illetve szeizmikus kiemel

diorit. Feltételezi, hogy a bajkáli hegy-

kedést jeleztek. Az utóbbi ÉK felé Nagy

ségképződéssel kapcsolatos migmotitosodés

kőrösig tel jed. Tetővidéke a -1200 ru~es

terméke. A földpát benne üde, mikroklin és
pertites ortoklász, ikerlemezea oligoklész,

szintvonallal záródik, fe-b-í irányú hossztengelye 3,4 km, szélessége 1,5 km. Ezen

unduléló kvarc és poikilitesen egymásba
a kiemel kedésen mélyültek az elBŐ fúrások
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nőtt kvarc-földpát
kristályok, valamint
.járulékos elegyrészei
vannak benne.
Szerkezeti vIszonyok
A kutatási
terület mélyén gréni
tömzs van, mely kör
nyezetéből kiemelke
dik, különösen a
nyugat felől lehatá
roló Kadai-érok fe
lől. Erősen lepusz
tult felszínét kérpéti-bédeni gránittörmelék és viszony
lag vékony pannon
üledék borítja, igen
lapos települt bol
tozatként. Ez a szer
kezet CH-f el hal ino-

29. ábra.

zódósra alkalmas
lenne.

Kecskemét környékének
térképe a preneogén
felszín méiységvona1 óival.

Kőolajföldtani ered
mények

földtani szelvényirény
További kutatás a gázelőfoidulés lehatá

A legjobb eredményt a legmagasabb
szerkezeti helyzetű Kecs-'t fúrás érte el,
mely az alBÓpunnon 97|8,5~950,5 m közötti
homokiétegéből /IQ inm-es fúvókén/ napi
62 OOO nr gázt és Iád liter folyafékot
adott, melynek 20 %-e olajpárlat.

rolása lehetne, de kedvezőtlen összeté
tele miatt erre nem került sor,

A távolabbi

környéken Kecskemét Nyugat és Dél néven
több fúrés mélyült.

A földgáz összetétele kedvezőtlen,
á3,8 % CO.,-t tartalmaz. A párlat 0,79'll
x
kg/dm fajsúlyú, főleg benzin és petró
leum tartalmú. Nehezebb alkatrész mind-
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hélegsor
Negyed Időszaki fntóhonok, lösz, ho

15. Kerekegyháza /), 31, 32/

mokos agyag, mélyebben folyóvízi homokos
kavics. Alatta vékony kifejlődésű leisőpl locén /levontel/ üledék veri, amely bi
zonytalanul határolódik el a fedő- és fe-

A Kecskemét környéki gruvi tációs
mérésekkel vélt ismertté a kerekegyházai
nagy DNy-fcX tengelyirányú maximum, ame

kü jé tó 1. ÜliBAK CS EK J. szerint 100-150 m

lyet érintett a MA8Z0LAJ AR-XTX jelű

vastag. A felsőpnnnon világos kékeeazürke

szeizmikus regionális szelvénye, amelyen
gyenge emelkedést lehetett értelmezni.
*
Ennek vizsgálatéra szerkezetkutató fúrá

színű ogyog-ögyagmárga, mészkonkrécióa
agyagmái-ga, világosszürke színű finomszem
csés homokrétegekkel sűrűn váltakozva. Az

sokat terveztünk a kecskeméti kutatások

alBÓpannon viszonylag

kal egyidőbe

vé

kony, hézagos kifejlődésű,
a kőzetrétegtani szintjei
nem isméi hetek fel jól.
Valószínű, hogy a homokkőpados agyegmórga /Algyői
formáció/ fejlődött ki.
A szarmata kimutat
ható a kutatási terület
l)Ny-i részén /Ke-1 , -2, -3,
-h és -5 fúrásokban/. A
magasabb helyzetű ÉK-i fú
rásokban csak a bádeni piroklasztikum mutatható ki.
A ozoi'inata faunás üledék
honiokos-i kr ás mészkő, mészmérga, bentonitcsíkos mész
kő. Mélyebben riolit-déclttufe /Galgavölgyi formáció/
agglomerátum betel épülések
K ÍR tK E G Y H A Z A

Kerekegyháza és Lajosmizse
kutatási területek térkép
vázlata az elsópotinon tol
pénok mélységvonal aivol.

kel /Ke-3/. Majd riolittufa,
agglomerátum következik,

..__ ■ földtani szelvényirány

mely már bádeni-kárpáti is
lehet. A szerkezeten legma

gasabb Ke-7 fúrásban a plroklnsztikum hi
Fúrási tevékenység

ányzik, a vékony alsópannon közvetlenül

1959-OO-bnn nyolc szerkezetkutató
fúrást mélyítettünk OSiKY G. irányításá

felsókréta kőzetekre települ.
A neogén rétegek alatt diszkordánsan

val . Ezek főbb földtani adatai az alábbiak!

felsőkiéta üledék következik. A Ke-5 fú
rásban téglovörös, vörösbarna színű és

21. táblázat

í £?
j CB

fc-1
fr-2
Ke 3
kr A
Kt 5
fe 6
Kt-7

FA

a 1

fP

117
90 £75
1?0 75 850
117 100 805
1195 90 606
110 95 859
25 597
\m
119,7 M 805
131.7 50 800

fcP- 5i B
830
795
833
767
795
700
888
770

(859)
637

<r>4

1 Fűm

{
!

—

Cf,

Tj

sérgofoltos-sávos mérge, szürke színű
kagylós törésű márga fordul elő, Globo-

(852)

G. cretacea faunával /KŐVÁRT J./. Később

(9565

faunát és 69 fajt él lepi tolt meg, köztük

truncana orca, G. utuarti, (!. inarginata,
-

-

Í1IDÓ M. /1909/ részletesen feldolgozta a

m )
881 850 (9035
771 - (983)
(73'.)
(1208)
937

Praeglobotruncana helvetica, P. renzi
fajokat. Ezek alapján torka margók a
túron emeletbe sorolta, mint egyetlen is
mert tengeri túron előfordulást hazánk
ban. Í5ZEIITGYÖHGYI K. /1902/ szerint »
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kerekegyházai nem az egyedüli tengeri

árok, keletre a Kodai-árok veszi körül,

túron előfordul na. Kimutatható a túron

A gravitációs maximuiTinnk megfelelő meden-

ez (liléé fjiy-5, Gátér-2, Pusztamérges-

ceaijzoti kiemelkedés és a felette fel

ÍK-1 fúrásokban is.

boltozódó neogén üledék alkalmas szerke
zet Cil-felhalmozódásra.
Kőolsjföldtani ered
mények
A fúrásokban
csak igen gyenge géznyomok Jelentkeztek.
Kedvezőtlen a krist.ó.lyonpala környe
zet, a vékony és hé
zagos neogén üledék
éa a tápterületként
kedvező nagy vastagságú neogén üledék

Alsókréta a Ke-6 fúrásban a 771-

kel töltött tisza-

959 m közötti tufifcosíkos mészkőösBzlet.

menti érek nagy tá

A mészkő világosbarna, sárgás, szürkés-

volsága. Kedvezőtlen az észak felől szom

fehér színű agyagos és gazdag alsókréta

szédos örkényi-árok vastag vulkáni képződ

mikrofaunét tartalmaz /Bulimina murchisonia,

ményekkel való kitöltöttnége.

Reusel.la, Pullenia, Ariomalina, Lamarckia
MAJZON L. és KŐVÁRY .T, szerint/. A tufit

Jelenleg a kutatás folytatása nem
indokol ható.

zöldes színű diabáztu.fit. Mélyebben /959933 ai között/ kvarchomokkő következik.
A Ke-7 fúrás az olsópannon alatt

15. Jánoshalma / 1 , 33, 39, 37, 79, 103/

rózsaszínes, világosbarna, zöldesszürke
színű mészkövet hurántolt szintén alsó-

A Jánoshalmái kutatási terület a

kréta mikrofaunával. Végül a Ke-8 fúrás

Siikösd-Kiskunhalas gravitáción maxrmunivo-

niészkő-mészmárga rétegeket fúrt át.

nulat része. A mélyebb földtani felépíté

A

mészkővvílágosbarnn, barnásvörös színű.

sére az 1991-92. évi Eotvös-ingáa mérések

A mészmérga szürke színű, kemény kőzet,
melynek esi szolatából alsókréta ősmarad

derítettek fényt először, amelyeket a
Geofizikai intézet végzett a MAGÁT részé

ványok kerültek elő.

re. Ez a vállalat graviméteres méréseket
is végeztetett a PRAKTA céggel, Ceíkéria-

Triász/?/ a Ke~2 és -9 fúrás való
nyes színű mészköve alatt világosbarna és

Bácoulméa-Jánoshalma-Hajós környékén 1999ben. Bácsalmás és Miske között Eröthmann

szürke színű dőlomitbreccsában és

éa Krey csoportja azoirmikun méréseket vég

színűleg felsőtriász sárgásbarnát;, vörhemikro-

breccsába ért és állt meg,

zett a háborús, zavaros illőkben.

Szerkeze ti helyzet

1959-ben a MASZOhAJ Szeizmikus Kuta
tási üzemének AR-VI jelű regionálin szeiz

A kerekegyházai gravitációs maximum

mikus szelvénye haladt ót a területen és
1955-57-ben részletesebb szeizmikus méré

a triász-alsókréta kőzetekkel képviselt
neogén medencealjzatnak kissé kiemelkedő

seket is végeztek. Ezek eredményét GROHOI.Y

rögje. A mezozoóu képződményeket a kapós-

T. térképe foglalta össze /33. ábra/. Tér
képe szerint o medencealjzat rögökre szab

fői-ceglédi kiistályoepala , gránltvonul at
veszi körül /I,m-1 , Kecs Ny-2, Izsák-1 én
-2/ valószínűleg eróziós maradványként.
Tőle északra oz Örkényi miocén vulkáni

dalt, a Jánoshalmái rög -500 m-ig emelke
dik e felszín alatt.
Megemlítem, hogy később is /1900/
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Miake, Siikciad, Eroekceanéd. Jánoshalma és Rém környékének szeizmikus
térképe, amely a gravitációs térképpel a szerkezetkutatás tervezésére
szolgált. Szerkesztette GROHOLY T.

--— szelzmi kus mélységvonalak
— -— — nem körrel ál ható területek választóvonalai
oJhi szerkezetkutató fúrások
végeztek az előbbieknél részletesebb és
korszerűbb gravitációs és szeizmikus mé

szerkezetkutató fúrásban a karotázs nem

réseket, amelyeket az új kutatási szakasz

indokolt rátegvizegálatot, pedig a fúrás

/Jánoshalma UJ/ fúrásainak tervezésére

közben végzett geológiai megfigyelések

csak gázos víz Jelentkezett. A többi

használtak fel.

többször Jeleztek nyomokat. így a Jh-1 a
gneisz repedéseiben olajnyomok, a Jh-á,

,Vúréai tevékenység

-5, -7 fúrásokban gáznyomok voltak. 1980-

Jánoahalmán 1959-60-ban nyolc szer

ban a MAPI által telepített OFKFV fúrás

kezetvizsgáló fúrás mélyült, ezek közül

/Jh T-l/ .a mi Jh-1 ,

csak a Jh-l-ben volt i'étegvlzagélat,

zötti területen gázkitörést szenvedett.

de
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-5 fúrásaink kö

Ennek következtében a kutstófúréaokat

tufaceikoa zöldesezürke színű agyagmárga,

felújították 1982-ben éa Jn líj néver) még

homokkő és konglomerátum. A bádenl éa

_12 fúrás mélyült, amelyek közül 8 fúrás

az

ettől el nem választható kárpáti rétegsor
;főként konglomerátum és breccse, Valószí

gázt téléit.

nű, hogy ennek egy része az alsópannon

A Jánosba]mai fúrások fontosabb

alapkonglomerátumot is magéba foglalja. A

földtani edataii
.

22, táblázat

Jh-7 éa -8 fúrás 57,*-605 m között a konglo
merátum mellett gazdag bédeni faunás mér

Túrái

Ü

FA

t

Fp.

144 170 230 340
139 n o 254 32S
3 h -i
190 160 250 325
J b -t, 190 155 250 360
n\JJ
q i£n 235 315
>5
Oh-S 140 130 225 375
3h-7 196,7 170 240 330
3h- 8 195,8 150 215 320
]b Ú3 -I 1929
360
384
J n Ú y 2 195,2
272 345
( M i-3 198,1
lhüj-4 130,1 - 275 357
- 359
M i -5 199,1 351
DhtfJ-B 193&
- 381
147,3 - 376
Th O rS 152,1 3hÚ)-9 149,9 60 m 353
3b Ú j-13 149,3 27 174 386
352
3h Uj-11 141,1 107
3h-1
3h-2

Ap.

Sí.

595

-

659
624
664
624
694
583
540
543
549
543
664
556
590
637
568
566
551
6ö2

-

144 167 262 344 538
N
E H
F Ú R T a' K
:jhúv73
Jhűj-V) 144,5 130 252 365 559

'
-

t ó . Víz.

640
670
674

*

-

-

Me$

gét, lithothamniumos mészkövet ia tartalmaz,
A Jh-2, -5, -á fúrások al8Őpannon/?/--bádeni
konglomerátumot fúrtak ét, főként metamorf

£142)
te a
fen)
(£98)
(632)

kavics meszes kötőanyagban, kevés homokkő.
Partközeli durvatörmelékes, algáe-méazköves
kifejlődésö, foltokban megmaradt szigetten
ger üledéke, a neogén transzgressziÓ.beve

7195)

zetője,

658 (668)
574 625 (643>
•

-

-

. A neogén rétegek alatt diszkordénsen

(620)
(700)

792 (850)

középsőtriász következik a Jh-8 fúrásban.
Kai eltérés mészkő, sziirkés-zöldeseárga színű

fi
9^

mészkő agyagos mészkőcsíkokkal, amelyben
Frondicularia, Glomospira , Nodosaria, gasfc-

. fi

-

(850)
764) (850)

vb
vb

Alsótriász a Jh Uj-3 és -8 fúrásban van,

(700)
617

Jakabhegyi Homokkő kifejlődésben. A kőzet

-

-

víz
qá?
vb

-

-

548
t E
“ 604

- 700)
- (700)

(700)

-

(700)
fe50)

vb

ropoda- és algamaradványok vannak KŐVÁRI J,

fi
fi

szerint. A mészkő szövete mikropátit, mikrit, a volt üregeket pétos kalcít tölti ki.

kvarc- ée metamorf kőzettörmelék, rózsa
színű, zöldesszürke színű, néhol igen ke
mény kőzet.

(650)

fi

Mindez diszkordénsan a kristályos
alaphegységre települ. A Jh-1 fúrásban

(£50)

kvarcfillit és ortogneiaz fordul elő, Utóbbi
zöldesszürke színű durvaszemcsés, kb. 50 %
Rétegsor

földpét- /ortoklász ée plagioklász/ , kvarc-,
biotit-, kevés apatit- és titaníttartalmú,
A Jh-2 és -3 fúrás hasonló kőzetekben állt
meg, A Jh-'f és -5 fúrások migmatitos mikro-

Negyedidőszaki lösz, homok, agyag
alatt felsöpllocén világos kékes-zöldesszürke színű sárga-vörösfoltoa agyag,
meszes agyag, mészkonkréciős agyag éa
vastag édesvizes homokrétegek. A felső-

klíngránitot találtak kétféle földpéttal:

pannon vékony kífejlodéaű világos zöldes-

talabb mikroklinnal éa albittel, mely ki

egy idősebb maradványaival, valamint a fia

szürke színű agyag, agyagmárga, homokos

szorítja az idősebbet. Ezen kívül kvarc,

agyag sűrű váltakozása, az alsó része

klorit, szericít, kevés apatit fordul elő

agyagosabb. Az alsőpannon szürke színű

/SZALAY S. 1976/.

agyagmárga kevés vékony finomhomokpaddal,

SZEPESHÁZY K, / 1 9 7 V a Jánoshalma!

amelyben a Jh-7 és -8 fúrásokban homoko

kutatási terűiét déli részén gránitgneleze

sabb kifejlődéssel megjelenik a Szolnoki

ket említ, amelyek ei5a Na-meteszomgtózist
szenvedtek. Északabbra milonitokat irt le,

formációnak megfelelő szint. Alatta szür
ke agyagmárga és mészmérga következik.

6 említi először, hogy a Dnna-Tieza közé
nek déli részén az orto eredetű metaiaor-

Szarmata rétegeket a Jh-7 és -8

fitokat eredetileg valószínűleg para ere
detű anchi- és epimetamorf kőzetekből élló

fúrásban, tehát a kutatási terület DNy-i
részén lehet el különíteni.'Jellemző fau
náé meszes homok, laza homokkő, vulkáni

„köpeny" borította be. SZBDERKÍllYI T. / 1 9 8 V

42

délraagyaroraság1 takaróövet és kössépmagyarorazági autochton övét

34. ébr

különböztet meg. Újabban részle
tesen és egységes nézőpontból
CSEREPES NÉ) MESSE ÉN A B. /19B5/
dolgotta fel ezeket a kristélyoa
képződményeket.
Szerkezeti viszonyok
Jánoshalma környékén í'oly
fcatódik a neogén medence aljza
ténak a kiemelkedése Rém felől
Ki skunhales felé /33* ábra/.

A

fúrások mér magaB szerkezeti
helyzetben mélyültek. A kiemel
kedést elvékonyodva és ez oldalakon részben kiékelődve fedik
a neogén üledékek.
A szerkezeti viszonyok
alkalmasak nagyobb CH-tömegek
f elhalmtnozódásáre, de a vékony
neogén rétegsor és a tápterület
felől való migrálás nem lehetett
kedvező.
Kőolajföldtani eredmények
Az 1959-60ban mélyült Jh-1 ,
szerkezetvizsgáló fúrások
CH-felhalmozódást
nem tel ál tel;, esek
nyomokat irigyel

Jánoshalma kutatási terület
térképvázlata a neogén előtti
képződmények mélységvonalaival

tek meg fúrás köz
ben. Az 1980-as
években mélyült
Jh T-l és Jh Új
fúrások gáztele

24. táblázat

pet és kevés kő
olajat tártak fel

Jh ü j-6

a medencealjzat

KŐOLAJ

kiemelkedéseinek
tetővidékén,

F s js ú ly

a

20*C -on

A Jánoshalmái földgázélefordulás
adatait a 23. táblázat tartalmazza.

1189

olaj. összetételük az alábbi:

t 15

X

- 1,5

n a f tá n

Jelleg

0 ,0

1 ,3 6

0 ,0

8 ,6 7

G á z o la j

1 0 , 5A

-

M aradék

8 9 ,6 8

8 5 ,3 5

018

0 »6 2

B e iu in tart.« W i
P e tró le u m

Néhány fúrásban kőolej is Jelentke
zett, éspedig a Jh Űj-6 fúrásból népi 8,16
éa a Jh Uj-l'f fúrásból vízzel kevés

0 ,9 7 5 5

3 8 6 ,3 2

D erm edisporit

ezt boi'ító tormalékben.

5 0 1 -5 6 9 m

309,9

7G°C

hegység repedezett

0 ,9 8 8 1

J h Ú j-1 9

V i s z k o z i t á s K f t onffim/s 1 3 8 ,7 2

kristályos alap
felső részén és az

5 7 9 -6 0 1 m

V eszteség

f> %

rétegsor édesviztároló világos-

23 * táblázat

szürke színű homok, vékony kékesszürke színű agyag, agyngmárgá ré
tegekkel váltakozva* Mélyebb része
kékesszürke színű finomhoraokos
egyes és agyagos márga*
Felaopannon zöldes-sárgáeszürke színű barnaeree agyag, márga} finomszemcsés homokrétegekkel *
Az alsó- és felsőpannon határa bi
zonytalan* Az alsópannon, szürke
színű agyagmérga, homokod agyag
raárga váltakozva tinomszemcsés ho
mokrétegekkel.* Alsó része sötét

További kutatás a szerkezet fcetővidékén nem látszik indokoltnak, de az

szürke színű agyagmérga /a Pm-2-ben 55063S m között/, mely valószínűleg megfelel
a Nagykörűi Agyagmérga formációnak, illet

oldalakon kiékelődő rétegekben, főként
keleten remélhetek kisebb felhalmozódá-

ve ennekjálsó része a Tótkomlós! Méazmárga
formádénak* Az alsőpánnon legalján sl&pkonglomerátum van /Békési formáció/, mely

eok. Kutatásuk gazdaságossága kérdéses*
Itt 1980-ban mélyült egy Jánoshalma-1 nevű alapiúr&a in. /nem olajkuta

jól felismerhető a Fm-4 fúj:-ás 688-702,5 w
közötti szakaszán.

tó/ 538*8 m-ig és a felsőpannonban állt
meg.

Pusztamérges /l, A, 27, 35* 36, 43,
44, 47, 64/
Pusztamérges, PusztamérgeB Észak-

kelet,

— —

Ap. m . Cr. i
6
á90 667 #* * [693,6)
Ptfl-1
• M
1o 225 460 636 .V m )
• (654)
Pm*3
§ 2á'i 450 654 á
fóo mi
Pm-A
6
g 235 463 707 s>
ftn-fi
600 (8091
1
h tifiM
150 1243 1958 m (2600)
1298 2060 2537
Wft Wu-1 M
(1006)
370 537 621
Prt Ój'1 139,?
Fúrás

17*

25 * táblázat

-— 1-- — --

Pusztamérges Északnyugat és PusZ-

tamérges Új kutatási területek a Madaras*4
Tompa magos ragvonulat ÉK-i részei, a
Tompától ÉK felé lejtő gerincalakulaton
elhelyezkedő magasabb mezozoós rögök

FA
131,7
129,5
120,6
125,5
125,5
131
121,1

&

L

h.

feletti vidék* Szomszédságában ven délen
Kelebla és öttömös, DNy-on Tompa, keleten
Az észak felé távolabb levő Pm ÉK-1
éa Pírt ÉNy-1 fúrásokban bádeni is előfor

(Illés* Á Tisza-árok felé lejtő medence
aljzat területe. Geofizikai felderítést

dul »■ liithöthámniumoa mészkő és kv&tcitkon-

a Szomszédos területeknél ismertettük
/ 2 7 « ábra/*

glomerátum kifejlődésben* Az utóbbi fúrás
ban fe bádéni faunás mészkő alatt vilégős-

gúrésl tevékenység

szürká ázínű homokcslkoe agyagmárga ven
40ö *-Of5 réáagdőléssel és néhány Bulifflihá

Pusztamérges kutatási területen

vázzalt Miit a kárpáti emeletbe sorolnék*

1959*01*20-07*20. kozott hat szerkezetvizsgáló fúrást mélyítettünk, amit 1981 *•

Ülédákhiány után diezkordánsön kréta

02-ben kiegészítettek még három fúrással!
Pm ÍK y -1 , Pm ÉK-1 és Fm Ú j- 1 »
»
Á fúrások földtani adatait a 25 *

üledék küvétkázik a Pm-2 furáéban 638650 irt között! szürke, barnáeezürkö ezlnŰ
limoriitföltcáj kalciterae kemény márgs és

'

méezmárgs. á-^Jjö^-oé rátegdőléseel vékony

táblásat tartalmazza*

réiágekfeéSí Ébbétl a GÜmbelina és Glofcige*
Rétegsor
rina fajok a kréta kort valéezinöaitik. A
Vékony negyedidőszbkl lösz, homokos

Pm ÉK-1 fúrásban felsőkréta faunás mészkő

agyaS, kevés homok. Felaőplíocén /levente!/

44

lp-6

Tp-1

ip.7

Prn-lt !

Pm-2

Pm-1

Pm-6

Ölt-1

kalciteres homokcaíkoe mészkő és sötét

ée szürke kalcíterea-féezkes egyagmérga
van, a 2330-40 m közötti magfúrások anya
gában KŐVÁRT J. Rotalipora cushmani,
Praeglobotruncane atephani, Anomalina,'•(

szürke kalciteres palás agyagmárga van
,eohinodermata véztörinelékkel, Glomospira,
Textularia, Spiroplectammina, Dorothía,

Eponidea foraminiferékat talált, és 2406™
2600 Ki között, valamint a Pm ÉNy-1 fúrás

'Frooholina, Lenticulina és algamaradványokkal /KŐVÁRI J./. 8ZENTGIÖRGYI K,

ban alsőkréta világos barnásazürka színű

/1984/ a bádéni rétegek alatt 2335-2406 m
Pm-2

45

Pm-5

között cenomán, és az alatt 2600 m-ig

Tovébbkutatáai lehetőség jelenleg ‘
nincs. A legújabb szeizmikus mérésekkel

albai rátegeketv említ,
iBmét üledékhiány után ,1ura réte

lkimutatott kisebb medencealjzat! kiemel-

gek következnek, A Pm-1, - 3 , - 5 fúrások

.kedésen mélyült Pm ÉK, Fm ÉNy fúrások sem

ban sötétszürke-fekete színű kemény,
kristályos-szemcsés mészkő agyagos erekkel-csíkokkal, kalciterekkel, Echinoidea,

találtak felhalmozódást. A távolabbi kör
nyéken /öttömös, Rúzsa, Zsana/ ja elvégez

Crinoidea, Taxtularía, Gyroidina, Pullenia
maradványokat említ belőle MAJZON L, és

új korszerű mérések /direkt módszer,/ beve

ték a most lehetséges kutatást. Esetleg
zetése indokolhat újabb fúrásokat.

KŐVÁRY J, Alsójukénak vélik.
S zerkezeti viszonyok
18. Rém /l, 2, 3 3 , 3 7 , 9 3 , 94/
A pusztamérges! szerkezet határo
zott gravifcáoiós maximumként Jelentkezik,

A Btiköad, Éreekoeanéd, Rám elnevezé

Ennek tetővidékén mélyült fúrésok a me
dencealjzat* lapos kiemelkedését bizo
nyítják, A legmagasabb szerkezeti hely

sű kutatási területeken levő nagy gravitá

zetű a Pm~2 fúrás. Innen

léntkezett, amit az alapbegyaég kiemelke
désével értelmeztünk. Ugyanitt a Beiemoe

ciós maximum először a MÁNÁT részére végzett
1941-42. évi Eötvös-lngás mérésekkel je~

lejt a medence

aljzat minden irányban, különösen keletre
a Szegedi-medence felé, A medencealjzaton

vállalat is mért szeizmikus vonalakat 1943-

délen Kelebiénél és ÉK-en öttömösön osil-

ban és a MA8Z0LAJ által 1954-ben mért AR-

lémpala és gneisz, északon alsótriász

VI jelű regionális szeizmikus szelvény is

/Tompa/, ettől ÉK-re Pusztamérgesen jura

itt ment ét. Az 1958-ban végzett szeizmi

és ennek 3egkiemelkedőbb1részén kréta

kus méréseket először GROHOLY T. /1958/

képződmények vannak /Pm ÉK éa Fm ÉNy/, A

térképe foglalta össze. Ezen sz egységes

Kunbaja-5 fúrás bizonyltja/ hogy a meden
cealjzat feltolódáeos pikkelyes szerke

gravitációs maximum több kiemelkedésre

zetű /25. ábra/. Ennek hosszú időn át
egyenletlenül lepusztult felszínét tele

község határába telepített szerkezetkutató
Bekéiyflírásokkal tártuk fel.

pült boltozatokkal és kiékelődési övék
kel fedte el az itt erősen csökkent vas
tagságú alsó- és felsőpannon rétegsor.

Fúrási tevékenység

oszlik /33. ábra/. Ennek DK-i részét Rém

1960-63-ban hét szerkezetvizsgáló

Ez a szerkezet alkalmas lehetne CH-felhal-

sekélyfúiés mélyült. A Rém-1 fúrásban 352

mozódésra mind a pannonnál fedett diszkor-

m-ben teljes iszapveezteaég lépett fel.

déns felszín alatt, mind a kiékelődő 'ho

Még sok nehézséggel lefúrtuk 363 m-ig, de

mokrétegekben.

itt be kellett fejezni a bádeni rétegek
ben. Szintén a miocénben ért véget e Rém-

Kőolajtöldtani eredmények

2, - 3 , - 4 és -6 fúrás is. A mezozoóe me
Az említett kedvező szerkezeti vi

dencealjzatot csak a Rém-5 és -7

szonyok mellett CH-felhalmozódásra kedve

fúrás

érte el. Földtani eredményeik az alábbi
ak t

zőtlen a tárolásra alkalmas mezozoikumnak
hosszú időn ét felszíni lepusztuló hely

26. táblázat

zete. A pannon üledékek települt boltoza

fúrás

téi és felfelé kiékelődő homokrétegeí. le
üresek, mert a környező mély medencerészek
tápterületei felől nem vándorolt ide szá
mottevő kőolaj és földgáz, A Pm ÉNy-1
fúrás 2537-2546 m közötti szakaszéból /az
alsókréta mészkőből származó gázos víz,bői/ vett gázminta összetétele sem ked
vező 1
metán
47,25 %
nehezebb Ch 0,96
C03
48,43
Ng
3,3<?6

46

fh

a

1

¥

h

m .

Rém-1 155,1

35 145 255 349 (363)

Rém-2
Rém-3
Pim-4
Réar-S
Rém-G
Rém-1

35 140 345
40 152 274
32 145 250
37 125 28ö
145 230
35 145 m

m,3
139,6
149,0
1511
161,2
157,5

Mi,

Wj-

757 (8145)
492

mp

384 (417)
447 530 m)
335 (366)
360

(803)

qi.

rétumot, brecoBét herén tol t ,
gránit-gneisz apróezemcsés
szürke-vörösfoltos gránit tör
melékével, mely hasonló a kecs
keméti fúrások gránitjához.
Vannak még kvaroitkavícsok és
húsvörös földpát-, biotit-,
unduláló kvarctörmelék is.

A

Réffl-5 fúrásban ’
oádení mészkő,
barnásezürke színű kalciteres
méazm&rga fordul elő, Egy mésakőtörmelékben apró termetű
Frondiculáriét talált KŐ'/Ar Y J.
A Rém-6 konglomeré tu:not fúrt
RtH
kvarclt, szűr-

Bh*2

ke-vörös színű
mészkő, gneisz,
kvarodús csil
lámpala és egy
bázisos vulkáni
SUkösd, Ér'sekcaanád éa Rém
kutatási területek térképvázlata
az alsópannon talpénak mélységvonalaival .

kőzet törmeléke
ismerhető fel,
amit diabáznek
\\

fasÖsZLliTlVA'N

Rétegsor
A negyedidőazaki üledék lösz, futóbomok, homokos agyag. Felaőpllocén

neveztünk. Kéaőbb több dél
alföldi fúrás

alsópannon
iiftávoly•1
bazaltot talált
0
A sötétszürke kavicsok 2-4 cm-es átmérőjű-

/.levantei/ világos zöldes-kékesszürke
színű és sárgásbarna eres-foltos agyag,

ek, sok' kalcittal töltött mandulaüfeggel,
mészkonkréöíós agyag, aprókavicsos ho

Á kőzet plagioklészlécek szövedéke, kö
zöttük sok íiiagaetit, ritkán zöld ki őrit

mok, A felsú'pannon homokos agyag-mérga
és agyagos homok sűrűn váltakozva, Lig-

és kalcit ismerhető fel.

nitcsikos agyag-homokrétegek. Az alsó-

A konglomerátumok egy része való

pannon rétegsor szürke színű márga és

színűleg az alsópannon alapkonglomerátuma,

homok a szokásos kózetrétegtani szintek
nem különíthetők el. A Rém-4-ben né
hány homokréteg képviseli a Szolnoki

bádeninél fiatalabb.

Homok Formációt, melynek egyik homok-

san mezozoós Üledékeket találunk. A kiemel

rétege földgáztárolő.

kedés szélein található a Rém~5 és -7 fú
rásokban. Előbbi fúrásban világosszürke

A neogén üledékek alatt diszkordán-

A bádeni a Rém-l-ben lithothamniumos mészkő, a Rém-2-ben gránit- és

színű sárgafoltos mészkő, melynek hasadé-

gneisztörmelék. Szürke színű agyagos

kait zöldes kéreg béleli. A mélyebb /560-

alapanyagban elbontott kőzettörmelék
főleg kvarcból, blotitból, muszkovitból,

501 m/ barnásszürke színű mészkő főként
mikropétltből áll, a kovánodás kezdeti
nyomaival. 550-560 m között barnáaozürke

kaolinosodott földpétból áll. A Rém-3-ban
492-510 m között lithothamniumos mészkő,

színű, sűrűn kalciteres, pirites mész-*

alatta homokkő-konglomerátum van, amely

márga van /karbonéttartalina 70-88 %/

csillámpala , gneisz, kvarcit, Oalpiorellág

néhol glaukcnitos, kevés echinodermata

jura mészkő- és egyéb mészkőkavicsokból
áll. A Rém~4 fúrás homokkövet, konglome-

váztöredék ven benne Frondiculária, Textularia, Pyrgo, 'Triloculina* vázmetBzetekkel,

'
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és

Föltételezik, hogy középsőtriász korú,

metán
88,7 tSÉ
étén
0,52
nehezebb OH 0/(1
003
1,55

A Rém-7 fúrás 560-4AS m között szintén
barnóaszürke színű, vörösbarna foltos
'echítnodermata törmelékes mészkövet, 468-

9 ,1 6

No
C.

560 m között dolomitos mészkövet, alatta
A továbbkutatás a szerkezet tető
vidékén most nem indokolt. A szárnyain ki
ékelődő rétegekben várható kisebb kŐolajföldgázelőfordulás, de ezek fúrásos kuta

mészmérgát és porcelénszerö mészkövet
fúrt át, valamint vörösbarna gumós mész.™
követ- Ebben Frondicularia, Glomoapira,
Wodonaria maradványok vannak /korábban
tévesen jurába soroltuk Lombardiáknak

tása kockázatos,1kifizetŐdése , nagyon kér
déses és most nem indokolt.

vélt maradványok alapján/. Mindezeket
később középsőtriásznak tartottuk,
Az alsótriászt csak a bádenl-alsó-

19. fcrsekcaanád /). 55, 57/

pannon törmelékből ismerjük s Meendrospirés mészkő éa szürke dolomitkavicsok ke

A Mélykút-Tatahéza mély preneogén

rültek elő. Koruk valószínűleg alaótriász.

ároktól északra levő magas rögvonulatre

A Duna-Tisza köze déli i’éazéri eddig fel-

először az 1991-42. évi Bötvös-ingé.s méré

sőtriéaz nem fordult elő. A jura mint
Calpionellás mészkőtörmelék az alsőkréta
vulkánitok /diabáz/ törmeléke előfordulj

sekceanéd néven szerkezetkutató sekélyfú-

sek által derült fény. Sükösd-Rém és Érréeok tárták fel, és a nagy gravitációs

de utóbbibak egy része fiatalabb igazait
ia lehet. Perm lehet a Róm-4 fúrás bédeni
törmelékében előforduló kvarcporfir

maximum DNy-i részét nevezzük Érsekcsanád.
kutatási területnek /57» ábra/.

ka

vics és tufa nyoma. Az idős kristályospalál törmelékében csillámpaléhoz(hasonló
kőzetek, migmatitok, blasztomilonitok,

Fúrási tevékenység

fillonitos mílonitok vannak.

zettnél korábban be kellett fejezni, Így
az Écs-2, -A, -5 és -6 számú már a miocén

1960-63-bán hét szerkezetvizsgáló
sekélyfúrás létesült. Több fúrást e terve

Szerkezei viszonyok

ben megállt. Az Éoa-4 fúrásba beletört a
A fúrások igazolták a geofizikai

n,-gfúró, kimentése nem sikerült. Az fecs-6-

mérések értelmezését, a medencealjzat

nál lithothamniurnos mészkőbe érve teljes

magas helyzetét. A kristályos alaphegységefc itt neim tárták fel, de a tönnélékkő

iszapveazteség miatt megszorult a'fúróru-

zetekben jelen van. A kiemelkedés oldala

dazat, mentése nem sikerült, ezért 20 Hí
rei DK-re mélyült az fecs-6/n fúrás. Az

in kiékelődő és felette laposan felbol
tozódó neogén rétegek alkalmasak CH-fel-

üzemi geológus munkáját VÖRÖS Z. és KOVÁCS
Z b . látták el.

halmozódáara,
Főbb földtani eredményeik az alébbiKőolajföldtani eredmények

28. táblázat

Bér a zserkezeti viszonyok alkalma
sak lennének nagyobb CH-tömegek felhalmo
zódására, csak az északi részen levő Rém4 fúrás egy elsőpannon kiékelődő homokkő
lencséjében találtunk kevés földgázt. Az

Fúrás

fÁ

a

L

?P.

h-

Sí.

tfS-1

1531

20

155

252

367

625

fo - 2

V(6,9

fo - 5

25
156,2 20
163,2 36
19A.6 20

&s-6

128,1

55

Ers-SA 1280

50

fa - 3

itt 293,5-299,5 m között levő finomszem
csés homokkő /10 ms-es fúvókén/ napi
21 700
földgázt termelt, de a készlet

fts -6

kevés.
A rémi földgáz összetételét a 27,
táblázat tartalmazza. A többi fúrásban
figyelemre méltó CH-nyom sem volt,

48

Bdd. %

Krisl.

688 702 (707)

230

352 600 (635)
260 365 353
153 230 363 (7081 (708)
'250 360 600 (567)
m
100 175 332
(6055)
100 175 300
665 165
150

Ti

(559)

586 (663)

fehér ortokiász, iker-lemezes plagioklász
'R étegsor

van benne. Az Écs-6/a fúrásban is szürke

A negyodidőazeki üledék homokos

csillámpala van, gyűredezett, Jó palás.

agysg, lösz, futóhomok. A felsőpllooér,

Benne muszkovit, csomókban kvarc, kevés

tarkaagyag, zöldesezürke színű, sárgás

biotit fordul elő. Mélyebben biotitgneisz

vörhenyesfoltos agyag, világosszürke

és ftíldpátos kvarcit következik.

színű homok, roéezkonkréciós agyag. A
Szerkezeti viszonyok

felsőpannon homokos agyag, agyagmárga,
agyagos homok sűrűn váltakozva, néhány

Az érsekcsanédi fúrások a gravitá

homokpad és lignítcsíkos Bgyag, Az alsó-

ciós maximum DNy-i részét tárták fel, iga

pannon nralkodóan finoinhomokos szürke

zolták a kristályos alaphegység magas

színű márga. A medencebeli kőzetrétogta-

helyzetét, és a rajta levő neogén rétegsor

ni szintek nem külömilnekjel. A környez?!
területekkel ellentétben itt Jellemző .a

részben hiányos, részben elvékonyodó, ki
ékelődő voltát / 33 . , 37 . ábra/.

faunáé szarmata durvahomokos mészkő, mész-

Ez & szerkezet kőolaj- és földgázfelhalmoződáera alkalmas lenne a többi

márga, zöldesezürke színű márga és homok,
A bádeni algás mészkő, mészmárga, márga

szükséges tényező kedvező alakulása ese
tén,

gazdag faunával. De pl, az 6cs~3 fúrásban
csak durvehomokkő, breccsa váltakozik
vulkáni tufákkal, melyben gyakoriak
gneiszkavicsok és barnésezUrke ezinű

a

Kőolajföldtanl eredmények
A szerkezetkutató fúrások olaj- és

mészkő>törmeléke, földpétban gazdag telérgránit és bázisos vulkáni törmelék. Az

gáznyomokat nem találtak, Valószínű, hogy
a kedvező tápterület távollétének, kedve

Éoa-á fúrásban algás mészkő alatt yastag
konglomerátum van, aprókristályos biotit-

zőtlen migrációs lehetőségnek következmé
nye a kedvezőtlen eredmény.

gneiez , csil léinpala, szőriéi tea kvarcit,
vörösbarna és szürkésaárga színű mészkőtörmelékkel, E durva törmelék egy része

További kutatás nem indokolt, eset
leg a távolabbi környéken lehot rá remény.

kárpéti lehet. Az feos-5 fúrásban szarmata
faunéo mészmérga alatt gazdag bádeni fau

20. Bükösd /l, 33 , 37/

náé glaukonitos márga és homokkő követke
zik, Az fecs-6 fúrás bádeni mészkőben tel

A Rém és fersekcsnnéd kutatási terü
letekkel említettük, hogy Sükösd vidékért
nagy gravitációs maximumvonulat kezdődik,
melynek déli része az érsekcsanédi, keleti

jes íazapveBZteség miatt a rudazat meg
szorult, a fúrás nem volt folytatható,
az Écs-6/a-ban viszont bádeni konglomerá
tumot fúrt át, melynek kavicsai főleg

/része a Rém, Jánoshalma, Kiskunhalas gra
vitációs m ex 1 rnurnvonu1 at.

biotitgneisz é 3 kvarcit, Változékony ten
gerparti kifejlődés.
A neogén üledék alatt diszkordánsen
alsótrl&nz Jakabhegyi Homokkő következik,
főként kvaro, kevés mikroklin homokszem
csékkel | kevés kovás kötőanyagban. Ezen

Fúrási tevékenység
A sükösdi gravitációs maximumnak a
Rém, fersekcsanád kutatási borii]eteket kö
vetően öt sekély szerkezetkutató flírással

kívül vörös-szürke és világosszürke színű

való feltárását 1962 -ben kezdtük el.

mészkő, m&rgás mészkő /Écs-l/, zöld-vörös
színű durva homokbreccea / 6c3-6/ a/ fordul
elő,

29 . táblázat
FA

Sül

151,3

25

láb

W

p

Sü-2

135,5

5

12 5

3'i5

5A7

Sü-3

1B 07

20

150

325

3 70

Sú-A

130,9

20

1A0

295

V íl

462

6U-S

153,1

29

150

325

V6

-

L

a

Fp.

Ap.

Um

préselt, darabokra hulló epigneisz követ
kezik, melyben lepidoblasztos finomszemosés muazkovit, kvnrefészkek, szeriéit,
ortokiász és plagioklász ismerhető fel
/ 6cs-3/. Mélyebben szürke aslllámpala,
gyűrődésétt bioti.ttal-muszkovitto.lj kvarc,
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Mindezek alatt diszkordánsan erősei?
-

-

-

m s

1^35 (676)

-

m
m ,ís

“

m )

jjé tegaor

rétegsort. A fúrások a gravitációs maximum
tetővidékén, illetve annak északi szár

' A negyedidoszaki üledék vékony
homokos egy.
-ig, futóhoniok, lösz. Feleő-pliocén rétegeket nem lehet világosan
elkülöníteni a felsőponnontól, vékony
esetleg hiányzik: torksogyag, zöldessziirke-súrgÓB , barna foltos homok. A

nyán mélyültek, ahol inár nagyon lapos

a

felboltozódás. Mivel a neogén emeletek e
felsőmiocéntől mind képviselve vannak,
ezért némely dolgozat szerint „sem üledéklánnyal , sem szintek kimaradásával nem
kell számolnunk". A valóságban a kristályos
pala kiemelkedésének helyén- már sok neogén

i'el aőpannon homok, homokos agyag, agyagmárga, ligriites homok, 1ericsés-kiéke.lődő
sűrűn váltakozó rétegek. Az alsópannon

rétegsor nincs meg, mert nz oldalain kiéke
lődött. A kiékelődött homokrétegek Cll-fel-

vékonyabb és homokosabb a megszokottnál,
kőzetrétegtani szintjei nem különülnek

halmozódásra alkalmasak lehetnének, a

el. A felső része uralkodóim homokpadoa

többi szükséges tényező szerencsés együtfc-

agyagmárgo, mélyebben homokkőpadok, az

létének esetén.

alján niárga-mésziiiáign van. .Szarnia to ré

Kőolajföldtani eredmények

tegeket nein sikerült 'kimutatni . A miocén
A fúrások mélyítésekor kőolaj- és

szigetekkel tagolt sekélytenger legna

földgáznyomokat nem találtunk. Bér a szer

gyobb elterjedése a bádeni emelet idején
volt, ennek homok-agyag bádeni faunés

kezeti viszonyok alkalmasak felhalmozódás

üledékei kimutathatók Siikösdön, de lehet,
hogy az alsó durva törtnél ékes része már

ra, ez mégsem történt meg, valószínűleg az

kárpáti . A leggazdagabb bádeni tengeri

való migráció elégtelensége miatt,

fauna

A sükösdi szerkezeten a továbbkuta
tás jelenleg nem indokolható, a távolabbi

h

alkalmas tápterület távol léte, s az onnan

S ü -2 fúrásból került felszínre.

A neogén tenger üledéke alatt
diszkordánsan, feltételesen középső-

környéket) is kevés e remény kedvező ered

triéBzba sorolt dolomit és szürke színű

ményre .

márga alatt barnáosziirke színű mészkő
fordul elő a Sii-2 fúrásban. Ennek szálban
21. Kecskemét Nyugat /38/

álló voltát később kétségbevonták és kár
páti durvatörnie]éknek tartották, mert

Többféle g ravitéelós mérés értelme
zésével meg lehetett határozni a Kallel
érők körvonalait. Az 1960-61. évi szeiz

MUTTER E. tercier és paleozoós spórákat
említ, bennük. Mindez kétséges. A triász
nak közeli

jelenlétét inás fúrások /Ér-

mikus mérések, értelmezésé szerint az Izsáki

sekcsanád/ bizonyítják.

magas rög felől gerincazerű alakulat; hatol
A neogén alatt leggyakrabban a

a Kadai-inólyvönulat területére. A fölötte

kristályos alaphegység következik, A bá

települő harmadidőszaki üledékek részben

deni konglomerátumokban mikrokiiries grá
nit és aplitból származó kőzettöi’melék
van. Több fúrás csil1ámpalát, vagy ennek
átalakulását találtai a Sü-1 fúrás erősen

ki ékelődnek, részben lapos félbőltozódásfc
formálnak. Ezen mélyültek a Kecs My ku
tatófúrások /29 - ábra/.

bontott szürkés!'eltér színű csili ampáiéban ,
a Sü-3 vi lágossárgft, szürke színű csillám-

Fúrási tevékenység
A kutatófúrások mélyítése 1961.06.
28-án kezdődött el. Az első fúrás kedve
zőtlenül mély szerkezeti helyzetben jó
olaj- és gáznyomokat talált, ami a máso

palában, a Sü-á barnásvörös, a 8Ü-5 rózsa
színű földpátot és muszkovitot tartalmazó
csil 1érapai óban ért véget. SZEPíSllAzY K.
/1971/ tektoní tokai;: fillonitoo milonitot,
blasztomilonitot említ.

dik fúrást indokolta, az említett gerin
cen magasabb szerkezeti helyzetben.

Szerkezeti viszonyok

30. táblázat

A szerkezetvizsgáló fúrások bizo
nyították a preneogén medencealjzat magas
helyzetét és megismertették az átfúrt

fúrás

FA

8

L

ÁjS.

fp.

U á .

Krist.

121,0 190 2S3 912 1916 195 (2157)
oS.Nj.
ti183) viws
125,5 210 282 762 1028
b

-
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Sétegaor

Szerkezeti viszonyok

MegyedldSasakl homok, egyegoe
homok, kavicsos homok, feleöpllocán
szürkéskék színű mészkonkrécióe egyes,
homok és homokos kavics. A felsűpannon
homokos agyag, mérge éa agyagos homok
sűrűn váltakozva, Felső résién néhány
veetegebb fínomszemcsée homokréteg van,
és aleápannon szürke sgyagmérga, falsé
réa*én néliény homokréteggel. Alsé részért
szürke színű egyegmárge, cail!ámoa-homGkoa vékony rétegekkel. A szarmata jelen
létét feltételezzük a Hece Ny-1 fúpésbeni
meszes homokkő és mészkő, agyag Vulkáni
tnfarátegekkel, de korjelző ősmaradvány
nélkül, Aletta gazdag tengeri fannée
bádsni agyegmérga, homokkő vastag rétegso
ra, tufit betelepüléaekkel sorakozik a
Keóai-árokben. Ennek időnként beezéredó
8bÜl jellegét bizonyltja a 8ZEPÍSHÁZY K.
által felismert vékony anhidritrétegek.

A Kecskemét Hyngat kutatási terület
nyugati része az Izsák! kristályoepala ma
gas rögvonulat folytatása. Ez kelet felé
mélybe süllyedve helyet adott a Kadai-érok
vastag bádeni-a!aópannpn üledékképeődéaének. Minden irányban jól záródó nagyobb CHfelhalmozódásra alkalmas szerkezet jelenlé
tét nam bizonyítják a fúrások.

A Kacs Hy~2 fúrásban s huányos 4a
vékony alsópannon alatt közvetlenül
a
kristályos alaphegység következik. E* sö
tétszürke, zöldesszUrke szinü, néhol vörhenyesfoltos közét, finom szemcséi között
gyakran durvábbszemeséjü sávokkal, len
csékkel. Ásványi összetétele hasonló s
kecskeméti gránitéhoz, de szövete irányí
tott lepídobleaztos, nolésí ortognelez.

KőolaJföldtanl eredmények
k Kacs Hy-1 fúrásban 210Í-210& »
között rétegviísgálatkor jó kőolaj- és föídgáznyomok jelentkeztek. A kőolaj Összetéte-

191

.
31. táblázat
fajauly 20^0-on
0,88<l
benzintartalom s$
22,J1
petróleumtartalom bJS * ,30
nehezebb alkotó e$
73,39

Az 1171-1227 »-fc81 jelentkező *5°Coe vizet a váróéi tanács vette át hasznosí
tásra, A fteca Ny-2 fúrásból csak vla Jelent
kezett, Továbbkubatáe Jelenleg nem indokol
ható > Tovébbkutstás folyt a Ksoa D néven la
197'!-ben.

22. Zsgyvarákéé / 1 , 39. <*0/
á g r o v i t é o l ó a s z ű r t anomália t á r képen Zagyvarák#* Éatak k u t a t á s i t e r ü l e t
egy-egy p o z i t í v anomáliával j e l e n t k e z e t t .
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aljén vastagabb homokrétegekkel, Az
alsópannon homokpados szürke agyagmérga, kiékelődő homokpadokkal és len
csékkel. Alatta finomszemcsés csiliá~
mos homokrétegek, vékony sötétszürke
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színű agyagmárga csíkokkal, végül sö
tétszürke színű agyagmárga, csillámoa

V

finomhomokos lemezekkel. A szarmata
jelenlétét a fúrások nem bizonyítják.
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A bádeni szürke agyagmárga tengeri fa
unával, valamint riolittufa.
Szerkezeti viszonyok

~ r . w 6...-

1

\

1km

7a-1
9

(
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A fúrási adatok a szeizmikus ér
telmezést nem igazolták teljesen. A Z«
1 fúrás a bádeni emelet felszínét maga
1950

39. ábra.
V
Zagyvarékas kutáfési terület térképvézIsta, kétléle szeizmikus felület térké
pével .

sabban találta a Za É-l

fúrásban, ami

a szeizmikus értelmezéssel egyezik, de
a Za É-l, -2 és -3 szelvényben felboltozódás nem jelentkezik. Kőolaj éa
földgáz csak tárolásra alkalmas kiéke
lődő lencsés homokrétegekben lehetséges.

Az 1958- évi szeizmikus mérések
szerint a medencealjzatként értelmezett

A vulkáni képződmények az Örkényi miocén
vulkáni árok folytatására utalnak.

felszín &iy-DK~i irányú gerincként ki
emelkedik, melynek legmagasabb része

Kőolajföldtani eredmények

-1850 m körül várható /39. ábra/. MOLNÁR

Néhány alsőpannon kiékelődő homok
rétegben, az Algyői Homokpados Agyagmárga

K. /1962/ térképén „egy alsópannon szint"
ugyancsak kiemelkedik, de az előbbitől

formációban a Za É-l, -5 fúrások és a
.özolnoki Homok formációban a Za-3 fúrás

ÖMy felé eltolódva /73. sz. jelentés 6.
melléklet/. Ez adta meg a Za fe fúrás he

?8 t i

j& í a

7a M

lyét.
Fúrási tevékenység
Zagyvarékason négy fúrás mélyült
1961-62-ben, földtani adataikat a 32.
táblázatban találjuk.

32. táblázat
Fúrás

FA

Za 1
Za
7a í-2
Zatí-3

185 A20 13^5 2562 12566) ah
90,9 160 áoo 1270 2687 (2697) f l
91,5
1253 (2600)
90,9
130A (250é)

a

L

fp

Ap. Bid. Heg)

m

Rétegsor
Neg.yedidSszaki homokos agyag, ho
mok, kavicsos homok. Felsőpllocén kékes
szürke színű agyag, mészkonkréciós egyag,
homok. A felsőpannon finomszemceée agyagos
homok és homokos agyag sűrű váltakozása,

AU. ébn

52

Földtani szelvény s zsgyvarékas északi fúrásokon át.

földgázelőfordulést találtak /llO. ábra/.

szintje /Algyői formáció/ van meg. Á szar
mata a terület ÉNy-i részén mutatható ki

A földgáz összetétele kedvezőtlen:

/Lm-3, -4/ kifejlődése homokos márga és
zöldeaszürke színű homokos kötőanyagú

a Za-1 2032-20A6,5 m-ből származó géz
csak 3% éghető alkatrészt tartalmaz, a

konglomerátum, növényienyomatos szürke

többi főleg COg. A Za É-l 1374-1'105 m
közötti homokrétegből 25,4 % éghető al
katrészt tartalmaz. A Za É-3 fúrás 179?1782 m közötti alsópannon homokkőrétege

és -4 fúrásokban bádeni tengeri mikrofaunáa kemény agyag, tufés agyag van, majd el

hasonló gázt tárol /4Ó, ábra/.

nem választható bádeni-kárpáti vulkáni tu

márga, jellemző szarmata faunával. 6 Lm-3

fák következnek. A Lm-1, -3 és -4 fúrások
A gáztelepek nincsenek lehatárolva,

ban andezittufa és agglomerátum, mélyebben

a bédeninél idősebb rétegeket sern fúrtuk

plagioklászos riolittufák következnek.

ét. Mindezért a kutatás befejezetten. Mi

A

Lm-1 fúrásban a 860-928 m közötti 86 m vas

vel az ország CC^ gázkészlettel jól ellá

tag andezittufa alatt az 1304 m-ea mélysé

tott, a kutatást nem folytattuk, A nagyobb
mélységben és környező területen még le
hetséges jobb eredmény, korszerű geofizi
kai mérések után.

gig 373 m-nél vastagabb plegiokléezos riolittufét és agglomerátumot fúrtunk át.
Ez a vulkáni összlet az Örkényi miocén
vulkáni árok déli szélét jelenti.
A Lm-1 fúrásban a vulkáni Összlet

23. Lajosmlzse /], 33. él, A2/

alatt alsókréta foraminiferás bsrnésszürke
zöldesszürke színű glaukonitos mészkövet,

Az 1911-1949. közötti években a
több ízben végzett gravitációs mérések

zúzott mészkövet, az alján mészkőbreccsát

szerint a kerekegyházai nagy maximumnak

jura Calpionella alpina, Glomospira, Textularia, Valvulina van MAJZON L. szerint.

találtunk, utóbbi kőzettörmelékében felső

KfeK-i nyúlványa van, ainon gyenge szeizmi
kus kiemelkedést észleltek / 3 1 . ábra/.

Szerkezeti viszonyok

Fúrási tevékenység

A lajosmizsei szerkezet az alsópannon talpáról szerkesztett térkép szerint
a Lm-1 fúrás körül -1165 m-ig emelkedik,
ÉK-DNy-1 irányú alsókréta rög, amelyet
észak felé vastagodó bádeni-kárpáti vul

A Kerekegyházén elkezdett szerkezet
vizsgálatot 1961.07.26-11.18. között LajoBmizsén folytattuk és öt fúrást mélyítettünk,
CS1KY G. irányításéval.

káni összlet /foltonként szarmata/ és la
posan felboltozódó, de nem teljes pannon

33. táblázat

Fúrás
i.m-1
lm-2
lm-3
Im-A
lm-5

FA
139,5
137,5
137,5
131,5
136,5

a

l-fp

25 786
25 776
26 850
23 735
29 728

Ap.

4 . Bád Kárp.

üledékek fednek, oldalain kiékelődve. A

Cr,

szerkezet alkalmas lenne CH-felhalmozó-

860 - 1305 (1355) (1355)
955 - 11339: 1339)
1070 1322 (1355) (1355)
1020 1157 (I382s; U3825)
(1105) (11051
908

dáera /42. ábra/.
Kőolajföldtani eredmények
A szerkezetkutató fúrásokban olajés gáznyomokat nem észleltünk. A vékony
hézagos neogén rétegsor a jó tápterület
távoli volta és a vulkáni összlet miatt

Rétegsor

kedvezőtlen. További kutatás nem indokolt.

Negyedidőszaki futóhomok, lösz, ho
mok-agyag, homokos kavics. A fe.lsőpliocén
és 0 felsőpannon bizonytalanul elválaszt
ható kékesszürke színű agyag, agyagmérga
és mészkonkréciós agyagmérga, váltakozik
homokos lencsékkel és rétegekkel. Az alsó
ra inon, mely vékony kifejlődésű, szürke
agyegmárga és homokpadok. Valószínűleg
csak ez al3Ópennon felső közetrétegtani
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?4. táblázat

Fiitól

24. T á b o r f a lv a / I , 41, 4 2 /

Tf1
Tf-2
I '-3

T á b o r f a lv a k u t a t á s i t e r ü l e t Kerek
e g y h á z é tó l és L a jo s m iz s é tő i é s z a k ra lev5
pihenő j e l l e g ű g r a v i t á c i ó s r e n d e l l e n e s s é g ,
inely é s z a k ra húzódik az Örkényi nagy g r a 
v i t á c i ó s minimum f e l é . Szeizm ikus mérések
a r r a u t a l t a k , hogy kiem elkedés van j e l e n ,
am it s z e r k e z e t v i z s g á l ó f ú r á s o k k a l t á r t u n k
T á b o r f a lv a k u t a t á s i t e 
r ü l e t t é r k é p v á z l a t a az
alsópannon ta lp á n a k
m é ly s é g v o n a la iv a l,

T

FA
137,25
137,31
135,88
133,38

T 5

fp

648
692
507
699
505

h

BiÜtór.

?

(9081
(936)
803 (1095.5!
806 <518)
751 (871)

ns

R é te g so r
Negyed ld ő s z a k i homok, homokos agyag,
F e is ő p l lo c é h k a v i c s , k a v ic s o s homok, agyag.
A f első p a n n o n az e l ő b b i e k t ő l csak f e l t é t e 
l e s e t t e n e l v é i a s z t h a t ó m o c s á r i - t a v i homokagyag, agyagmárga, l i g n i t e s agyag sűrűn
v á lta k o z ó és le n c s é s r é t e g e i következnek.
Az alsóparinon vékony k i f e j l ö d á s ö / a Tf-1
f ú r á s b a n k étsé g b e v o n jé k a j e l e n l é t é t / ,
egészen k ié k e lő d i k / 4 2 . á b r a / , Homokpados
és sz ü rk e agyagmárga k i f e j l S d é s ű . A szarma
t a j e l e n l é t e nem b i z o n y í t h a t ó . A k á r p á t i
és úádenl a n d e z i t é s r i o l i t t u f a , p e r l l t
és sz sru k ő r é t e g e k k e l , á p e r l l t i t t z ö l .d e s b a r n a sz ín ű ü v e g e s - s a l a k o s , a szarukő
s ö t é t s z ü r k e - f e k e t e , z ö ld e s á r n y a l a t ú ,
üveges alapanyagában kevés földpátkriBtály
-íjö v a n , A l a t t a a m f i b o l m d e z i t b ő l á l l ó vulk á
n ito k vannak. A fekii i s m e r e t l e n .

ábra.

S z e r k e z e t i viszonyok
UUÖ5M1ZSE

F ú r á s i tevékenység
T á b o rfalv á n 1 % 1 . 1 2 . 05-én kezdtük
e l a f ú r á s i munkát, ö t f ú r á s m é ly ü lt, me
ly e k főbb f ö l d t a n i a d é t a i t a 34, t á b l á z a t

54

A s z e r k e z e t k u t a t ó f ú r á s o k b iz o n y í
t o t t á k , hogy T á b o r f a l v á t ó l k ö z v e tle n ü l
d é l r e a b é d e n i - k á r p á t i képződmények f e l 
s z ín é n la p o s kiem elkedés van. A legmaga
sabb a°Tf--l f ú r á s , ahol 648 m-ben már e l 
é r t é k a bédeni f e l s z í n é t , és ennek kiem el
kedésén az aisópannon k i é k e l ő d i k , A b á d e n i-

kárpáti vulkánitok ez északra levő nagy
gravitációs minimum és mágneses maximum
által jelzett vulkáni öeszlet déli ezé-

örk-2 401 m-t és a szeizmikus értelmezés
soerint -16CX) m-ben várható az idősebb
medencealjzat, A vulkáni összlet 1200 m

lánez tax'toznak.

vastag lehet.

Kőola Ifüldtanl eredmények

Az örk-1 fúrásban 393-860 m kö
zött sötétszürke és vörhenyesbarna színű

A szerkezetkutató fúrások figye

vitrofíros andezit é3 andezitagglomerátum

lemre méltó kőolaj- és földgéznyomokat
nem találtak. Mindössze a

van. Utóbbiban dió nagyságú andezittörme

fúrás

lék, bentonitosodotfc tufába ágyazva. 680 m

790-846 m-es szakaszában voltak csekély

alatt zöldesszürke színű riolittufa követ

géznyomok.
További kutatás a vulkánitok alatti kép

kezik, üveges alapanyagú rioli ttörmelékkel, majd szürkészöld-zöldesfehér színű

ződmények szerkezeti viszonyainak ered

bentonitos riolittufa. 110.1 m körül homo-

ményes szeizmikus vizsgálata esetén volna

kos-csillémos agyag, agya^márga radiolariékkal és p.uhatestü héj törmelékkel. Alatta

indokolható.

Szürkésfehér színű, finom és középszemcsés
riolittufa, gyengén rétegzett 20°-os ré~
25. Örkény / I , 41, 42/

tegdőléssel, néhol biotitpikkelyek dúsuláséval. Az örk-2-ben az andezit és agg
lomerátum hiányzik, csak a zöldesfehér

Táborfalvától északra folytatva a
kutatást Örkény vidékére értünk. Örkény

színű finom-, vagy középszemcsés, helyen

és a bugyi gravitációs maximum között
nagy minimumterületre derült fény, ami

ként bentonitos riolittufa, biotitos rio
littufa fordul elő.

s fcldmágneses adatok szerint vastag
vulkáni összlet hatása lehet. A földtani

Szerkezeti viszonyok

viszonyok megismerésére szerkezetvizsgá

Bebizonyosodott, hogy az Örkényi

ló fúrásokat terveztünk /41, 42. ábra/.

és a tágabb környéki gravitációs minimumot
a vulkáni tufák kiB sűrűségű tömegei okoz
zák. A földmágneses mérések és fúrások

Fúrási tevékenység
1965.02.23-án kezdtük a fúrások mé
lyítését VÖRÖ3 Z. üzemi geológus szolgá

alapján világos, hogy a NyDNy-KÉK irányú
miocén árkot nagy vaBtagásgú vulkáni össz
let tölti ki, mely nyugaton már a kulcsi
fúrásokban jelentkezik, s a mágneses tér

latéval. Az örk-1 fúrásban 1290 m-ben tel
jes iszapvesz’eség lépett fel, ezért be
fejeztük. A lemélyült fúrások földtani
eredményei az alábbiak:

kép szerint Örkénynél kiszélesedve, ÉK-en
Farmoson át folytatódik s Tokaji~hg. illet

35* táblázat

Fúrás
ÖsrK-1
Gik-2

FA
133,0
11952
1

ü
16
38

ÍP
393
61é

Ap.
-

ve a Nyírség felé. A vulkáni összlet fekü-

Bad Kár.

je itt ismeretlen, a délre levő táborfal

112925)
110151

vai fúrások is a vulkánitokban álltak meg.
Lajosmizsén alsókréta, Kerekegyházán alsófeleőkréta fordul elő. Még délebbre Izsák,
Soltszentimre és DK felé Ceglédnél kristályoBpala illetve gránit következik. Itt

R é té g ao r
Regyed.időszaki sérga-szürke színű

tehát a kristályos alaphegység és rajta a

homok, homokos agyag alatt kérdéses felső-

kevés mezozoós lepusztulási maradvány,

pliccén, majd felsőpannon kavicsos homok,
majd homokos agyag, ogyagmárga rétegek és
lencsék sűrű váltakozása következik. Az

észak felé vastag vulkáni összlet alatt
nagyobb mélységbe került, és valószínűleg
rétolódott észak felől a magasan levő

alsópannon jelenléte kérdéses, az örk-2~

bugyi-sári-újhártyán! tengeri kifejlődése

ben talán a homok és e szürke sgyagmárga
egy része mér rIsópannon. Mélyebben diszkcrcíénsan báden1-kárpáti vulkáni összlet
következik: andezit és riolittufók, agglo

újpaleozoikumot, triász-jurát és tengeri
paleogént is tartalmazó, eltérő fejlődés
történeti! terület, amelyet a KözépmagyarorSzégi szerkezeti választóvonal különít

merátumok. Ebbe fúrt az örk-1 899 m-t, az

el a vulkáni ossalettel kísérve.
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43. ábra.
Kőolaj- és földgázfel halmozódásra
alkalmas ezerkezet a vizsgált mélységig

r

nincs jelen.

í

Kőolajföldtani eredmények
A fúrások OH-nyomokat nem találtak..

■■ r

Örkény környéke olajkutatás! szempontból
kedvezőtlen. Viszonylag vékony felsőpan-

PUSZTÁM!bC4S $

---

non, hiányzó alsópannon, .vastag vulkáni

/

összlet és záródó szerkezet hiánya j e l - --- .
lenizik. De a vulkáni összlet alatti föld-

'

V

__

tani viszonyok meg teljesen ismeretlenek.

'

*

V

Ahol pedig vastagabb a vulkánitok feletti
üledék, ott csapda jelenléte esetén lehet ~

y

felhalmozódás, mint Farmos példája is bi

\ /

zonyltja.

\

'

\

fitte l \ \
V ^ -V N .

■.

26

„

V

'

\ \
\ \
v

V

öttöir.ös /l, 4} 2 7 , 35,
43, 45A, 44, 45,

46, 47, 48, 113/

:

y

1 /A
>
'
Az Örkényi területtel

,

egy időben a Bácskában is
folytattuk a kutatást, a Ma-

]
,

j

: \

1
1

I,
tOO .I “

daras-Tompa magas rögvonulat
EK-i szélén, ahol a medence-

\
\
v
V
N

aljzat süllyedni kezd a mély
Tisza-érok alá, ott találjuk

''

t' ÖTTÖMÖS
1

\£
:§

Pm-6''

1

2 km
-A

Az öttömösi kutatási terület en < alsó
pannon szeizmikus felület térke >vázl a
távéi. OKU 81. az. jelentés.

o

az öttömösi kutatási terüle

területek megismerésére több Ízben foly
tattunk geofizikai méréseket és végeztünk

tet, Pusztamérges és Ullés ÉNy kutatási
területek között. A magas medencealjzatú
Madaras-Tompa vonulat, és a mély helyzetű

mélyfúrásokat. Először 1941-43-ban a MAMÁT
megbízásából végzett gravitációs méréseket
a Geofizikai Intézet, mely felderítette a

Tisza-érok elválasztó vonalát hívjuk
Pusztamérges-Nagykörös vonalnak. A Tisza-

nagy Madaras-Tompa maximumvonulatot és kör
nyékét. Átnézetes szeizmikus méréseket a

árok vastag neogén üledékével együtt nagy
tömegű kőolaj és földgáz is keletkezett.

MANÁT részére a Seismos vállalat /1941-43/
részletesebb méréseket 1959-62. és 1964-65.

Az árok szegélyének magasabb részein pe
dig felhalmozódás! öv alakult ki,

között a SzKÜ végzett az üllés környéki

Az itt lehetséges felhalmozódást

mérések keretében /42. sz. jelentés/. Az

ÍM.Hjj-1

2 k'A Ott"8

Ö tt'7

j

128,1

128,6

Ött-3 aT-aPT>e8yBég K-ÉK felé való mélyülését és

128,3

^

a neogénnek nyugat felé való rész
leges kiékelődését bizonyították
Om

,/43. ábra/. Az újabb mérési ered
ményeket a 81. sz. jelentés szeiz
mikus térképei tartalmazzák.

1213__ _

1315

Fúrási tevékenység

.13593*44 _
UáOB)

43A. ábra.

Földtani szelvény
az öttömösi fúrásokon ét.

(1500)

í/jíWeád.
A fúrások 1963.08.Ol-én
(2200)

indultak. Kilenc, üt-l,...,-9
jelű és egy öt Ny-1 jelű fúrás
mélyült. Mivel a kiékelődési öv-
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ben az Öt-J fúrás kőolaj- és földgázelőfordulést talált, ennek lehatároláséra

tVh)

Őü My 1
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Furái
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Ü
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903
796
1213
902
980
1128
1106
1075
29n 1120

Öt 1 131,1 fií A3?
Öt 2 1298 HA Ai3
Öt 3 1286 133 A63
to 127,3 136 A10
Öt 5 127.8 132 AB
Öt s 1285 10A AöA
öt? 128,1 127 310
Öt-8 T286 136 w
Öl 9 itsa m
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tó
AP Utp Cr
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Sr

-

Ki
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táblázat
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1 KriJt %

83S
n

(1A63) qáüept
1302 1388 1007 - 1171 1523 (Wí
1A33 1SA2 (2200)
0**3
13® - 11395)
1AAA - (1500)
1500 (1530)
ols)-^
1368 1A02 (1500)
1315 1359 (1A00)
Vi28 1598 061$

132,8 125 206 826 9A5 910

1311

-Cs>

286 ___

és VAÜÍ8Z E, voltok, A fontosabb fúrási
^

öu-t

1398

A_

mélyültek az öt-'*, ... , -9 fúrások,
üzemi geológusok BAI.I.A K., S7.IM Gy-né
adatok az alábbiak)

0U2

1170 (1750)

Msápannon

am
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T,

ino — ■ - ■e7( ^ Jt-

(12501
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U35 —rjc— — —pi.t33f•y.Ti^r,,
^ krtfMÁ

95. ábra.
(1550)
\
Földtani rzelvény ez öttömös Nyugst-1,
öttömös-2 és -1 fúrásokon keresztül.

lyabb részén vastagabb finomszemcsés ho
mokrétegek kiivetleznek. Az alsópannon
szürke agyagmérga, világosszürke színű
fínomszemcsés homokkópadokkal, lejjebb
homokkócsikok, sötétszürke színű egyagmérga, mérgn és mészmérga. A szarmatát
csak az öt-Ny-1 fúrásban lehetett kimutat
ni 9Ú5-kb.960 m között: méezkó, homokos
mészkő, meszes homokkó és konglomerátum,
gazdag és jellemzi fBűnével. Bádenl réter
gek lithothamniumos mészkó, agyagos mészk6, agyagos márga, homokkó, tengeri bédeni

Rétegsor
A. negyedldószakl rétegsor sárga fu
tóhomok, homokos méozkonkréciós agyag,
finomhomck. A felsőpliocén képlékeny zöldesszilrke színű agyag, mészkonkréoiós
agyag, világosszürke színű .homok. A folaópannon felsó része édesviztéroló homok,
lejjebb homokos agyagmérga, agyagos homok
rétegek és lencsék sűrű váltakozása, rrié-

faunával. AIbó részén durva hor.iokkí éo
konglomerátum, mezozoóa mészkóbreccsa van,
ami esetleg mér kárpáti.
Nagy diszkordancía után az öttömös3 fúrásban 1502-18Ú5 m között
felsőkréta sötétszürke-fekete
színű márga, kalcitsres méassmérga, barnafoltos kalciteréa
mészkó, vörösagyag repedéekitöltéssel sötétszürke színű
mészkó, helyenként homokkó
következik. Néha gazdag ten
geri raikrofaunát tartalmaz!
Globotruncana, PseudotextutuiSí i N1arie, Globorotulites, Pullé
nia, Ophthalmidium /HAJZON L./.
Alatta sötétszürke biogén
mészkó, kai eltérés mészmérga
következik, piritee. Sok nsu-

Az öttömösi fúrások és környéküknek
térképvázlata.
— - földtani szel vényirány

37

szamlési lap Járja át. Gaz
dag mlkrofeunája: Textularia,
Hodellum, Ticlnella, Cuneolina, Spiroplectamminn, Orbi-

Ott-6

Ott 9

öli 3

anyagétían.

Ott-5

Az utóbbiban szürkésfehér

csillámkvarcit fordult elő. Az amfibolitban gyakori a zöldamfibol oszlopos krlstélyhalmeza, melyek plagioklész csomókat
vesznek körül. Gyakori a kvarc is, rit
kán rutil, klorit, kevés biotit fordul
elő.
SzerKezeíi viszonyok
A medencealjzat bonyolult szerkezetű.
A kristályos alaphegységet a déli fúrások
érték el /öt-1, -2, Ú5* ábra/* A déli ré
szen jura fedi. Az északi fúrások /öt-3
környéke/ kréta üledékben végződtek /48,
ábra/. Ez az elrendeződés töréses szerke
zetre utal,
Földtani szelvény az öttömösi fúrásokon
keresztük.

Az öt-1 fúrás szerint DK-en erősen
süllyed a medencealjzat, az egyik törés
vonal az öt-1 és -2 fúrás között húzódik

szetei és echinodermata vázrészek, szivacs-

/á5. és á?. ábra/. Az öttömösi, viszonylag
magasan maradt medencealjzat! rögsorosatob

tök /MAJZON L . , KŐVÁRY J. BÉRCZIRÉ MAKK A.

DK-en a pusztamérges-nagykőrösi szerkezeti

tolina, Glomospira, Pullenia, Fyrgo met

1971/- Alaókréténak

tartják, és a Villá

ölt-6

nyi hegységihez hasonlítják.

>íá02 <s
öli- 9

Az öt-2 és öt Ny~l fúrások a neogén
alatt közvetlenül alsó,lóra üledékeket tár

ábra.

-W0

tak fel! szürkéefehér színű mérge, Bzürke
márgs fehér kaiciterekkel, mészmárga és
sötétszürke-fekete színű bitumenes mészkő,

\PU521AHÍI6£5

méaskobreccsa, Lenticuliha, Involutina,
Ophthalmidium, Textularia, Frondicularía
héjmetszetekkel, radiolaria, echinoderma
ta és Globochaeta alga maradványaival
/KŐVÁR? J,/. Azonosít ják a pusztamérges!,
madaraai éa mecseki hasonló korú képződ
ményekkel.
Ugyancsak az öt-2

éa

öt Ny-l fűrés alsótriászt

is

harántoltak. Szürke színű kalciteree dolomit, szürke-tarka
anhidritea agyag, sötétszürke
sainű dolomitbreccsa, oolitos
mészkő, kalciteres márga,
mészmárga került a felszínre
sok echinodermata vázcöredékkel.
A

kristályos alaphegy

séget az öt-1 és -2 fúrás érte

Térképvázlat az öttömösi kutatási terü
leten a preneogén képzősmények. felszí
nének mélységtérképével.

el. Az előbbiben zöldesszürke,
barnászöld, vörösbarna szinű
ainfibollt volt négy magfúrás
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öv határol ja /KŐRÖSSY L. 1965/. Ettí5l az

1052-1037*5 ni-es szakaszából / ‘\ mm-ea fúvókán/ napi 18 m kőolaj és földgáz je

övtől keletre a medencealjzat viszonylag
mélyre süllyedt, helyet adva a Tisza-érok

lentkezett /98, ábra/. Az előfordulás le

vastag neogén üledékének. Észak felől a

határoláséra mélyült öt-7 fúrás egy maga

vaskút-mélykúti-árok határolja a magas

Ez a szerkezeti alakulat alkalmas

sabban kiékelődő homokkőrétegéből 978-981
3
3
m-ből napi 18,8 m kőolajat és 690 nr gázt
adott /37. táblázat,/. Az öttömösi olaj

lenne CH-felhalmozódánra, ha a többi be

nuftén jellegű, mint a legtöbb felsőpannon

rögvonulatot.

aljén feltárt előfordulás, az itt először

folyásoló körülmény kedvező lenne.

megismert lendvaújfalni előfordulástól
A szerkezet magas részén a kiemel

kezdve Buzsék, Tótkomlósig.

kedő mezozoós medencealjzatot /amfíbolit/

37> táblázat

csökkent vastagságú hézagos neogén réteg

• -

sor fedi. A miocén főként alapkonglomerá-

Öl
Öt T
103210575 978 981m

KQ0U3

tűm jellegű, az alsópannon sokkal v é k o 
nyabb, mint normális kifejlődésű helyein,
nagy része kiékel őJött; a medencealjzat

Fajsúly 20“ C-on

kiemelkedéseinek oldalain. A felsőpannon-

Viszkozitás cSi 3t)°e-on
3fc° C on

ban is találunk kiékelődő lencsés- homok-

0,6887
20.A1
15,99
-

BO'C on

rétegeket , közöttük OH-fel halmozódásra
alkalmas csapdák is vonnak az fit-5, ^2
fúrások szerint.

0,6938
22,5
19,6

Detmedésponi “C

-11

-17

3eiie^

napién

na[lén

jStniintéílslom

9,52

s7«

Pátileum

0,0

0,0

0,0

Gázolaj

17,57.

M iránk

77,3B

15,55
89 26

0(16

0,15

Vesztesét}

FDtQGA?.

Öt 2

Öt-3

H etin

1%

Nehezebb CH
C02
n2

17.60

öt-7

OH

1156 60 1032-37

978-81

3.60

3,56

1,85

99,59
9,35

76,30

090

29,09

0,91

2,50

1,09

6,90

0,65

99,50

67,65

Az öt-3 fúrás környékén e telepek
lehatárolására mélyült több fúrás eredmény
telen volt, a telepek kicsinyek, nem nagy
jelentőségűek. A vékony, szeszélyesen kié
kelődő tároló homoklencsék kutatása kocká
zatos, ezért észak felé 1ehatárolatlan
voltuk mellett a továbbkutatésukat nem
Kőolajföldtani eredmények

folytattuk. Az öb-2 fúrás 1156,5-1560 m-éből
nagy OOg tartalmú és az öt-á fúrás több

Á Pusztamérgestől nyugatra kiemel
kedő preneogén felszínen kiékelődő

vékony rétegből, termelt kevés gázt.

neo

gén rétegek övében kis olaj- és gázfelhői-

A további és távolabbi kutatási le

mozódáeokat találtunk. A felsőpannonban

hetőségeket a környező kutatófúrások nagy

alján nagy területen előforduló vastagabb

részt kimerítették: Zsana, Zssna Észak,

homokrétegekre a törteii fúrások hívták

Kiakunmajsa Dél, Rúzsa kutatási területek

fel 8 figyelmünket, amit akkor törteti

fúrásai behálózzák a területet. Csak kisebb

homoksorozatnak hívtunk /ma Törtei1 Homok
formáció/. Ennek egyik homoklencséjében

előfordulások felkutatása lehetséges.

oiajelőfordulás ven itt is, az öt-5 fúrás
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38, táblázat

fúrás

fA

Q

L

ff.

%

m

$2.

Krist.

Mis-1 94,61 15 160 369 £69 513 593 fe n )
Mis-2 95.A8 16 169 422 108 í
148 (802)
Mis-3 94,80 95 180 565 888 90? Dák 1958)
MtoD-1 93,8
._____

67

115

315 54?

562

{VM

___

alBÓpannon szürke szinö egyagmárge, vékony
finomhomokos-csiliémcs lemezekkel, alatta
mészmárga. Á szarmata jelenléte a M i s i 
ben bizonytalan, a többiben jellemzi fa
unás /Cardium, Elphidium, Quinquelcculina,
Ohara-termések/ homokos mészkő, márga, ka
vics, A Mis D-l-ben lemezes márga, halma
radványokkal. A bédeni és kárpáti üledé
27. Miake /l, 33, '*9, 50/

kek nem választhatók el, mert többnyire
konglomerátumok, a preneogén medencealjzat
törmelékéből, A Mis-3 fúrás harántolt laj-

A Bükösd-Kiskunhslas gravitáoiÓB
maximumtól északra elkülönüli maximum
jelentkezik Miske községnél és attól ke

taméezkövet, gazdag bádeni faunével. &
konglomerátum és homokos kavics amfibolit,

let felé nagy gerincszerű nyúlvánnyal

gránit, „durbanchithoz közel álló telér-

/49. ábra/. A gravitációs mérések 194243-ban a Geofizikai Intézet mérései

kőzet" /JUHÁSZ A. 1965/ törmeléke. A Mis

a

D-l vastag kárpáti kavicsaiban alsókréta

MAMÁT részére, és az 1961. évi mérései,

mészmárga, márgatörmelék van, Dentalina,

A maximumnak megfelelően záródó kiemelke

Pithonella, szivacsgemmula maradványokkal,
továbbá radiolariás, szivacBtűs jura idő
szaki kovás méazkőezivacsok, Calpionella
alpinát tarttalmasó kavicsok. Mezozoóa

dést találtak a szeizmikus mérések, ame
lyek eredményeit GR0I10LY T, /1958/ térké
pe foglalta össze /33. ábra/, 1000 m mély
környezetből 550 m-ig emelkedő, DNy-on és

homokkő és kristályos kőzetek törmelékei

ÉK-en törésekkel határolódó medencealjzati kiemelkedés jelenléte várható.

epignelBZ, szemeegneiez , gránitgnesiz,
kvarcit, szericitpala,

Fúrási tevékenység

A neogén üledék alatt diazkordánaan
sötét zöldeeszürke szinö kalciteres amfi

A geofizikai módszerekkel mutatko
zó szerkezet feltárására 1964-ben került
sor, három Miske és egy Miske Dél jelű

bolit. bíotitos kvarcdiorlt, mikroklingránit fordul elő. Az amfibolit idősebb kőzet,

fúrással, Az, üzemi geológus MAIER 1, volt.

benne 1-2 dm vastag gránit-, granodioritte-

2

Rétegsor

34m

H is -i

Hegyedidőezaki
isvautíí'

lösz, homokos-meszes

1J0~
ftbfyanMn

cgyag, homok. Felaőp]1océn világos kékes-zcldesszürke szinö sérgaares-foltcs márga,
mészkonkréciós agyag,
aprókavicdos homok. A
felaőpannon egyveretű

i

m

50. ábra.

^
r f

~r—
i-t'

tu
Kristályos 3Íí|>bsci^g

(95á)

Földtani szelvény a miskei fúrásokon át.

homokos agyag, agyagos
homokrétegek és lencsék
tgfirfln váltakozva.

)
r~

68S-

innen

108___

Az
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lérek vannak. A Mis-3 fúrás mikrokilnos
Fúrási tevékenység

gránitba ért. Ortoki ász, perli tea nlbit,
klorifc találhetó. JUHÁSZ A. /1965/ sze

A környék feltárása 1953-ban(kezdő

rint mecseki típusú mikroklines gránit
szegélyfáclesének tekinthető kőzet

dött a K.tskőrös-1 fúrással, mely az alsó

van

pannonban gáz-, a felb 51iészban olajnyo-

jelen. JANTSKY B. szerint a granoiiiorit
itt nem a gránit szegély!ácieee, hanem a

moket talált. További fúrások mélyültek
Miskén, Jánoshalmán, Szánkon és Barkán. A

migmatitosodás egyik övének fogható

környező fúrások és a geofizikai mérések

fel,

szerint tűztük ki 1963.01.25-én a Solt-1
Szerkezeti viszonyok

fiirést, mely 1964 ,03.28-04 .25. között mé

A fúrások e geofizikai értelmezést
lényegében igazolták. Magas helyzetű me

lyült DIKÓ F . , később VADÁSZ E. üzemi geo
lógusok munkájával. A fúrás az alsópannon

dencealjzat fölött lapos felbőltozódás és

ban földgáztelepet talált, ezért kilenc
lehatároló fúrás követte.

egyes rétegek kíékelődése van Jelen /50,
ábra/. A szerkezeti viszonyok alkalmasak
kőolaj- és földgáz!elhalmozódáBra, de a
többi szükséges tényező nem találkozik
ezzel szerencsésen.
Kőolajföldtani eredmények
A fúrások figyelemre méltó nyomo
kat nem találtak. Vékony neogén üledék

39. táblázat
Fúrás

FA

Ap.

&

L

205

376 745 1104 1135

5oi-1

111,0

Söl - 2

110,3 121

f e l- 3
S oM

116,4 215
112,2 218

Aid.
-

Crl
-

K rijt
gir

(1239)

378 748 (1050)
832
388

757

fedi a kristályos medencealjzatot. A táp
terület távol lehet.

W -5

108,7 209

355

740

fel - 6

További kutatás jelenleg nem indo

So|-7

1094 210
110,6 216

385 756

Sd-6

112,4 215

391

fe l- 9

114,5 220

kolt.

fe.

388 738

9“

T15G 1200 (1520)
1121 1156 (0735)
1206 1257
1213 (1215)

-

gát
(1467)

1180 1210 1306 (1698)
800 1163 1238 (1280)
(1238)
792 1167 1186 1208

-

Rétegsor

28, Soltvadkert / I , 51, 52/

A negyed!.dŐBzaki üledék futóhomok,
A mélyebb földtani viszonyok első

agyagos homok, aprókavics, mészhomokkő,

értelmezhető adatai tea Geof izikai Intézet

tarkaagyag. Kevés szenes növényi maradvány

19^2-43. évi E ötvöa-ingáa mérései és

és puhatestű héj töredék. Folyami, mocsári

a

Seismos Geofizikai Vállalat graviméteres
mérései szolgáltatták, amelyek a MANÁT

üledék, édesvizet tartalmazó.nagy porozi
tású homokos-kavicsos rétegekkel. A felső-

megbízásából készültek. Ezek szerint Solt-

pliocén /levente!/ tarkaogyag. Világos és

vadkerttől DNy-ra záródó gravitációs maxi
mum van. Ezeket a méréseket 1961-ben rész
letesebben megismételték, hasonló ered

sötétszürke színű barna erekkel-foltokkal,
vörösbarna színű rétegekkel, mely középés finomszemcsés homok, méazkonkrécióe
agyag. A feleőpannon finomszemcsés homokos

ménnyel,

agyag, agyagmárga, agyagos homok sűrűn
váltakozva. Az egész világosszürke színű

1959-, 1957-58-ban reflexiós szeiz
mikus méréseket végzett a Szeizmikus Kuta

laza-puha. Elsekélyesedő delta és tavi

tó üzem /49, sz. jelentés/. Eredménye*sze
rint a gravitációs maximum helyén a me

üledék. Átlagos karbonéttartalma 25-35 #«
Előkerült őslények: Dreieser.sia sp. P í b í cliuin krainbergeri, Lymnocardium ep., Ponto-

dencealjzat kiemelkedik, és ez kelet felé
elnyúlik, de a kétféle mérés között elto
lódás van. Feltételezés szerint a gravi

cypris balcanica, Paracyprina acuminata

tációs rendellenességet a medencealjzat

kagylósrákok. Az alsópannon főleg szürke,

kőzeteinek sörűségváltozésa, míg a szeiz

sötétszürke színű agyagmárga, néhol fi-

mikus kiemelkedést annak domborzata okoz
za.

nomhomokos-csillámos, szenes növényi tör
meléket tartalmaz. Néhány finomszemcsés,
gáztároló homokréteggel, 11-46 % karbonáttartaloinmal. Az alján barnásszürke
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A soltvadkerti olajkutató fúrások térképvázlata as aleóponnon talpa közelében
leve szeizmikus méíységvonalakkal. Szerkesztette HÁMOR fi. /1968/.
■---- az 1978-80. évi szeizmikus mérések szintvonalai
mészmérga van /Tótkomlóst formáció/, kar-

mely mezozoós mészkő és kemény agyagmárga
törmelékből 611, az alján gránittörmelék
van. Fauné nem került elő, csak feltételez
zük, hogy kárpéti, A neogén alapbreccséja.

bonáttertalma 80-90 %. Előkerült őslények!
Silicoplacentina /több fej/, Oongeria
zagrabienais, hymnoeardium triangulocostatum, I j . ebichij L . desertum. Kagylós-

Nagy diszkordancia után alpókréta

rákok: Paracyprina accuminata, Hemicythere

kemény palás agyagmárga, mészmárga, meszes

lörentheyi, Cyprideis pannonica és halma-

homokkő, sötétszürke színű csillámos homo

radvényok. Az üledék nyugodtvizi, mélyebb

kos rétegsora váltakozik. A szerkezeti moz

tavi. Valószínű, hogy itt nem fejlődött

gások megviselték. Repedezett, csussamlott,
rétegdőlése 50-90° között változik. Karbo

ki a teljes alsópannon. Vékonyabb kifej
lődése éB a felső kőzetrétegtani szint

náttartalma 29-89

nem mutatható ki.

őslényekben gazdag:

radiolaria, foraminifera /Haplophragmoides,

A szarmata rétegsor vékony, csak a

Cyclammina, Spiroplectammina, Lenticulina,
Globigeiina, Nodosaria, Porella, Reophax,

kiemelkedés oldalain éri el e 80 m-es vas
tagságot. Kifejlődése változatos: agyag-

Trochammina, Ammóbaoulítes, Tlcinella/
fajokat ismertetett MAJZON L. Az újabb kő

mérga, mérga, oolitos mészkő és homokkő.
Gszdsg faunájú: Elphidium, Honion, Rotalia
fajok gyakoriak, Bryozoa, Cardium vindo-

zettani beosztás szerint a Gátéri Agyagmár
ga formációval lehet azonos.

bonense és kagylósrákok kerültek felszín

Ismét nagy diszkordancia után a pre-

re: Cyanocytheridea leptostigma, Heini-

kambrlumba tartozó gráriit-migmatit követ

cythereie convexa.

kezik. Szürke és húsvörös foltos kőzet,

A bádenl főleg finomszemcsés vul

as ortokléaz mellett plagioklász- és mik-

káni tufa, belekeveredve sekélytengeri

roklintartalmú, kvarccal és biotittal.

gazdag faunás márga, mészmárga és mészkő.
Valószínűleg a kárpáti emeletbe tartozik

SZEFESHÁZY K. szerint a mecseki és Oegléd-

e ialt-J, -7 fúrások vastag breccséja,

biotitos mikroki ingránit.

Kecskemét környéki gránitokhoz hasonlít:
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Sóit?

SoiU

Sóit 1

1122

lTíL

Solt-IO
110 58

zódbatott. Ugyanígy az alsópennon
snyakőzet Jellegű márgAi is e me
fcK
dencésül lyedAs közben Atmenve a
Om kőolaj- és földgázkel etkezéB hő
mérséklet-nyomás övezetén, potenciélis anyekőzetté váltak, A ke
letkezett szénhidrogének egy része
W __ a tápterületről elvándorolva alkal
1172
mas csapdákban megmaradhatott.

500m 111,06
_4 __

Fclsopsnnon
157.

192

195.
{ol(Í3^'«>o!é

Alsópannon

Ap.

1121

*

>

t i )

5?. ábra.

♦

t

1

I

giJnil- migff>a\ir

♦

Földtani szelvény a eoltvadkerti
fúrásokon keresztül.

Szerkezeti viszonyok
A aoltvadkerti szerkezet megás
heylzetö grénitrögnek bizonyult, a Mecsek
hegységtől Nagykőrös-Kecekemétig követhe
tő /fő vonésaiben azonos földtani törté
ne tű/ nagyszerkezeti egység része, A ki
emelkedő gránitmigmaiit rögöt esek a
krétában borította tenger, de Kiskőrösön
a jura is megvan, A eoltvadkerti kiemel
kedés déli részén közvetlenül a kristá
lyos nlephegységre települ a neogén, mig
ÍNy- on az alaókréta is megvan. A kristályoa-alsókréta alaphegység a feleőkrétéban kiemelkedett, ei'ősen lepusztult és a
felszínére csak kárpáti-bédeni és fiatalebb üledék települt. Ezekben több likacsos-porézus, tárolásra alkalmas réteg
sor van, az alsópannon vastag agyagmérga
rétegekkel lezárva. Ez a szerkezet alkal
mas kőolaj- és ^öldgázfelhalmozódásra.

l

adkertí szerkezeten
ismettiink meg. Ezek
+" ' * nem nagyok, a csapdák nem töltődtek
fel egészen, valószínűleg a tápte
rületről való ideazivárgés gyenge
sége miatt. Gáztermelő a Sol-1, -2
és -A fúrás. A Go.1-6 műszakilag si
kertelen, a többi csak nyomokat
tartalmazott, vagy nem volt beáramlás.

Látjuk, hogy a különböző származáshelyről való földgáz összetétele lényegé
ben ugyanaz és nagyon kedvező, amit egye
dül a Np-tartalom csökkent.
További kutatási lehetőség az eddig
kutatott területen nincs, de a környékén a
szeizmikus mérések több olyan kiemelkedést
valószínűsítenek, ahol kisebb kőolaj- és
földgézfelhalmozódás lehetséges. Ezek né
melyikét később feltárták Sol É és Sol K
fúrásai.

Kőolajföldtani eredmények
A földtani fejlődéstörténet folya
mén többször Is kedvező viszonyok voltak.
A távolabbi környéken a jura helyenként
anyakőzet jellegű. Ennek tekinthető a
eoltvadkerti alsókréta is. De a mezozoi
kumban keletkezett kőolaj és földgáz az
alsókréta utáni több nagyszabású szerke
zeti mozgás, átrendeződés, kiemelkedés és
lepusztulás következtében maradék nélkül
elpusztulhatott. Az anyakőzetnek az a ma
radék szervesarfyage, amely csak a neogén
medencesüllyedéssel kapcsolatban ment át
a szénhidrogénke]étkezés folyamatain, a
vastag pannon agyagmárgák alatt fel halmo-
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bokat dobált ki óriási erővel, ami

- bár

a kitörés roppant hevességgel folyt

29. Szánk / 1 , 5 3 , 5'i , 5 5 , 5 6 , 5 7 , 5 9 , 7 3 /

mégis reményt keltett arra, hogy a gáz út
ja elzáródik. A fúrás 1965.02.08-ig gázt

Szánk környékén az első gravitáci
ós méréseket a Geofizikai Intézet végez

és egyre több homokos vizet termelt, majd

te a MANÁT megbízásából 1942-43-ban,
Ugyancsak a Geofizikai Intézet kiegészí

ez is megszűnt, miután a 9 5/8 hüvelykes
béléscső 920 m-ben levő saruja alatti fú

tette gravimétei^eg mérésekkel 1958-62.

rólyukszakasz összeroppant. A később

között az OKGT. részére, és összefoglalta

állott nyomáscsökkenés bizonyította, hogy

be

a mérési eredményeket. Ezek szerint Szánk

a csövezetten béléscsőszakasz homokkőréte

és Kiskunmajsa között +15 mg záródó rend

geibe fejtődött át a gáz.és később bebizo

ellenesség van. Ugyanakkor Elkins-maradék-

nyosodott, hogy hat másodlagos gáztelep

anomália térkép is készült, amelyen Szánk,

keletkezett, amelyekből a SÖank-4/a, -30,

Kiskunmajsa és Pélmonostora között msxi-

-33, -41 és -21 fúrásokból gázt lehetett
termelni. Ezeket az eredetileg vizes ho-

mumvonulat jelentkezett.

rnokrétegeket /először a Szank-41 fúrásban/
Szeizmikus mérésekkel részleteseb

megnyitottuk és gázt, olajpárlatot, vala

ben a SzKü 1963-ban vizsgálta a területet,

mint vizet termeltek. Az 1966.05. végéig

amikor 1850-1950 m közötti mélységben ÉNy

átfejtődött gáz mennyiségét KÓKAI J, és

felé emelkedő gerincszerű alakzatot is

társai /1967/ 288 millió nr-re, az átfej-

mertünk meg.

tődés megszűntéig 432 millió m^-re becsül

E geofizikai ismeretek birtokában

ték.

készült 1966-ban a 81, sz. szeizmikus je

1967-től késleltette a fúrási munká

lentés, mely összefoglalta a Szank-Harka-

latokat a fúróberendezések egy részének

Ásottbalom közötti terület 1958-1965. kö

Algyőre helyezése az ottani munka érdeké
ben.

zötti mérései’edményeit. Szánk környékén
ÉNy felé regionálisan emelkedő.visszaverő

A fontosabb kutató fúrások földtani
eredményei:

felületeket tüntetnek fel.
Fúrási tevékenység

41. táblázat

—

A fúrási tevékenység 1964„06.08-

Fúrás

FA

a

án kezdődött. A Szank-1 fúrást oly szeren

L

FP-

h

BÜ.

Mz. <rist

0(33,931

Szk-1

115,2 120

382 1309 1880 (1884)

Szk-2
Szk- 3

118,0 150
116,1 125

381 1290 1951 2234 (2252)

víz

375 1306 1839 (1965)

olaj

alkalmával /10 mrn-es fúvókán/ kezdetben

5zk-4

1152 126

napi 352 m^ kőolaj és 18 000 m* földgáz

Szk- ^iÁ 117,0 126

323 1320 1768 (1769)
320 1313 1766 (1805)

jázki&te
ftítefüiis

jelentkezett. Ezzel felfedeztük a szanki

Szk- S 115,7

365 1324 1969 (2037,5)

olajmezőt. Később a kapacitásmérés 10 mrn-

Szk- S

1158

es fúvókén napi 159,3 m^ olajat és 55 030

Szk-7

1181

m? gáztermelést állapított meg.

Szk-8

115,/,

csés ponton sikerült telepíteni, hogy az
1964.08.31-09.<52. között 1874-1884 m-es
mélységszakaszon végzett rétegvizsgálat

Szk-9 115,0
Szk-10 120 5

E kedvező eredmény után megindult

(1916,5)
(2018,5)

víz

1296 1776 1794
1303 1831 ;i90b)
378 1289 1898 (1896^

((1900,5)

olaj

(1800)

a terület felderítő és lehatároló fúrások
kal való feltárása. 1981-ig 138 kutató-

Szk-11 1153
Szk-12 115,5

1315 1740 1785
1373 1765 1813

és termelőfúrés mélyült, A kutatás 1965ben kiterjedt Szánk Dél, 1977-ben Szánk

Szk-13 11/i,5

1324 7850 1875

Szk-14 121,7
Szk-15 116 G 130

Északnyugat és 1978-ben Szánk Nyugat terü
letekre is.

Szk-16 117,6
Szk-17 1138

A fúrási tevékenységet megzavarta

Szk-18 115,6

a Szank-4 fúrásnak 19&5.01.23-án 1769 m
elérésekor bekövetkezett Vad kitörése. A

Szk-19 114,4
Szk-20 114,2

187 atmoszféra nyomással jelentkező gáz
ököl nagyságú lithothamniumos mészkődara
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«9lW gáz

1286 1814 1863
1326 1935 1960

1326
599 1282
1260
1314

1827
3893
1870
1698

olaj
olaj
(18295)
119(58,5) olaj

2261
2229
1893
1701

-

1331 1910 1955
1328 1815 1827

-

420 1360 1801 1824

téi

t ó
3*
22535) víz
(1920) olaj
(1730)
gáz
(19695)
víz
(1892) gáz
(1892)
£Ü _.

'II. táblázat
fújás

FA

iA

Fp-

'V

Bad fciá

S?M1 1160
fek-22 115,6

1285 i78ö 1845 1Í920)
1299 1835 1922 (1954)

114,0

1310 »!3 ■807 (1931)
1317 1190 1835 (18%)
1324 1892 2081 (2082)

&k n
fek

24

114.2

Szk-25 113,7

('fejj.

Az 1932-ig lemélyült 1J8 felderíts,
lehatárol6 éa tarmelőfúréft harántolt réte
gei lényegében ugyanezek.

Rétegsor
Negyedldőszakl homok, homokos agyag.
Felaőplioeén /levantei/ kékeeaziirke színű
agyag, homok, kavicsos homok, felsőparmon

mérges homokrétegek, az alján néhány vas
tagabb homokiéteg van. Az a 1aóponnon
szürke agyag, agyagmárga, kevés flnomhomokos-csi11émos,csaknem vízszintesen telepü
li rétegekkel, az alsó részén barnás mészmérge csíkokkal. A kőzetrétegtani szintek
nem különülnek el határozottan. A szarmata
a terület DK-i részén blzonyt;alónul külö
nítheti ni. A béilenl felső része tengeri
faunés meszes-homokos rétegsor. Alatta ho
mokos durvatörmelékea 1ithothamnlumoa mész
kő, méazmérga van. Az alsó rész tengeri
dnrvatörmelékes üledék, ami alatt száraz
földi-édesvízi vörösagyag, kevés finom
szemcsés vulkáni tufát tartalmazó törmelé
kes üledék következik, ami valószínűleg a
kárpáti emeletbe tartozik. A törmelék főleg
kvarc, gneisz, homokos alapanyagban.

homokos agyag, agyegos homok sűrűn válta
kozva. Felső részér. 1ignitea homokkScsíkok,

A miocén alatt nagy diazkordancia

grsvi tációe izoonomá] ia
•— azeizmokus szintvonalok
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részén s özk-2 fúrásban felsőkrét&ba so
rolt, de csak echdmoidea-tüskéket tar
talmazó szürke, kemény agyagmérga, kalclterea mérge, meazea-homokos agyagkő,
konglomerátum és breccsa következik,
A durva törmelék felső triász rhaetl
mészkő, Jellemző faunéval. Hérgáa kötő
anyagéban szenon fauna van /Globotrun-

A kristályos alaphegység változatos
kifejlődésö. Gneiszek, migmatit Jellegű
kőzetek, caillámpala, aktinolitpala, epigneioz, kvarcit, osillémos kvercit, amfi'bolit szerppelnek a különböző fúrásokban.
Mindezeket a krlatályos palákat blotitgxá-

cana arca, G. contusa, G. aapera/.

47 fúrásban/ felsőjura mészkő van, tit-

nlt törte ét /Szk-51/, mely középszercsés
benne karlsbadi ikres ortoklész, kevés

hon CalpionelIákkal és idősebb kőzettör

kvarc, blotit éa néha kevés muszkovit is

melékkel. Alsójura szürke, sötétszürke
ozlnG homokkő, márgapala, grestenl kifejlődéeö üledék. A homokkő kis karbonáttortalmú, szerioites, kovás kötőanya
gú kőzet, mely a ,lakóhazailóa, Bugac,

található.

A szerkezet ÍWy-i részén /Szank-

Szerkezeti viszonyok
A szankl szerkezetet a geofizikai
mérések értelmezése nem tükrözte tökéle
tesen /5J>, 54. ábra/. A gravitációs ku
tatás a fúiásókkal kimutatott alophegyíiégi kiemelkedéstől DK-re Jelentkező

Péhi fúrásokkal nyomozható feK felé és
nyugatra a Mecsek felé. A törmelékes kő
zetekben triász dolomit, mészkő, szarukő,

maximumot Jelzett, a szeizmika pedig nem

metamorf kvarcittörmelék van. A rétegdő
lés 50° körüli.

záródó szerkezetet, de orrszerű gerincet
Jelzett 1)K felé való mélyedéssel.
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Á fúrások bizonysága szerint
Szánkon a kristályos alaphegység erőtel,1es kiemelkedése van jelen, melynek leg
nagyobb részén a neogén rétegek e kristá
lyos kezetek lepusztult felszínére tele
pültek, Csak ez íliy-i oldalén van kevés
mezozoikum lepusztulási maradék. A kris
tályos mezozoós alaphegység lepusztult
felszínét kárpáti-bádeni üledékek takar
ták el ,
a legmagasabb részekről hiány
zanak ezek is, azt csak az alsópannon üledéke fedte el. A szarmata
üledékeknek némi bizonytalan mara
t
dékait véltük felismerni, valójában
a legtöbb fúrásban nem bizonyított
a jelenléte. Olyan szigettenger
volt, amelynek föl tönként képződött
vékony üledéke, ennek is lepusz
tult a nagy része az alsópannon
transzgreasziója előtt.

Kőolajtól dtani ex^edmények
A kevés geofizikai mérés és a biz
tató környezetbeli geológiai adatok alap
ján kitűzött Szank-1 fúrás eredményes volt.
Az 1960.08.31-09.02. között 1870-1880 m
mélyaégezakaszoii megvizsgált aleópannonbádeni olajnyomoo rétegekből /10 mm-OB
fúvókén/ kezdetben nspl 35? nr kőolaj éa
x
18 000 m földgáz jelentkezett. De ez akná
ban észlelt gázozivérgés miatt e réteg5zk-8A

111,8

Sik2S
113,0

SzW77

Sík-89
113.9

1km " W
— ___ á__

0m

0

felsőpsririon

1
A medencealjzat kiemelkedése
k*
felett a neogén rétegek részben ki
1360ékelődnek /kárpáti, bádeni, alsó
pannon alsó része/ részben laposan
aszimmetrikusan felboltózódnak /55.
és 56. ábra/, A szerkezeti viszo-r
Bádeni §2^*
nyok alkalmasak nagyobb mennyiségű
r> ( m y
kőolaj és földgáz felhalmozódására.
56. ábra.
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1360

1390

m

__

1862

rf*

r0 191^ - M d N
(133é) re

Földtani szelvény a szanki
szerkezeten /É-D-i irányú/.

vizsgálatot hámor befejeztük. A Javítás
után végzett kapacitósméréa /10 mra-es

További kutatási lehetőség Szánkon
mér nincs. A környéken is megtörtént a
most lehetséges kutatási Szánk Dél, Szánk
Északnyugat, Szánk Nyugat, Esek földtani
eredményeit az alábbiakban ismertetjük,

fúvókén/ napi 159,3 mJ olajat éa 55 030
tir1 gézt adott. A talpnyomás 1862 m-es
mélységben 247»7 afcm, tehát túlnyomásos
a termelSréteg,
A Szk-2 fúrás aa előbbitől 1 km-rel
NyÉNy-ra mér meddő, a Bzk-5 fúrás 600 mrel BNy-ra a bédeni rétegekből olajterme
lő, A 8zk-4 az első fúréefcől KDK~re 1,5
km-rel, a már említett hatalmas vad gázki
törést miatt tönkrement. A Bzk-5 fúrás
600 m-rel északra mér meddő, nyomásmegfigyelő kútként hasznosítottuk /ál, táblá
zat/,

30, Szánk Pál / 5 V
Á szanki olajmező környékének kuta
tása keretében fordult abba az irányba a
figyelmünk, hogy a szeizmikus mérések
/bér értelmezésük értékes olajmező felfe
dezéséhez vezetett/ a fúrások tanúsága
szerint nem tükrözik híven a földtani vi
szonyokat. DK felé a medencealjzat süllye
dését jelzik a gravitációval és a Bzk-17,
-2? fúrásokkal ellentétben,
szükségessé
tette, hogy Szánk Dél területen felderítő
kutatófúrást mélyítsünk.

A fúrások nyomén kirajzolódott ez
olajmező képe. A tárolókőzet a kristályos
al aphegység mél lőtt-repedezett felső ré
sze, éa a kárpáti-bádeni breccea, konglo
merátum, homokkő és 1ajtamészkő. Átlsgoe
hézagtérfogata 16
áteresztőképessége
50 mD. Felső részén nagy gázsapka van,
amit gallérszerűen vesz körül az olajtest, Az olaj-víz határ -1823 ® körüli,
A tárolókőset változékony, hézagos áteresz
tő részei kiékelődnek, lencsés települé
sitek. A telep túlnyomásos, hőmérséklete

Fúrási tevékenység
Az első fúrást 1965*04.02-án tűztük
ki. összesen két fúréa mélyült 1965-» illet
ve 1983-ban!
45. táblázat
Fúrás

42. táblázat

m

kőolaj

Faísüiu r r o s
V í s b í lU s í M t
EO#C
DerntaJtyoá ®t

ik-22 5A-23 ms S&31 S M l

9,65

902 6,61 11,42 8,03
3,41 3,51 5,71 5,92
419 ♦31 420,5 ♦12
p
pár. pár.

p*-**

Bárok)

18,0 13,5? 22,70 22,4 18,76 18,65
13,44 15.14 17,Cg 76.46 14,27 15,38
13,71

KenSokj
MaritHk
Vétóéiig

15,93
38,73 65.14 5 ^ 60.46 6632 65,51
0,19 1,11 0,75 0,66 0£5 046

Beraííi s%
Petróleum

fölűsa'i

SaV,1

5*k-l?

1&74m

lilá m

sm
5,13

96,24

Sík-24

Cü,

2,28

0,68

N?

2,46

3,oa

3,13

EUn
Hehetó»bCH

9,37

L

Fp.

K p . Sád. m .

544 1394 1906 1960 (202A
1607 2102 2123 (7300) v i m

A szankival megegyező.
Szerkezeti viszonyok
A Szk D-l fúrásból megtudtuk, hogy
a Szk-17, -27 fúrásokig emelkedik a meden
cealjzat /a szeizmikéval ellentétben/, ds
ettől délre ismét mélyül /53. és 5*4. ábra/
a szeizmíkéval egyezően, éa a gravitáció
val ellentétben. A Bzk D-l fúrás már mélyszerkezeti helyzetű. Ezt több, később mé
lyült fúréa igazolta /8zk-80, -89/*
Kőola.iföldtani eredmények

Sík- 31

A Szk D-l fúrásban csekély kŐolajés földgáznyomokat találtunk. Tőle közvet
lenül északra magasabb szerkezeti helyzet
ben húzódik az olajtároló zóna.

1816 m 1092* 1881-84*
88,M
3,33
3,85
1,35

H etin IV .

Skk-25

a

Rétegsor

1892 1881- B f7
1874 m
0^52 0,811 o,e?á 0824 0,8447 ($50
7,09
♦20

FA

S A D -1 112,3 250
fek Ö-2 109,2

18O°0,

79,5
11,6
6,05

95,56

2,03

1,91

1,36

2,53

A Szk D-2 fúrást távolabb DK felé,
Kiskunmejsa közelében mélyítették 1983ban.
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31. Szánk Északnyugat /57, 58/
Szánk környékének ÍHy felé való
kutatása sorén 1977-1981. között mélyültek
fúi'éaok. A gravitációs és szeizmikus méré
sek eredményei szerint Szánktól Éí»y-ra
emelkedő medencealjzat volt.várható. A GKÜ
1974. évi gravitációs mérései alapján ké
szült szűrt térkép ezerint K-Ny-i irányú
pozitív rendellenesség van /G-15* Jelentés/
és az 1975 -ben ezt vizsgáló szeizmikus
mérés szerint

/ A-2/76, sz. GKÜ jelentés/

nyugat felé emelkedő gerinc van, amelyet
ÉNy-DK-i irányú törések tagolnak. A nyuga
ti rész nyitott, de a keleti rög záródó
kiemelkedésként értelmezhető.
Fúrási tevékenység
Szánk fely kuta
tási területen 19775 ^ SZAKK^f^h-'lo 81, között nyolc ku
tatófúrás mélyült,

*" Srk-15
•10 °
•

melyek fontosabb földni adatait a 44.
táblázat tartalmazza.

>°23T0

o
Sík1?
•rm
a
■m

Szánk ÉNy kutatási terület térképvázlata a preneogén képződményéé
felszínének mélységonalaivdl.
___ .--- földtani szelvényirány
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44. táblázat

kíséretében.
Alsó jura a Szk ÉJly-2 fúrásban
/doggar alatt/, valamint az -1 ás -6 fú
rásban szürke színű kőszénzsinóroe homokkő
és agyagmárga, valamint világosabb szürke
homokkőcsíkos, kalciteres, karbonátos ho
mokkő, fekete kalciteres kováé mérga, szűr
ke mészkő fordul elő. Utóbbiban csiszolat
ból Glomospira, Ammobaculites és echinoides, mollusca töredékek vannak. A Mecsek
liész kőszenes formációjával, a Vasast
Mérga formációval azonos.
Ismét diszkordancia után a kristá
lyos alaphegységet érte el a f8zk ÉNy-1 fú
rás. Ez diaftoritosodott metamorf kőzet,

Rétegsor
A negyedidőszaki üledék 150-200 m
vastag kékesszürke agyag, homokos agyag,

melyben uralkodik a kvarc, kevesebb földpát és szericit mellett. Töredezett zöldes

homok és kavicsos homok. Á felsőplicoén

szürke színű kőzet.

400-450 m mélységig világos kékesszürke
színű, vagy vörhenyes-eárgés színű agyag,

S zerkezeti viszonyok

homokos agyag, méazkonkréciós agyag

és

A medencealjzat kiemelkedését bizo

homok. A felsőpannon homokos agyag, agya

nyítják a fúrások /57. és 58. ábra/. A

gos homok, felső részén lignites csíkok

legmagasabb helyzetű a Szk ÉNy-1 fúrásnál,

kal. Az alsópannon uralkodóén szürkeagyag,

ahol -1584 m. Innen minden irányban lejt,

szakaszonként kevés finomszenicsés ceillá-

oly módon, hogy K-Ny-i irányú záródó kie

nsos homokkő és agyagmárga véltakozéséval,

melkedés van jelen. A kristályos alaphegy-

A szarmata nem mutatható ki. A bádeni

eég kiemelkedésére ÉNy-ra jura kőszenes,

felső része méazmárga, gazdag bádeni fau

majd tengeri üledékek rakódtak. Észak felé

nával. Alatta világos zöldesazürke színű

fiatalodnak. A jura lepusztulási maradvá
nyai vannak meg a területen.

homokkő karbonátos kötőanyaggal, mélyebben
konglomerátum és breccsa következik.

Á

A kristélyos-mezozoós medencealj

legalsó része vörösbarna színű homokos

zat kiemelkedését diszkordánsan veszik kö

agyeggal cementéit metamorf kőzettörmelék,

rül s kérpáti-bédsni tengeri üledékek, oly

kevesebb kvarcittal és Jura mészkődarabok-

módon, hogy a szerkezet tetővidékéről éa

kel, ami esetleg már a kárpáti emeletbe
tartozik. A Szánk ÉNy-1, -4, -5, -8 fúrá
sok területén hiányzik a bádeni. Itt

nyugati oldaláról hiányzanak, csak a mé
lyebb szélein vannak meg. Az alsópannon

a

borit el mindent, az alaphegység feletti
lapos települt boltozattal.

neogén diszkordánsan közvetlenül a jurára
települ.

Ez a szerkezet alkalmas volt kőolaj

Felsőjura a Szk-ÍMy-4 és -5 fúrások

és földgázfelhalmozódásra, de kevesebb an

ban van snegí világos barnásssürke színű

nál, mint amennyi teljesen megtöltené
csapdákat.

kalciteres kemény mészkő,és porcéiénszerű

a

mészkő kifejlődésben, Cslpiotiella alpina
és 0. elliptica /tithon/ kövületekkel.

KőoiajfÖldtani eredmények

Középsőjura s Szk ÉNy-i fúrásban
mészmárga, mely szürke, kél eltérés ée sö

előfordulést. 1783-1795 m-ből öugattyúsée-

Azeelaő fúrás megtalálta a kis CH-

tétszürke kovás-radiolariás mérge, mely

sal napi 6,3 m'* olajat termelt. A tároló-

ben Fronőicularia és Radiolaria fajok
ismerhetők fel. A Szk ÉNy-7 fúrásban fe

kőzet itt zúzott, repedezett középsőjura
kovás-radiolériás mérga. A 2 km-rel nyu

kete színű préselt, gazdag aisódogger ko
rú faunét tartalmazó faunáé agyagmárga

gatra telepített Szk íiy-2 fúrás és a 3,5
km-aa távolságban levő -3-as fúrás mér mé

ven, Bzürke színű radiolariás-kovés mész-'

lyen érte a jura rétegeket, mér nincs meg
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a telep, A Szánk ÉNy-Ú fúrás kedvező

/2143/ ffi között bádeni rétegsort tért fel.

szerkezeti helyzetben, maim és tithon

Fnnek felső 47 métere /1999-2056 m között//

repedezett mészkőben, ez alsópannon már

és alsó 64 m-e /2079-2143 m között/ át nem

kákkal jól lezártan találta a CH-tele-

eresztő agyagmérge-márga, de a közben
/2036-2079 m/ levő 43 ni vastag homokkő,

,pet, 3760-1776 m-ből szabadiolyáasal na
pi /kezdeti/ 52 nr' olajat és 510 nt'> gázt
termelt 10 mm-eB fúvókén, A többi felde
rítő és lehatároló fúrás már csak nyomo
kat talált,

K00LA3

A felső olajtelep 2036-2041 in, a

,_
, .
45• táblázat

középső földgáztelep 2055-2060 m között és
az alsó földgáztelep 2076-2079 m között

Stank tMy-1 5?ank ÍHy-4
1703-1193 m 1168-1176 m

van. A telepek tovébbkutatására, lehatáro

« fc

lására mélyült a Szánk Ny-ltől 10-ig szá
mozott fúrás 1978-1981-ben, Ezek Önálló

0,8502
10,87
8,95
+ 34
paraffin

0,8497
11,66
7,49
+ 36

rayúw 2fft-cn
V in V o iU tSl 56*c

paraffin

(Jífeg

lajtamészkő három kőolaj- és földgáztele
pet tartalmazott,

telepeket tártak fel, érdekes példájául
annak, hogy

a szerkezet méreteihez képest

túl messze telepített kutatófúrások között
termelőterület lehetséges. Ezért célszerű
az eredményes fúrástól a szerkezet mérete

fteniínUrtalom S'/o
Hírsdék
Vrakság

12,27
14,44
73,05
9,24

17,94
13,31
74,59
0,15

ivel arányos kisebb lépésekben lehatárol
ni az előfordulást.
46. táblázat

Fúrás

FA

ft

5zk%-1 174,2 140

l

FP

Aj)

8ád Cr feist.

519 1222 1507 2294

-

(2298) óla)

A Szánk ÉNy-i kis olajtelep eztra-

Szk Hy-2 122,1

1217 1556 (2200)

s*

tigráfiái csapdában alakult ki az alsópannon zárórétegek alatt, Vizutánpótlásos

fckNtj^ 124,1
S*Nij-4 121,1

1111 1518 (2200)

9áí
da)

124,6 140

halmaztelep. A rétegnyomás hidrosztatikus,

5rk Hj-6 124,6

az olaj-víz határ -1675 m.

5*

Hőmérsékleti adatok

2142
2300
2300
1850
1900
1956
1950

m,
m,
m,
m,
m,
tn,
m,

11“
22“
14“
12"
3"
13“

után
után
után
után
után
után
után

109°0,
120°C,
118°C,
98°C,
110°C,
104°C,
99 0,

21,5 m/°0
22,2 m/°0
21,8 m/°C
23,9 m/°0
18,9 ra/°0
20,7 m/°C
21,8 m/°0

170

124,3

5rk%8 123,1
5*%-9 123£

Szánk Északnyugat fúrásaiban:
-1
-2
-5
-A
-5
-6
-7

1164 1942 (2200)
437 1164 1890 2046 (22501
500 1200 1950 (2150)
1217 1991 (2150)

Sf

1183 1992 (2150)
144

sekHg-10 123.C 140

552 1270 1917 2334
443

1217 1955 (225Ú

-

(2350)

9*
vn
vb
<*3

Rétegsor
Az elaóparmon és fiatalabb rétegsor
csaknem mindenben hasonlít a szanki terü

További kutatás; legfeljebb a tá

letnél már ismertetett rétegsorral, A bá

volabbi környéken reményteljes <.. de már

deni itt az egész területen elterjedt, a

ott is több fúrás volt eredménytelen.

mélyebb helyzetű részeken vastagabb. Szűrke-zöldesszÜrke színű agyagmárga, homokos
agyagmérga, lajtamészkő és homokkőőrétegek.

32- Szánk Nyugat /34, 57, 59/

Teljesen csak három fúrás haréntolta /46.
táblázat/.

A szanki olajmezőtől nyugatra eső
területen 1966-ban mélyült a Szk-14 kuta

A neogén alatt dlszkordánsan felső-

tófúrás. Az 1850-1903 m közötti bádeni

kréta rétegeket találtunk a szerkezet fey-i

rétegekben három párlatdús földgáztelepet

részén /Bzk Ny-5 fúrás/, amely főleg márga.

talált, de a Szk-47, -48, -62 és -63 fú

Szürke, sötétszürke színű tömött, rétegzetlen, sok fényes csúszási felületttel.
Ebből KŐVÁfff J. öampaní faunát írt le:
Globotruncana arca, G. renzi4 0. linnaeana,

rások csak gyenge nyomokat találtak, iietjve eredménytelenek voltak. Csak az 1976ban mélyült Szk-123 fúrás eredménye volt
biztató^ aiely az alsópannon alatt 1998-

n

kedést /59, ábra/. A fiatalabb
üledék lapos települt boltozat
ként fedi az Idősebb képződmlSzk-122nyek kiemelkedését. A szerkezet
alkalmas kőolaj- és földgázfelr
halmozódásra.
Kőolajföldtanl eredmények
A régi Szk-14 fúrás körül
mélyült lehatároló fúrások kőo
lajat éa gézt találtak. Ponto
sabb eredmények az alábbiak?
A Szk Ny-1 1912-1918 sí
ből 4 mm-es fúvókán napi 45
olajat éB 1500 nr földgázt

- m

adott /47. táblázat/. A Szk Ny-2
Szánk Nyugat kőolajmező térképvázlata a bédeni képződ
mények felszínének szintvonalaival,
0 kutatófúrás
» eredményes fúrás

1928-82 m-ből bádeni rétegek
ből 10

fúvókén napi

19 000 m

gázt adott. A S zk Ny-5

Dorothina, GUmbellna fajokat. Alaókréta
a Szk Ny-5 fúrásban 2236-2250 m között

az 1870-1955 m közötti alsópannon és bádeni
rétegekből 6 mm-es fúvókén napi 155 000 m^

fordult elő, Mészkő, mely világos barnás
szürke szinti kalciteres, breccsás-Ureges

földgázt éa 5
párlatot termelt. A Szk
Ny-4 fúrás az 1900-1954 m közötti alsó-

kife jlődésíí. Ritkább őslényelőfordulásal!
Nodosaridae, ecliinodermata váztöredék. A

psnnon-bédeni rétegekből napi 28 500
gázt és 64 m^ olajat termelt 10 mm-es fú

kréta elterjedését nem ismerjük jól, mert

vókén. A Szk Ny-5 1985-1991,5 m-ből /bádeni/.
napi 59 0 0 0 'nr gázt és 5,55 m^ olajpárlatot
termelt. Végül a Szk Ny-6 és ^2 fúrások
földgázt, a -10 fúrás több gáztárolót és

a fúrások többsége, a bádeniben megállt.
Kristályos alaphegysóg a Szk Ny-1
fúrásban antracitos csillámpala, fekete

kevés olajat talált. A Szánk Ny-8 éa -9

és sötétszürke csíkos palás kőzet kaiéiterekkel. VékonyCBiszol atban CSEFREGINÉ .

maradtak meddőfúrésok, Néhány jellemző
kőolaj- ée földgázösazetétel az alábbi

•undulnló metamorf kvarcot, kvarc mozaikszerű halmazokat, muszkovitot és fekete

47. táblázat

opak szerves foltokat /antracit/ talált
K00U3

benne.

SzkNrj-1

Szk % -3

1912 1916

2080-2200 1900- 54m

Szk Mg-4

A Szánk Ny-9 fúrás szürke és zöl
desszürke, nagyon kemény és palás gneisz

fa)sökj 20‘ C-on

0,86^9

ben állt meg.

Viszkozitás c5i SíTí

8 zerkezetl viszonyok

DífmecUifwnt T

13,43
e, es
?n

Akristályos elaphegység viszonylag
magas rögjének fefly-i oldalén kréta üle
dék települt. Lehetséges, hogy a Jura és
kréta nagyobb területen terjedt el, de a
fúrások többsége nem érte el a medencealj

lelleg*

páráéin

Benzinladabm s7»

16,99

84,6?

Petróleum

12,25

Maradik

15,65
90,41

18,28
11,42

2,67

90,0

Vesztesig

0,16

0,45

zatot, ezért csak a Szk-47 é3 Szk Ny-5
fúrásokból ismerjük. Keleten a Szk-14,

FÖLDGÁZ

Szk Ny-1 és -9 fúrások szerint a neogén
települ.
A medencealjzat térképi ábrázolásé
hoz nincs elég adat. A bádeni felszínének
mélységtérképe is jól tanúsítja a kiemel
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0,8680

(páriái)

12,03
8,19
122
paraj.} in

0,30

S?.k Ng-2 Szk Mg-3
Szk Ny-1
1512-1918 1928 -1989 1890-1938
82,12

96,20

É tin
Nehezebb CH.

5,31
6,61

3,51

3,64

C02

A,11

3,61
1,89

4,90

Ni

1,85

4,91

3,88

Metán

közvetlenül a kristályos alaphegyaégre

0,1424

lf%

85,91

1,87

48, táblázat

Szánk Nyugat kutatási területen
további kutatási lehetőség nincs, Eset
leg a' távolabbi környéken lehetséges,

33, Cegléd /l, 60, 61, 62, 102/
A geofizikai mérések és fúrások
alapján tudtuk, hogy Kecskemét, Törtei,

1T ' '
ftító

FA

Q

L

Fp

Ce-1
fe-2
Ce* 3
Ce-4
Cc 5
Ce B-1

116.7
119,3
118,A
114.8
115,2
1095

115
108

490
492
483
426
430
489

941
1010
976
993
994
955

105

120
152
295

ftp.
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1506
1420 ]425 1438
1846
1740
1676
1607
1691 1719 1804
1562 1573 1591
1313 (1600$
1289

('•550,6) olaj

1854) v«
(1740) vb
(1833) vk
(1803) vSz
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Abony, Szolnok vonaléban magas rögvonu
Rétegsor

lat húzódik, ami.t nyugat felől a Kaciaiérok határol.

Negyedidőezaki sárga-szürke színű
homok, homokos agyag, kavics, Felsőpliocén

Az 1957-58, évi szeizmikus mérések

/levente!/ szürke színű,

szerint Nagykőrös és Cegléd között kie
melkedés van, ami CH-felhalmozódásra al

homokos, kékesszürke színű

kalmas lehet.

mészkonkréciós agyag, ka
vicsos

homok, A felsőpan-

non agyagos finomhomok,
agyagmárga-márga, homok
sűrű váltakozása, az aljén
■lp vastagabb homokrétegekkel,

A#

Az alsópannon megkülönböz
tethető formációis fent
szürke homokpados agyagmárga /Algyői formáció/,
finomszemcsés csillámos
homokkő /Szolnoki formáció/

és helyenként az alsópannon alapkonglomerátum. A szarmata rétegek a kutatási terület
DK-i részén mutathatók ki. Vékony márga,
homokkő, tufitos rétegek, jellemző fauné
val, A bádeni főleg homokkő, Borelis meló
vázakkal és lithothamniumguinókkal, valaábra.

Ce-2

Ce-1

Ce-4

Cegléd ée Törtei
kutatási területek
térképvázlata.
-földtani szelvényirény

Fúrási tevékenység
A kutatófúrásokat 1965.0?.26-án
kezdtük el mélyíteni. A Ce--1 fúrás

az

1448,5-1550,5 m közötti csövezetlen sza
kaszból kb. 8 m'* kőolajat termelt. Ezért
összesen hat kutatófúrás mélyült, köztük
piacin

a Ce D-l az előbbitől 4,8 kin-rel DK-re, a
Nagykőrös és Törtei közötti szeizmikus ki
emelkedésen.
A fúrások fontosabb földtani adata
it a 48, táblázat tartalmazza.

Földtani szelvény a ceglédi
fúrásokon kei*esztül.

73

mint homokos kötőanyagú konglomerátum,

akkumulációra alkalmasak lehetnek.

melynek kavicsai krisfcélyoepala törmelé
kek,

hz

Kőolajföldtani eredmények

alján konglomerátum és breccsa

van. Utóbbi kora bizonytalan, mert pl. a

A Ce-1 fúrás bizonyult s legmaga
sabb szerkezeti helyzetűnek. Ebben az

Ce-2 fúrásban /1770-1771,5 m/ tektonikaileg igénybevett töredezelt-györedezett,

1445,5-1450,5 m közötti cscvezetlen sza

idősebbnek látszik.

kaszból repedezett grénitgneiBzből és az
azt borító törmelékből kezdetben napi

Nagy d.1szkordanci ával e medencealj
zat következik. DK-en a Ge D-l fúrásban

5 2 ,8

Jura korú szürke suínű homokkő és egyag-

víztartalommal, amely néhány nap múlva 8
*
m -re csökkent.

márgs /1513*-1569 m között/ éa mészmérga
/1569-1600,5 m,/, benne Frondicularia

ée

nehézkőolaj termelődött 15-18 $

A ceglédi kőolajról különböző idő

Glomoepira van. A Ce-1 fúrásban arkózáa

ben készült analízisek eredményei az aláb

homokkő van, amely az alaótriász

biak voltak:

Jakab-

hegyi Homokkőhöz hasonlít.

49. táblázat

Újabb diszkordanoia után a kristá
lyos slaphegység gránit , gránitgneiez,
kataklézisos gránitja következik, mely
néhol palés szerkezetű. Benne ortoklász,
mikroklin, savanyú plagioklász, valamint
muezkovit és biotit van unduláló kvarc

fajsi% 20ec
Viszkozitás cSt 75*C
Bö*t
Dermcdéspont ‘ C
3el!eqs

0,9313
45,4
40,0
* 40
paraf|kt

0,9335
52,13
42,69

BeííTmtaitalom s*/»
Petróleum
Maradék
Veszteség

0,0
2,8?
97,01
0,1?

0,0
2,96
96,68
0,38

* 42
paraffin

cal, A kőzet rendszerint bontott, mállott.
C® 3

Ce-1

Ce-s

Sajnálatosan a többi szomszédos fű
rés mélyebb szerkezeti helyzetű és már
csak vizet találtak.
További kutatás a jelenlegi ismere
tek alepjén nem indokolt, A tágabb környé
ken új 'kedvező szeizmikus mérések esetén
volna rá lehetőség.

‘34. Barka / I , 63, 64/
A Harkakötöny község határéban levő
kutatási terület az eresztől terület nyu

Szerkezeti viszonyok
A kristályos alaphegység a mecseki

gati folytatása. A geofizikai mérések a két

jellegű grénitgneiaz, migmatitvonulat

területen egy időben folytak. Az 1958-64.
évi szeizmikus mérések /SzKÜ 81. ez, jelen

folytatása. Á rajta levő triász, jura üle
dék is annak folytatása lehet. A kutatási
terület a Kecskémét-Cegléd-Szolnok magas

tés/' szerint Markén 1150-1350 m között je
lentkezik egy viszonylag jobban követhető
szint, ami később a fúrások alapján az

medencealjzat! rögvonulat része. A Ce-1
és Ce D-l fúrások környéke egy-egy meden-

alsó- felsőpannon határa körüli mélység

jcealjzati kiemelkedés. A Ce~l és Ce-4 kö

lehet. Mivel ez a helyi szerkezet keletről

zött törésvonal van, amely mentén a déli
rész levetődött /61. ábra/. A magas rögök
felett lapos boltozatok vannak, ezek CH~

a Ti sza-árkot kitöltő vastag neogén üledék
tömeg regionális kiékelődéei zónájában
ven, CH-felha 1moződásrs kedvező lehet,

74

ezért szükséges volt a fúrással való fel**

vulkáni tufa, valamint kristályospala

tárása.

Ikavicsokat tartalmaz.
A kréta időszak kavicsait csak kö

'Fúrást tevékenység

zeli lepusztulási termékként ismerjükí sö~
Az 196-9,12,03~án kitűzött Harka-1

tétszürke szinű kemény mészkő /kaloiteres/,
homokos agyagmárga, Miliolina törmelék,

kutatófúrást 1965.05.05-07*19. között mé
ly! tettük le, éa jó földgáznyomokat talált.

ezivacstök, écbinodermata'vézrészek, cstracodék előfordulásával,

Ennek következtében a i!ar-2, nyugatra a
Har-5« DK-re n IIar-4, északra vizsgálta e
gáttelepet, amit a Har-5, ,
— 6 és -7 fúrások
lehatároltak és feltártak. Az üzemi geoló

Jura időszaki szürke színű mészkő,
agyagos mészkő, méazmérga, sötétszürke mér

gusok PIKÓ J., később GYARMATI J. voltak.

ge, palás márga kalciterekkel, homokos
agyagmárga képviseli, Kemény, repedezett-

50 . táblázat
fú í«

FA

a

H ar-1 128,8 150
K ar-2 125,9 150
Bar-3

127,9

Kar- 5 126,0 160
Bar-5 125,0
ilar-6

125,2

!U r-7

126,S

L

fp

Ap.

M d. tórp.

3i

128] !B9f7 1953 (2000

üreges kőzetek. Bennük kova és mészszivacstök, gemmulák, Nodosaria, Dentalina és Dasy-

H«9j.

^IfR|SSI

2055 2110 (2150)
1337 m
(2500) v li
572 1351 1982 2072
- (1982)
500 1370 1825 # > obj
1350 1881 1911 - (1950) vlí
1505 1889
1908 (1950
1385 1052

(1930)

gá

dőlése 15-70° közötti.
Szerkezeti viszonyok
A Duna-Tisza közének magasabb medenceal jzatú nyugati részéről kelet felé, a
Tiasa-érok mély medencerész® felé lejtő
medencealjzaton a szeizmikus mérések egy
DK felé lejtő gerincet találtak. Fúrási

Ré tegeor

adatok szerint ezen /Har-á fúrás/ -1?00,
-1750 m-ben záródó kiemelkedés;v a n , amely
jura képződményekből épül fel. Bz a kis

Megyedidőezaki sárga kvarchomok,
homokos agyags iszapos homok. A felsőplío-

záródás alkalmas volt kevés kőolaj és föld

cén zöldeBszürke-barna színű vörhenyesfoltos homokos agyag, meszes homok éa aprókavicaos szürke homok. A felsőpannon

gáz felhalmozódáséra.
Kőolajföldtani eredmények

világos kékesszürke azlnű agyag, agyag
márga, homokos agyagmárga, agyagos finom
homok sűrűn váltakozva./ Alsó részén vasta

Mint már említettük a Har-á és -7
fúrások találták nagyobb hozamú földgázt.

gabb finomezemcsés homokpadokkal. Az alsó

A Har-á fúrás 1860-1865 m-ből alsójura

p annon viszonylag vékonyabb

és

főleg szürke horookpados agyag
márga, alsó részén finomezemcsés
csíllámos homokkő és sötétszürke
agyagmárga váltakozik. Sötét
szürke színű agyagmárga, barnásezürke m'ószmárge. A szarmata
jelenlétét nem lehetett bizo
nyítani. A bádenl 1ajtomészkő,
zöldesszürke mészroárga, agyag
márga, gazdag foramitiifera fa
rinával, meszes kötőanyegú ho
mokkő, konglomerátum és breccsa.
A neogén rétegsor aljén levő
durvább konglomerátumot és
.brecosét a kárpáti emeletbe so

Harka és Eresztő kutatási területek
térképvázlata az alsópennonnél idő
sebb képződmények felszínének
szintvonalaival.

rolják, melynék kőzettörmeléke
Szegényes faunés alsókréta méaz1
tórga, bíogén mészkő, szarukő,

75

repedezett mészkőből /6 mm-es fúvókén/

fúrtuk ét, nem ismerjük teljesen. A szer

napi 33 700 tv? gázt, 3,9 m* olajat, 1863+

kezeti viszonyok ismerete is bizonytalan.

1895 m-ből /10 mrn-es fúvókén/ napi 60 60Ó
bt

gázt és 5,1

könnyöolajat, valamint I

az, 1953-1962 m közötti alsőjura kaloiterea repedezett mészkőből / 3 mm-ea fúvó
kén/ napi 660 mJ gézt és vizet adott, A
Har-7 fúrás 1859-1863 m közötti bádeni

A fúrási adatok és a szeizmikus értelme
z é s nincs teíjesen összhangban /63. éa 64.
ábra/.
Megjegyezzük, hogy 1979-80-ban mé
lyült zaanai fúrások a szomszédságban új
földgázelőfordulást találtak.

lajtamészkőből /10 rn-ea fúvókéin/ napi
4/ 200

gázt termelt. Tároló tehát

a

liész repedezett mészkő, melynek repedé

35, Eresztő / I , 63, 64, 65/

seit részben zöldagyag, vagy kálóit'tölti
ki, és tároló még a bádeni lajbemészkő.
A

felhalmozódás halmaz telep, amit alsó

pannon mérga, agyagmárga zárt le, A

fő

A Mecsek hegységtől keletre a BükösdJánoshalma gravítácíós inaximumvonulátokkal

telep 1825-1865 m között alakult ki. Géz-

jelentkező magas helyzetű kriatályos-mezozoóa vonulat keleten a PuBztamérgee-Hegy-

telep van még a Har-7 fúrásban 1837-18^5
m között„ ahonnan /10 mm-es fúvókén/ napi

kőrös bonyolult diszljakációs övezet mentén
nagyobb mélységbe süllyed a Tisza-árokban.

86 200 tir gáz származott. Figyelemreméltó

A kelet felé mélyülő medencealjzatú terüle

kőolaj- és földgáznyomok Jelentkeztek még

ten nyugat felé emelkedő, gerineszerö ma

a Har-5, -6 fúrásokból is.

gasabb vonulatok nyúlnak be a keleti mélyebb
5 1 . táblátat

területekre.
Ilyen magasabb helyzetű, kelet felé

Hsr- 4

K00LA3

Har-4

Hat-5

Har* 5

1BSQ-65 1863-95 1868 M 1857-91
Fajsúk

0,8491

2Ö°Co<i

V iw tó U s ó t

5,9
4,78

-6,5

Oífmeáfepoá *C

-

0,0297
3,68
3,07

0,9035

0,8805

48,42
29,03

25,15
.4,66

lejtő gerinceket mutatott ki az 1958-64.
között a Kiskunhalas és Kiskunmajsa közötti
területen végzett szeizmikus mérés. Északon
Tázlér, DK-en Barka ás Eresztő környékén
/SzKÜ 81. sz. jelentés/. Az azonosítható

-8
irilwrrai intened PafatT

visszaverő ez Intek közül az „alsópannon
talpa közelében" várható felület térképét,

32,52

40,62

7,99

7,20

később a fúrások szerint az alsó-felsőpannon határa közelében jelentkező felületet

Pülrtleum

8 83

9,92

6,45

15,50

használtunk a kutatás tervezéséhez. Utóbbi

W zolaj

4,0

4,03

Maiadé
' Yesileség

54,06

45,18
0,25

4,89
80,44

BeniinUftabm

8*4

0,59
Har-4

FŐ1.06Ö

Har-A

0,23

76,14
0,16

Hsr-8

Har-7

1860-67 B63-95 m m

Mélán
Elán

12,78

Hehmbb

CH

cc5

*

1831-85

72,82

83,20

37,51

1,95

1,91

Q,G1

1,74

2,43

2,24

-

1,60

10,41

10,24

7,09

9,20

12,79

9,10

12.42

9,95

Á harkai fúrások hőmérsékleti ada
tai az alábbiak:

térképen Kiskunhalas és Harkakötöny helyi
ségek 'között -1300- -1350 m mélyen jelent
kező ÉNy-DK-.i irányú és DK felé isüllyedő
gerineszerö kiemelkedést neveztük Barka
kutatási területnek és az ettől DK-re -1200

-.1350 m között DNy-ÉK-i tengelyirányú ge
rincszerű kiemelkedést as Eresztő kutatási
területnek /64. ábra/.
Mivel innen keletre levő mélymedence
vastag üledékeivel kőolajtelepek vannak kap
csolatban, feltételezhető volt a magasabb
helyzetű medenceszegélynek regionális felhslmoBÓdési övként való szerepe. Ezért a
legmagasabb helyeken /Így Eresztő vidékén
ia/ kutatófúrásokat tűztünk ki 1964,12.03-

1952
1950
1957
1885

ui
m
m
ai

11 £
6ÍJ
10“
10n

után 106°C
után 9?°C
után 8?°C
után 94°0

20.2
22,5
25/1
22.3

m/°0
m/°C
m/°0
m/°C.

Továbbkutatásl lehetőségek: a kuta
tási tei’lileten a tároló mezozoikumot nem

ón és 1965*01.21-én.
Fúrási tevékenység
Erezstőn a kutatófúrások mélyítése
1965*08.03-én indult, összesen 11 fúrás

52 , táblásat

mélyült, üzemi geológusok: PIKÓ J . , ké- ■
r—

sőbb BAHDÓCZ B., SZÓNOKI M, 6b GYARMATI
J« voltak.
Az Er-1 fúrás a tervezett 2000 m
helyett 2049,5 m-t ért el, ahol alsójura
rétegekben ért véget. A nyojc rétegvizsgá
lót űisak gáznyomokkal zárult, A

2050 m-rq

Fúrás

FA

Er-1

130,1

Er-2
Er-3

131,7
N E M

M

129,5

a

l

FP.

Ap.

Cr,

555 1310 1950 1969
522 1295 (1610)

L £
F Ú R 1 a' k
327 553 1359 1913( 1995 -

tervezett Er-2 fúrás műszaki nehézségek

Er-5

129,9

miatt 1010 m-ben, az alsópannonban be kel

Er-6
Er-7

128,5

1555 1813 OMÖ
1563 1868 2013 (2056)

12^2

1350 1852 1955 (1956)

Er-6

127,6

1385 1679 1903 (1981)
1521 1897 1912 (2000)

lett fejezni. A rétegvizsgálatok gyenge
gáznyomos Vizet adtak. Az Er-5 fúrást

az

előbbiek alapján várhatóan kedvezőtlen

Er-9

125,5

helyzete miatt nem fúrtuk le. Az Br-4 fú

Er-10

127,3 313

rás magasabb szerkezeti helyzetben jó

Er-11

127,1

201

1595 1898 1960 (2000
1520 1858 - (1960)

3

N

00®,5)

(2029) o b V ^ a l
g tá m .

$
$t, páti.

fi

olaj
9*
9*

olaj- és gáznyomokat talált az alsópannon
alján, ezért a további fúrásokat erre a
környékre telepítettük. Az Er-5 földgáz
telepet talált az alsópannon és bádeni
rétegekben, ahol 1752,5-1056 ni-bői /10
mm-es fúvókén/ napi 150 000
földgáz

mészkonkrécióe homok-agyag. A felsőpannon

volt termelhető, A bádeni rétegekben fel
lépő nagy iszapveszteség miatt be kellett

homokos agyag, agyagmárga, márga sűrűn
váltakozik finomszemcsés homok, agyagos ho

fejezni a fúrást. A többi fúrésvennek a

mokrétegekkel. Az alsópannon 6zürko színű

telepnek a lehatárolását végezték el.

laza agyagos homokkő és agyegmárga padok.

A negyedidőszaki üledék homok, agyag.
A felsőpliocért folyami-tavi szürke színű

Finomazemcsés ceillémos homokkő, agyag-

mertetett geofizikai értelmezéstől. Itt

mérga és mészmérga. Az agyag és az agyag-

az Er-1 és -2 fúrás mélyebb helyzetű, az

mérga az uralkodó. A szarmata durvahomo-'

Er-4, -5 és -7 pedig magasabb. Az ezektől

kos mészkő, mészmérga és agyagmárga, fau

északra levő Er-6 és -8 fúrások ismét mé
lyebb szerkezeti helyzetűek /69. ábra/, k
szintkülönbségek nem nagyok és a kelet
felé általános medencealjzat! süllyedés

nával , amit azonban csak az Er-1 és -4
fúrásban lehetett kimutatni, valószínűleg
eróziós maradvényként, A bédeni mészkő,
mészmárga, márga-agyagrnárga gazdag mikro-

itt még kisfoka. Eresztő területén a nyugat

faun&val, Aljén mezozoős mészkőbreccsa,
konglomerátum van, ami esetleg már kárpáti.

felé való záródást az eddigi fúrások

A miocén rétegsor legalján /Sr-á/ száraz

színről

földi durvatörmelékes kifejlődéaű, főleg

térképen /6ő. ábra/ NyÍNy-KDK tengelyiráa

mezozoóa kőzettörmelékek ée vörösbarna

nyú kiemelkedést kapunk, amelynek a legma
gasabb í'énzé Eresztőn az Br-5 fúrás kör- ! ,

nem

bizonyítják. Az alsópannonnál idősebb fél

színű homokos kötőanyaggal találhatók.

b

fúrási adatokkal szerkeszthető

Ezen tengeri durvatörmelék van /Er-4, -5,

nyéke és 1683-1750 in között záródó kiemel

-6, -8/, mely főként mészkő- és dolomit-

kedése vsai. A szerkeze ti viszonyok kisebb

törmelék karbonátos kötőanyagban, mikrc-

felhalmozódásra alkalmasak.

brecesa rétegekkel. Felette sekélytengeri
Kőolajföldtarit eredmények

finomabb törmelékes karbonátos üledék át
megy lajtamészkőbe és mészmárgába, néhány

Mint említettük, az Blr-1 éo -2 cse

konglomerótumpaddal , amelyben a mérga,
mészkő kötőanyagként folytatódik. Gazdag
tengeri mikrofaunát tartalmaz. Az Er-1 és

kély földgáznyomai után az Er-Ó fúrásban
az alsópunnon aljáról miocén mészkő és
alapkörig] omerátumból, valamint a jura

-4 fúrásokban felfelé étmegy homokkő, ho

breccuéa mészkő és rnérga rétegekből jelent-'

mokos mészkő, barnásszürke mérga, mész

kezett kőolaj- és földgázszivérgás. Emlí

mérga rétegekbe, melyeknek szegényes félsósvízi faunája vans Rotalia beccnrii,

tettük, hogy az Er-5 gáztermelő. Az Er-6
napi 101 900
gázt és eszel 12,8
ga

Nonion granosum, amit a szarmatába sorol

zolint, az Er-7 napi 61 000 m* gázt éo

tunk.

2 ,6Ú nr párlatot, míg az Er-8 fúrás napi
Iá 900 m* gázt termelt.

Nagy diszkordancia után alBÓkréta [
korú kemény, kalciteres, repedezett mész

Végeredményben Eresztőn két kisebb

kő , az Er-7 fúrásban karbonátos kötőanyagú

kőolaj- és földgáztároló telep vön. Az 1

mészhomokkő van, alatta oolitoa tömött

alsó mezozoóa repedezett kőzetekben, a

mészkő kifejlődésben, KÖVÁRY J. sekélyten

felső miocén rétegekben. Az alsó telepet;

geri, partkozeli faunát határozott meg be
lőle /ceiszolatokból csak genusokat! Bpiro-

szintén kettéosztják a telepnyomás különb
sége szerint.

plectammina, Textularia, Haphlophregimoides,

Az eresztői kőolaj, kondenzétum és

Ammodiscus és echinoidea váztöredékeket/.

földgáz összetétele az alábbit
______________________________ 53. táblázat

Jura korú szürke mérga, breccsa,
szürke mészkő. Az Er-1 fúrásban szürke
színű mészkő és mészmérga rétegek vannak.
KÖVÁRY J. Textularía, Frondicularia, Nodo-

KOÖIAI

saria, RobfrBius, Ophthalmidium, Rotalia foraminiferékat és crinoidea nyéltagokat ta
lált és a Íjászba sorolta. Az fir-Ú fúrás

0,3606

Fajsúhj ?ösC-on
Bentmlarlaiom

12,05

0,72)57
76, áé

PelrÜeum

Iá,78

17,36

Hehenbb aM iést

69,97

5,65
0/)3

3,16

Vesitesig

hasonló szürke márga, mészkő- és breccsarétegeit csak tüskésbőrű- és szivacstű-

rÖ LO S Á Z

törmelék alapján soroltuk ide.

Mélái?
Nehezebb Dl

Szerkezeti viszonyok

COj

A fúrási adatok alapján a mezozoóa

Nj

(medencealjzat felszínéről szerkeszthető
szintvonalas mélységtérkép eltér az is

78

a c .e á

6,03
7,03
7,10

Er-l
130,14

-------- -- i

A

Er 1
129,2

Er S
127,6

- — 4 -

J l-

Éré
129/.

1 4m

9

___ ___

déat matattak ki. Mindezt
úgy lehetett értelmezni,
hogy a neogén medence alj
Om

445553 ■

zata a környezetéből ki
emelkedik, és felette a
neogén rétegsor felbőlfcózódik. Ez kőolaj- és földgázfelhalmozódásra alkalmas
szerkezet lehet.

Felsőpannon

>1

te

Fúrási tevékenység

1310.

1359-

1350-

1385-

1965*07.12-én

annon

óiaurtAa_

1913
1994.

1950

1959

(201.9,5}

jura

65* ábra.

1865:
(1956)

fr

(19611

(2029)

H'áo 1966.02.02-03.27. között
a KiskSrös-Páhi közötti

Földtani szelvény az ereeztői fúrásokon ét.

m
m
m
ni
m
ni
m
m
m

85"C, 29,68
ei után
16 után 84°O, 23,64
12 után 94®0, 22,09
82”C, 25,55
9 után
után 104°0, 21,76
9
32 után 83°C, 2 2 ,17
7 után 99°C, 21,86
11... után 88°C, 23,58
8h
8 után 95°o’ 23,30

pzeizmikus kiemelkedésen,

a Td-2 1971*05.27-06.17.
között az előbbitől keletre 3 km-re levő
kiemelkedésen mélyült.
54. táblázat

Néhány hőmérsékleti adat az
1851
1750
1856
1840
2046
1840
1946
3840
1951

ku tatól'úráet

tűztünk ki a szeizmikus ki1079
1909 “ emelkedésekre. A Td-1 fú-

1052

eresztől fúrásokból:
Er -4
fir--5
Er--5
Er -6
Er--6
Er--7
Er--7
Er--8
Er--8

A fentiek alapján

m/°0
m/°0
m/°C
m/°0
m/,0
m/°C
m/°0
in/°C
m/°0

F úríj
Td-1
Td-2

FA

Q

L

108,1 153

236

110,2 150

245

Fp-

*P. Si-Bad Cr,

934 1100 1125 (TI86)
589 TO8G i1?2$l)

H t9j.
vires

Rétegsor’
tlegyedldőüzakl futóhomok, lösz, ho
mokos agyag, felsőpliocén /levantei/ homo

Továbbkutatás1 lehetőség miután az
első nyolc kutatófúrás utón lemélyültek a

kos mészkonkréciós agyag, kavics, homok.

termelőiórások is, a szőkébb területen

A feleopannon homokos agyag, agyagmárga,

jelenleg nincsen, ám a tároló mezozoóa

finomhomok, agyagos homok sűrűn váltakozva.

rétegeket nem fúrták ét a kutatófúársok,

Az alsópai.non szürke színű homokos agyag-

A távolabbi környék kutatásét a Kiskun

márga, finomszemcsés csillámos homokréte

halas , Tézlár, Harks, Zsana és

gekkel. A szarmata durva oolitos mészkő,

Kiskun

ma jsa környéki fúrások nagyrészt elvégez

gazdag félsóovizi faunéval /e Td-1 fúrás
ban volt jelen/. A bádeni-k&rp&ti zöldes

ték .

fehér színű dácittufa, mérga, homokkő,
konglomerátum és breccse. Utóbbi mezozoós
36. Tabdi /l, 12, 66, 67, 91/

mészkő- ás dolomittönnelék, mésziszap kö
tőanyaggal. A törmelékdarabokban Aolcula-

A Kiskőrös-i fúrás alsópannon és
bádani rétegekben1talált kőolaj- és föld

ria sp. /felsőtriász, rhaeti/ ősmaradvány
van a Td-2 fúrásban.

gáznyomai, a jurában talált kőolajnyomai
és a soltvadkerti alsópannon éghető föld

Biszkordancia után alsókréta kemény
szürke színű inárga, agyagkő és mészmárga

gáza alapján a környező területek kutatá
kalciterekkel, szivacs-gemmulákkal, oalcispongia tűkkel, foraminifera, radiolaria

sára tértünk át.
A Geofizikai Intézet 1950. évi

törmelékkel, Milliammina és Pseudoglandu-

gravitációs mérései alkalmával Tabdi kör

.1ina maradványok alapján KŐVÁRY J. szei-int

nyékén f 7 mg értékű relatív maximumot

valószínűleg apti-albai korú. SZALAY S.

találtok. Ugyanitt az 1965. évben végzett
szeizmikus mérések egy -950 ki és egy má
sik, -1050 m mélységben zéródó kiemelke=.

szerint /1978/ alsójura korú.
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66. ábra.
Tabdi és környékének térképvázlata a szeizmikus mélységvonalakícal.

Szerkezeti viszonyok

Nem biztos, hogy a fúrások a legkedvezőbb

A kutatási terület a Mecsek-Nagy-

pontokon mélyültek. A kutatás nem tekint

kőrös között húzódó szerkezeti egység ré

hető reménytelennek és befejezettnek.

sze, a törésekkel szabdalt medencealjzat
magasabban maradt-rögje /66. ábra/. A fú
rások igazolták a szeizmikus mérések mélységadatoit, de távol vannak egymástól,
részletesebb szerkezeti adatokat nem
nyújtanak. A magas ,helyzefcű mezozoós rö
gök repdezett tárolói és a.felettük fel
boltozódó neogén üledékek alkalmasak le
hetnek szénhidrogének csapdáiul.

1d-1

fd-2
1km

108.11

Kőolajföldtani eredmények

Ny

110^28

I______________________ __ ____________________________________ l ____

_

A két kutatófúrás
olaj- és géznyomokat nem
talált, ezért csak a kez
dő béléscsőrakatot épí

Fílsfyannén

tettük be, a fúrólyuk nagy
része csövezetlenül és ré

tflíf

tegvizsgálat nélkül maradt.

1188

éhápaittion

A két fúrás eredménytelen
sége nem meggyőző,

mert

---------- —------ 889
1088
vv Yv •

t í I86)

a szerkezeti helyzetüket
csak a szeizmikus értelmenlapján feltételezzük.

Földtani szelvény a tabdi fúrásokon ét.

Részleteiben nem ismerjük.

80

maximumnak megfelelően kiemelkedést tál él
tek /90. sz. jelentés/. 3975-7'l-ben a GKÜ
korszerűbb eszközökkel végzett méréseket
KiBkunhslos É!K és Tézlár határéban, mely

57. Té z l é r / I f 68 , 70/
A tázlári terület a Jánosba!maKiskunhslsa közötti magas rögvonulat fcK-

az előzőleg lemélyiilt fúrásokkal /Táz-22-

i el végződésénél ven, ott ahol a medencealjzat mélyülni kezd a Tisza-árok felé.
Gravilécióa méréseket első Ízben a Geofi

ig/ egyelő eredményt ért

oj.

.

F új;ási tevékenység
A Töz-1 fúj*ás 1966,08.12-én lmdult

zikai Intézet végzett 1960-62-ben, amikor
a Bouguer-anomáliákban zéródó maximum je
lentkezett. Az Fi1kinő maradék rmoméi ia

és pérlntdús földgázt talált. Ezért nagyobb

térképen a záródás határozottan megvan,
1975-ban a ÖKO 500 m-es mérési pont háló
zattal végzett graviméteren méréseket, e
szart atiomél iátér képen jól Jelentkezik a
záródó maximum,

19-ig 10 továbbfejlesztő és lehatároló fu
tató és 2 termelő fúrás mélyült. 1975 .CVl.
ll-07 .ll. között újabb két terme 1ofúrás

fúrási tevékeriység kezdődött, én 1971*05*

/Táz-21 , -22/, lG/á-ben n szomszédos Kitin
fik eredményei után 1979-ig újabb fúrások
mélyültek /Táz-25» ~36/ végül 1980-83-ben
a Táz fe-1 készült el. Az üzemi geológus
fel adatait SZÓNOKí M. , HORVÁTH L. és GYAR
MATI J . látták el .

A Geofizikai Intézet mágneses méré
sei szerint a t.ázlári kutatási terület
pozitív rendellenesség övébe esik.
Szeizmikus méréseket a GKÍJ 196566. között végzett, és a gravitációs
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Fúiás
Tát-

FA
128,3

0

L
473

fp-

Áp

majd 200-250 m sötétszürke agyagmárga

8ád m .

/Nagykörűi Agyagmárga formáció/ és legalul

1140 1825 1992 (1948)

Tát-2 127,2 15S 661 1171 2032
1117 2030
Tát- 3 128,4
Tái A 125,1
1176 1793
1136 2075
Táz-5 126,8
1150 1978
Tál-8 125,1
1211 1952
Tát T 124,2
Tá? a 127,1 70 580 1183 2101
lát s 127,7
1240 1790
Tái 10 127,6
1127 1985
Tái-n 1286
1201 1910
1193 2095
Táz 12 128,6
1111 2111
Tái-11 r/6,4
Tii - V ,
Tái-15
Tiz-16
Tál 17
Táz-18

táblázat

%
ok

obi
obj
1871 11904$ oái
2181
d ij^ i

alsópannon. A bádeni több kifejlődésre ta

2071 (2146)

golható, Fent! tengeri mészmárga, mérga

2174 (2212)
2098 0146$

2112 (2195)
2565 (2603)
1817 (2047,1)

«bj
vli
v il

126,9

3*
2073 (2200) 9ty.9-"F
1927 (2101,5) (iái
2331 (2334) oUjwjom
2306 (2339$ olíinuom
1130 2000 2150 (2176) Oldj

129,2

1145 1975 2039 (2l3o)

1273

1145 1998 2120 m } ) ítajrym
1275 1964 2127 Ü133$ vt*
1224 1942 2081 (2092)

128,5

rs ,2

Tái-19 122,3
Tái-20 113,0
Tál-21 127,1

Tái-77 126,4
Tái-23 124,2
Tál 24 723,8
T á j-25 1240
T á l-26 1280

Tál-21 126,5
Táz-28 124,8
Tái-28 125,5

Tál- 30 128,6
T á l-31 127,4

Tál-32 126,3
Tál-33 125,5
Tál-34 130,2

9*1

1182 1626 1900 (1935)
1188 2067 2430 (2461)
(2000)
1153 1787

9ál
nyom
dl

1192 1801 1833 (2000)
1150 1931 1970 (2060)

9*
0,á)

1227 1823 1843 (2100)
1113 1949 1968 (2148)
1191 1926 1984 (2090)
1155 2055 2098 (2120)

9ál

1164 1967 1971 (21Ó0)
1175 2019 2040 1(2100)

oty
*íz

1111 1740 1745 (2300)
1161 1751 1758 (2100)

olaj

1134 1960 202? (2100)
1224 1944 2015 (2100)

van, mely 20-65 m vastag szürke, barnásszínű fínomhomokos márga, mészmárga, lajtamésskő csíkokkal, vékony bontott tufaré
tegekkel, gazdag bádeni tengeri faunéval.
Alatta partközeli tengeri karbonátos-tör
melékes üledék. Általános el terjedésű, csak
a kutatási terület keleti részén /Téz-9/
nincs meg. Legnagyobb ismert vastagsága
131 m. Kifejlődése! lajtamészkő, mészmárga,
homokkő, durvatörmelékes konglomerátum,
őslénygazdag, Alatta.* tengeri partközeli
durvatörmelék, 6-160 m vastag. Kifejlődése!
konglomerátum, breccsa, karbonátos kötő
anyagú homokkő, mely a durvább padok kötő
anyaga is, őslény igen ritka. A bádeni
tenger transzgressziós alapkonglomerétuma.

*)
ok j
olaj

T ál-35 127,8

1247 1882 1974 (2100)

T(h £-1 124,7

1123 2003 2336 (2800)

v't

(2100)

ta jelenléte nem bizonyítható, egyes
jelentésekben a mészmérgéfc szarmatának
írták le, de kegylósbák faunája alapján

gál
vil
víz

gái
víi

1777

0-55 m barnásszürke színű mészmárga'/Tótr
komlósí formáció/ ostracodékkal. A szarma

Rétegsor
Negyedldőszaki sárgaagyag, agyagos
homok, felsőpliocén kékesszürke színű
agyag, homok, kavicsos homok. A felBŐpanBon homokos agyagmárga, mérga, homok,

A kárpáti emeletbe sorolható /de

fent lignitcsíkokkal. Az alsépannon felső
része /270-350 m/ szürke színű homokpados

őslénytani bizonyíték nincs rá/ egy száraz
földi durvatcrmelék, mely ÍNy-on /Téz~8,

agyagmárga /Algyői Agyagmárga formáció/
alatta 200-300 m vastag finomszemcsés
csillémos homokkő, sötétszürke színű már-

-20/ 200-600 m vastag, a tetővidéken hi
ányzik. Kifejlődése: vöröebarna színű
homokos agyag és ilyen kötőanyagú metamorf

•galemezekkel /Szolnoki Homok formáció/,

kőzettörmelék, ritkán mezozoós és kováé

Tái-5

Tár?

Tfrl?

Tk -1

Tm -á

Tii-7

mészkő, dolomítbreocaa. őslény nem került

vonulata van. A medencealjzatnak -1950 m-

elő.

es szintvonala a legmélyebb még záródó vo
nal, és a tetővidék valamivel -1660 m fölé

Hegy diszkordancia után a Táz-1 fú
rásban talán az alsó,jurába tartozó szürke
színű palás agyagkő is megjelenik, dolomi

emelkedik. A neogén rétegek a medencealj

tos mészkőrétegekkel, Lehetséges, hogy ez

tozatban vannak, A záródó szerkezet é,5x

még a kárpéti tSrmeléke.

2,3 km területű, ami alkalmas volt nagyobb
mennyiségű kőolaj és földgáz felhalmozódá
sára.

zat kiemelkedése felett lapos települt bol

Általánosan elterjedt a kristályos
alaphegység. Kőzetei főleg ortometamorfltok,

A kristályos alaphegység bonyolult

epidot-amfibolit /Grubemann/ illetve zöld
pala fácieeűek /Eakola/. Gaillámpala sok

felépítésű, többféle.metamorf kőzet, gránit

földpét-, biotit- és muszkovittartalómmal

aplit és lamprofír telérekkel. Az ÉNy-i ré

/Tás-15/. Kvarc és csillámdús gneisz /Táz-

szér. hirtelen tapasztalható mélyülés való

10/, amfibolit mely sötét szürkészöldee

színűleg törésvonalat jelent. Az alaphegy

színű, részben szerpentinesedett kőzet

ség lepusztult felszínére alsó,jura települt
a szerkezet északi oldalén /Táz É-l/. A kör

/Téz-16/, Földpétos-szericifces kvarcit,
azericitgnsisz, biotitgneisz, kloritos

nyéken előfoiduló többi mezozoós üledék va
lószínűleg lepusztult s kárpéti-bádeni

azericitpala, milonitok, és fillonitok
/SZEPESHÁZ’Í, K. szerint/.

transzgresszió előtt. Ezt az elaphegységi
rögöt kárpáti szárazulat! törmelék és báde-

A metamorf kőzetekben gránitaplit
/Téz-9/ és biotitos lamprofirtelér /Táz1/ fordul elő./lamprofírt Miskén is emlí

ni tengeri transzgressziós rétegek takarták
el. Szarmata üledékképződésnek nincs nyoma,
bizonyéra rövid kiemelkedési időszak volt,

tenek, továbbá a Komló-173 fúrásban. Itt

amely után az alső-felsőpannon általános

alsóliész foltos márgában, amit a fonolit

süllyedés, üledékfeltöltés következett,

Biegmatizmue maradékmagmájéval hoznak kap
csolatba, SZILÁGYI T. 1982/.

Kőolajföldtani eredmények
Mint említettük, e Táz-1 fúrás gáz

Szerkezeti viszonyok

telepet talált a bédeni konglomerátum
A tázléri szerkezet a Kiskunhalas

18^7,5-1851 m~es szakaszából és 10 mm-ee
fúvókén napi 81 700
gáz és ‘+,1 ts? olaj
párlat jelentkezett. Ezt követően a tovább-

ÉK szerkezetnek ÉK felé való folytatása,
ahol a neogén medence aljzatának a környe
zetéből kiemelkedő záródó eltemetett hegy>-
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fejlesztő, lehatároló fúrások végeredmény
ben két halmaz- és három rétegtelepet ál

38. Jászszentlászl6 / I , 53, 54, 7 1 , 72, 73/

lapítottak meg.
1. Halmaztelep a miocén rétegekben
a szerkezet Dh'y-i részén /Téz-4,
-6, -18, -23, -24 és -25 fúrások/ gázeapkás olajtelep /56. táblázat/,

A Jászszentlászlő kutatási terület
Bzank ÉK~i folytatáséban terül el Üllés és
Algyő környékén,rtehát olyan környezetben,
amelyről bebizonyosodott, hogy földtani

2. Halmaztelep a miocén rétegekben a
szerkezet ENy-i részén /Tez-3, ~5»
-10, -14 fúrások/ olajban oldott gázzal,

fejlődéstörténete kedvező a szénhidrogének

3. Rétegtelep alaópannon homokkőréteg
ben , ol ajkészlettel /Táz-2, -16/,

keletkezésére. Itt fokozottabban kerestük
a felhalmozódásra alkalmas helyeket. A geo

4. Rétegtelep alsópannon homokréteg
ben. SzéFad géztelep.

fizikai mérések története és eredménye a
szankiéval azonos. A gravitációs értékek
Kiskunmajaétól északra csökkennek, de az

5. Rétegtelep alsópannon homokréteg
ben. Szabad gáztelep.
56, táblázat

1,
KŐOLK i

2.

3.

Wmazltlep

haimazlelep

íélegteltp

0,4085

0,9144

0,9063

1963-64. évi szeizmikus mérésekkel kimutat
ták, hogy gerincszerű nyúlvány mutatkozik
Bzank ÉNy

folytatásaként, mely ugyanúgy

jelentkezik, ahogy a szanki terület jelent
P í j s ú ^ 2 0 t-o n
V iszi • cSt m

kezett. Bér záródó szerkezetre nem utalnak

22.07

8 9 -7 4 ,6

a mérések, ennek lehetősége, a szanki példa
szerint itt is meglehet.

1 5 ,5 -8 7 5

60*C
1 16,5 -*38

O e rm e d é jpil *C

4 2 8 - *29

p a j ji n - int. p a ra jo n -‘ml.

X ll« 9
Bero'Kilarlalom s*/.

pár- ml.

Fúrási tevékenység
Az első fúrást 1965*09.14~én tűztük
ki és 1966.06.15-én kezdtük mélyíteni. A

9.2

6,02

8 ,1 6

Petróleum

7.3

9,76

3 ,7 6

G á z o la j

2.0

1 ,4 6

6 ,0

Maradék

81,5

8 2 ,7 6

Lász-2 fúrás az előbbitől délre 989 m-rel
/ a geofizikai értelmezéssel ellentétben/

8 2 .0 8

szerkezetileg magasabb helyzetű és olsjnyo-

0,15

V e s z le s ^
I.U lM fllp .
jársapka

mos bédeni rétegsort talált. A Lész-3 a
szeizmikus gerinc ÉK-í részén és a Lész-4

2 .h a liw tp . 4. sílegtekp 5.
oldott gáz

sabadgáz

az -1 és -3 fúrás között mélyült / 7 1 . ábra/.

swbad gáz

A geológuB munkáját GYARMATI J. és JOÓ T.
látta e l .
H e lá n

l{ %

63,27

686

EUr,

1,26

3.0

2 ,8 7

0,82

Neh«zeb6 CH

4,22

4,24

4,27

1 ,2 8

8,61

6.0

3,64

4 ,4 9

0,72

0 ,4 8

co2

2 2 ,6 4

18,16

88,5

__

.

,,

58 . táblázat

92,93

Fúrás

FA

a

Lást-1

1060 463

Lás*-2

1058 320

Lász-3 104,9 420
Lász-4

57, táblázat
Hőmérsékleti adatok a tázlári fúrásokból
után
87°0, 23,7 m/
Táz-1 1837 m
8h után
95°C, 25,9 m/
Táz-2 2212 m
4
^
után
Téz-5 2245 m n
97°C, 25 ,?mm/
Táz-8 2603 Dl 14/ után 110°0, 25,9 m/
Táz-ll 2204 m U Í után 116°C, 20,7 m/
után 105°G, 22,3 m/
Téz-15 2130 m
7h
97°C, 22,1 m/
után
Táz-19 1935 m n
Téz-20 246? m 12 " után 122°C, 21,9 n,/

l

Fp,

Ap. m

Kort. Megj.

923 1543 '2033 2003 (2111)

viz

1474 1971 1889 (2100) teWsoUj
(2187) o la jo z
1731 2063

106,2 400 502 1683 2039

(2130) oi.g&tg.

Rétegsor
Negyedidőazaki sárga-, kékagysg,
homok, kavicsos homok. Felsőpllocén tarka
/szürke, sárga, barna, zöld/ agyag, mészkonkréciós szürkéskék agyag, homok, a Lász1-ben 705 m körül lignitealkokkal. A felsőpannon homokos agyag, -mérga és agyagos ho
mok sűrűn váltakozva, fent lignitcsíkos,

A tázlári olajmezőn a kutatás befe

lent homokpados. Az alsópannon szürke színű

jezettnek tekinthető.

agyagmárga, felső részén több vékonyabb
finombomokos-csillémos paddal /Algyői Ho
mokpados Agyagmárga formáció/. Alatta

84

/a Lésa-l-ben'kb. 17 Ü 0-1790 m között/
szürke színű egysgmárga több csíllámos-

dul elő. Sűrűn, közel párhuzamos elrende-

finomhomokos paddal. Kb. megfelel a Szol

iződésű biotltpikkelyek, zsírfényű kvarc

tal, A Lész-2 fúrásban gránit-diatexit for

noki Homokkő formációnak, mely itt agyag-

és tejfehér földpát figyelhető meg benne.

mérge kífejlődésö, Alatta sötétszürke
színű csíllámos agyagmárga, a Nagykörűi

Vékonycsiszolatban CSEF.j_2ESNÉ KESSZÉNA B.
szerint kvarc, plagioklász, mikroklin,
biotit látható, első ásványtaáreulésként

Agyagmérga formáció következik. 2000-2035
m között világosabb színű barnásszürke

plagioklász és biotit van jelen. Ezt mikro

mészmárga, a Tótkomlósi formáció található.

klin, savanyú plagioklász és kvarc veszik
körül. A Iiész-3 fúrás migmatítjában leukoés melanoszom váltakozik. Éles határral

A szarmatát nem lehetett kimutatni,
hasonlóan bizonytalan a bádenl

jelenléte

amfibolit jelenik meg, 2-3 cm-es sávokbem,
mely méregzöld színű palás, durvaszemcsés,

is, mert jellemző gazdag faunáját itt|nem1
találtuk. Felső részén homokkő, meszes ho

zöldamfibolt, biotitot, kvarcot tartalmaz,

mokkő, majd konglomerátum következik a
kristályos aiaphegység kavicsaiból. Ez

és kevés plagloklészt is. Mélyebben gránit-

a

diatexit van, szürke színű 0,5-1 cm-es kvarc

rétegsor lehet az alsópannon aiapkonglo-

éa földpéfcos, köztük biotitdús részekkel,

meráturna Is, de nagyobb rétegdőléesel / 15 ~

rosszul homogenizálódott kőzet, Mélyebben

20°/ elkülönülni) látszik tőle. Ezért fel

réteges migmatitot említ OSEREPESNÉ, leuko-

tételezzük, hogy báüení.

éa melanoszommel. A Láez-4 fúrás biotitban
A neogén itt közvetlenül a prekamb-

gazdag gránitban ért véget.

rlumi kristályos alaphegység lepusztult
Szerkezeti viszonyok

felszínére települ. Itt ez gránit, granodiorit. helyenként gneisz kifejlődésfi. A
gránitot tíiatexitnek tartják. Ásványos

A fúrási adatok feldolgozása szerint
a jászszentlészlói gerinc a szanki kristá

összetétele! ortoklász. plagiokláez /granodiorit/, kvarc és biotit. A Lész-1 fúrás

lyos aiaphegység! rög ÉK-i folytatása, mely
ÉK felé süllyed és folytatódik a pálmonostorei szerkezetben. Az aiaphegység! gerin

ban zöldesfekete színű biotitos gneisz,
világosszürke durvaszemcsés, enyhén palás
gneisz csillémdús lencsékkel, nagy porfl-

cet alsópannon alapkonglomerátum /talán
részben bédeni durvatörmelék/ borítja. A

ros ortoklászokkal és plagioklészokkal,

medencealjzat kiemelkedése fölött az alsó

valamint aprószemcsés kvarccal és bíotit-

,

pannon részben kiékelődik, részben lapos
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települt boltozatként borítja a mélyebb

59. táblázat

kőzeteket. A szerkezet nyugat felé nem
záródik, illetve Szánkon záródik. Csak

láss- 3

K001A3

a llkacsos-áteresztő kőzetek kíékelődéai
alkalmasak kőolaj és földgáz fölhalmozó- ,

Fajstlfy

dósára, a többi szükséges feltétel sze
rencsés összetalálkozása esetén,

Viszk.

0,fláá9

20‘ t ort

cSt

38®c
50®C

6 ,3 1

Kőolajföldtani eredmények

jelleg

A kutatóiúrésok több-kevesebb fir

$ 7«

Petróleum

0,9391
6,33
6,66

alaphegyaég repedezett felső részén. A
Lász-1 fúrás 1974-78
m közötti szakaezáj

?1,A2
15,66

par-fot.

23,32
15,40

44.69
11,74
1,13

H arídd k

62,80

V ts te é g

0 12

olajat lehetett dugattyuz-

50,92
0,36
l is i-1

FÖLDGÁZ

ni. A legjobb eredményt a Lász-3 fúrás
szolgáltatta, mely a kristályos alaphegy

M e tá n

ség 2060-2092 m közötti mélységéből mál-

tf%

E tá n

lott-repedezett felszínéről 4,4 xs?/ óra

Nehnebb CH

olajat termelt.
CO,

Továbbá a krietélyoa alaphegyaég 2082-

0,814?
3,21
2.69

pawjjm

(já ro U j

ki ékelődő rétegeiben és a kristályos

/ 35 m V n a p lenne /

2082-218" 2039-62m

p3(afj«

Ee ním tsd afom

gyelemreméltó olaj- ée gáznyomokat talál
tak a neogén alapkonglomerátum lencsés

U n ó

+ 16

Oerm^dispont * t

ból napi 1,5 m

iia -i

2060-92ra

2060-2052m

81, áO
9,1á
9,16
0,10
01 20

2110 m közötti szakaszából /4 mm-es fúvó

35,32
0152
Lásr-A

20á3-2062m
86,79
5,39
6.A2
o,4

1,0

kén/ napi 7*5 m'’ olajat és 850 m^ gézt
lehetett termelni. A Léaz-4 fúrás 2043-

Á szerkezeti viszonyok nem tisztázottak

2062 m közötti szakeszából gézszivárgés,

teljesen, a fúrások a feltételezett gerin

2039-2062 m-ből gázszivárgás mellett.napi

cen sorakoznak. A dőlés menti környék isme

2,5

rétién maradt. Tovébbkutatás is csak a fel
tételezett gerinc tetővidékén folyt Pélmonostora néven. Mindezért a Jászszentláazlő

könnyűolaj jelentkezett.
Továbbkutatási lehetőségek! a kuta

tófúrások egymástól távol, 1,5-2,5 km-re

kutatási terület kutatása nem tekinthető

vannak, és a neogén aljén, illetve alatta

befejezettnek.

bonyolult felépítésű képződményekben ta
láltak nyomokat, illetve olajat és gézt.

Földtani szelvény a jászszentlészlói és páimonustoral fúrások között.
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59. F6imonostora /I, 71 » 72, 73/
Pé.lmonontóra kutatási terület

60. táblázat

Füri*

Szánktói Jászazeiitl éazlón ét ÉK felé nyú
ló alaphegységi gerinc ÉK-i folytatása.
A GKÜ 1958-65• évi szeizmikus mérései
szerint /VARGA E. 1966, 81. ez. Jelentés/
ez a gerinc ÉK felé mélyül, és 2100 m-ben
káa záródás létezik /71 •, 72. ébre/. Fel
tételezhetően haránt törések mentén felda
rabol ódott és pihenő Jellegű teraszok
vannak rajta. A töréseknél, vagy a felfe
lé kiékeiődő rétegekben olyan zéródó szer-

FA

L

ff- k

Rétegsor
Negyedidoszaki homok, sziirke-kékagyag,
kavicsos homok. PelaŐpliocén világos kékesszürke színű JTiéezkonkréciós agyag, édesvizes
homokrétegek. A felső pannon vil égossziirke
színű homokos agyag, agyagmárga és agyagos
finomszemcsés homokrétegek, valamint lencsék
sűrű váltakozása, Felső részén azenesagyag.

kezetek lehetnek, amelyekben a Szegedimedence felöl felfelé migráió kőolaj és
földgéz egy része felhalmozódhatott. E

a

Sí g. Kriít. H*í)'
Piilm 1 9567 980 615 1722 2229 7231 12255)
1639 2168 2190 12259;(jjl,elit)
Pálm 2 97,66 960
1659 2195 2213 (7350)flttl.nf.
Palm-3 99,36 45S

a

»

lehetőség vizsgálatéra 1966.08.23-én ki

Aljén vastagabb homokiélegek vannak. Az alsópannon közetrétegtani szintjei tulajdonkép
pen világosan elkülönülnek. így például a

tűztük a VARGA I.-RiJMPLER J.-BARAVITZ A.
által szerkesztett szeizmikue térkép sze
rint legalkalmasabbnak létszó pontra.

Pélmonostora-l fúrásban ez 1722-1855 m kö-

V

2146-2201 m közötti sötétszürke színű
61. táblázat

csillámos-lemezes sgyagmárga megfelel a
NagykörUi Agyagmárga formációnak. Végül

K00LA3

Páím 2

a 2201-2224 m közötti sárgás barnásszürk^
F a jsillif

színű márga a Tótkomlós! formációnak.
Ezek a rétegsorok a többi fúrásban

V isrk.

is

felismerhetők.

0,8761

20*e-on
est

38®C-<m
50*C-on

Bermedispofi 6t

A szarmata a Páim-1 fúrásban van

19,4
12,55
♦ 21

leSltg

int- mt

Jelen, homokos mészkő, jellemző faunával,

SenzinWtalom

A többi fúrásban bizonytalan a jelenléte,

Párálw m

inkább bédeni jellegű üledék vani lajta-

Gázolaj

7,63
17,12

mészkő, méi'ga, homokkő és konglomerátum-

Maradik

58 32

breccBa, a kristályos alaphegység törme

Veszteség

8%

15,61

0,72

lékéből .
FÖIDGA'I

Pálm-1

A kristályos alaphegységet a Pálm-1
MtWn

fúrásban ortogneisz, biotitos gránit-dia-

lf%

Etán

texit benne biotit, ortoklész és plagio-

Hehezebb CH

kláozföldpát, valamint kvarc képviseli.
AFálm-2 fúrásban migmatit van, melynek
neoszomja gneisz jellegű, főleg kvarc- és

93, 800
1 ,2 5 2
0, 558

C02

2 ,0 1 0

n5

2 ,2 2 0

földpátkrlstályos, kevés biotittal, A paleoszomja sötétszürke színű, főleg biotit,

ÉK, DK felé lejtő alaphegyeég felszínén

kevés kvarc- és földpétkristállyal. A

korszerűbb módszerekkel sikerülhet kisebb

Pálm-3 hasonló gneiszben ért véget, 08EREPE8NÉ

olaj- és földgáz!elhalmozódásra alkalmas
szerkezetet kimutatni.

szerint.

Szerkezeti viszonyok
A fúrások szerint /összhangban a

40. Ásotthalom / I , ?4, 73, 76 , 113/

szeizmikus mérésekkel./ folytatódik az ÉK
felé süllyedő SzBnk-Jászszentléazló-Pélmo-

Az öttömösi kutatások után rátértünk

nostora kristályos alephegységi gerinc,

a déli határ közelében Ásotthalom kutatási

rajta az ÉK felé vastagodó miocén-pliocén

terület felderítésére. Itt első ízben a

üledékekké!, A szerkezeti záródást a fú

fíANÁT

rásokkal nem lehetett bizonyítani. Litológiai csapdák, kiékelődések lehetségesek,

megbízáséból a Geofizikai Intézet

végzett Eötvös-ingás méréseket 1941-44,
között. A méréseket 1941. szeptemberében

de ezek kutatása fúrásokkal jelenleg nem

kezdték el és Szabadkától /mely akkor újra
visszatért hazánkhoz/ északra nagy kiter
jedésű gravitációs maximumot észleltek
/4. ábra/. Ennek felderítésére 1944-ig vé
geztek munkálatokat,

gazdaságos, CH-felhalmozódásra alkalmas
szerkezetet e fúrások nem találtak.
Kőolajföldtanl eredmények
Kőolaj- és földgézfelhalmozódéet

A Madaras-Tompa gravitációs Biaxiaum-

nem találtunk. A Pálm-1 fúrásban olajfol
tos szarmata üledék fordult elő, de réteg-

vonulat egy közel É-D-i irányú lépcsős tö

vizsgálatkor csak éghető gáznyomok jelent

résrendszer határolja kelet felől, mely
mentén a keleti rész lépcsősen lesüllyed
a Szegedi-medencébe.

keztek. A'Pálm-2 fúrásban 2130-2186 m kö
zötti szakasz vizsgálatakor /alsópannonszarmata/ olaj- és gáznyomos víz jelentke

Részletesebb méréseket végzett

zett. összesen 100 liter olaj gyűlt össze,

MANÁT megbízásából 1942. nyarától a

a

Á Pálm-3 fúrás 2096-2350 m közötti szaka

Seismos Geofizikai Vállalat 2. graviméteréa

széból napi 96 rn^ gázos víz származott.

csoportja.

A tégabb terület kutatása nem te
kinthető befejezettnek. A fúrásoktól É,

ször 1942. májusától kezdve végeztetett

Szeizmikus méréseket a MANÁT elő

88

a Sei smos vállalattal a Madaras-Tompa

'azt ingyen átadták a jugoszlávoknak. Ekép-

gravitációs vonulaton. Ezt nagy kiterje

|Pen a jugoszláv kollégáink is felhasznál

désű szerkezeten megszakításokkal több

ták a kutatásaikhoz és az 1970-es években

ször újrakezdték. Mindezek a mérések egy

a határon átnyúló szerkezeteken közös ku

más eredményét erősítve és részletekkel

tatást végeztünk. Közös szeizmikus méré

kiegészítve bizonyították a magas rögvcnulatóak Kelebién ét Ásotthalom felé való

sekre is sor került és Horgos-Kiekundorozsma területéről közös szeizmikus térkép ké-

mélyülését.
A geofizikai mérések] folytatáséra

Xs£-1

a háború után 1958-1965. között került
ser, az ésotthalmi kutatási terület részletsebb felderítésével. A gravitációs mé

7á. ábra.

rések Asotthalomnál + 55-37 mg értékű he
lyi rendellenességet találtak. Ezt rész
letesebben a GKÜ szeizmikus méréseivel
igyekeztünk megismerni /öl. sz. jelentés/
Kelebiétól és Ásotthalomtól délre ezeizj?
mikus kiemelkedés jelentlezett, Á MadarasTompa magsa rögvonulatnak a már lesüllye
dő keleti részén egy ÉK felé húzódó ás
lejtő, magasabb helyzetű, az országhatá
ron túlnyúló gerincszerű alakulatot sike
rült felderíteni. Feltételezhető veit,
hogy ez a környezetéből kiemelkedő terű
let a keletre elterülő
mély Szegedi-medence
vastag neogén üledéké
vel képződött kőolaj
és földgáz felhalmozó
dás! öve lehetett.
Ezért kutatófúrásokkal
való feltárásét határozfcuk el.
Még a MAHÁT

19 '+5 . októberétől
kezdve végeztetett
szeizmikus méi'ései
alkalmával, derül t
arra fény, hogy Ásott
halomtól délre Pallos
környékén az alaphegy
ség újra kiemelkedik.
A MANÁT geofizikai
PALIC5

anyagét a Jugoszláviához csatolt terület
ről a MASZOVOL átadta a jugoszláv állam
nak, a

Pj-1

akkori jó viszony alapján. Azokat
ho

Ásotthalom kutatási
terület térképváz
lata a kristályos
alaphegység felszí
nének mélységvona
laival .

zott haza a háború után. Szurovy Géza
e®y péknél dolgozva addig néni jött haza,
amíg másolatokat nem készített az értékes
KANÁT anyagról. Itthon aztán elkobozták
tőle, és ami nekünk sok millióba került,

89
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í-12
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TERÜLET

a térképeket is átadták, amelyeket Szurovy Géza a németországi Nienhagenből

KUTATÁS*

k i
p ? -$

9

Pe-1D

Pf-1
p£-S

P?-3

9

azült. A határtól délre törésvonalak van
62. táblázat

nak. Horgosnál és Pallosnál a kiemelkedé
seken később jugoszláv fúrások mélyültek.

Fúrás

FA

a

ÁP- fc-B.

L

T

Kriíl.
L

További közös kutatás folytén Csikéria,
96,A

55

325 1318 (189$

Ás-1
Ás-2

110,1

88

189

Á s-3

1091

90

173

szeizmikus mérések alapján /VÁNDOPiFI R,

Ás-4

110

1971/.

Ás-S

119,2

95

182 865 1199 1162
200 867 1086 1128
137 856 D71

Fúrási tevékenység
Az ésotthalmi kutatási terület kör
nyékén előzőleg mér több fúrás mólyülti
öttömöe, Pusztamérges, Tompa, Északon (Il
lés és Dorozsma ólajelőforduléet1is talált,

A jugoszláv Palice-1 fúrás /74. ábra, Pá-1/
-992 m-ben kristélyoepalában végződött és
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112,0

telen maradt. Az Ás-2 az általunk megadott

Ás- 25 119,2

fúréaí ponton kőolajat és földgázt talált
az alsópannon-szarmata rétegekben, és a

Ás-25
Á s-27

111,9

medencealjzat csillémpala repedéseiben.
A jó kutatási eredmény után megindult a

Á s-28

113,1

lelőhely lehatárolása, összesen /1976-ig/
28 Ás jelű és egy Ás É~1 jelű kutatófúrás

Ás £-1

112,8

~

7116 1819 1890

mélyült. Az üzemi geológiai szolgálatban
MAIER I., TENKEI 8. és VADÁSZ E. váltották
egymást.

75* ábra.

Ás-3

Földtani szelvény az ésotthalmi kutatási területen.

90
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-

Ás-2? 119,1
Ás-2í

4s-i1

ávilB

(1193,5)

kezdődött az Ás-1 fúrással, amit azonban
valami egészen szokatlan tévedés folytén

90
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93

Ás-19 111,3
ÁS-20 113,8

olaj
vizű

I-

93
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Ás -A

(1113)

181

ÁS-16

tárgyalta, A fúrás természetesen eredmény

im)

93

Ás-15 113,1

mér 1843,5 m-ben járt a téves helyen, ami
kor leállították. A tévedés okát bíróság

viKS
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290 860 1089
323 832 1009 1071
275 822 1003 1091

/113, ábra/. Az 1150 m-re tervezett fúrás

ViRS

(1169)

Á s-10 108,1
Á s-11 110,6

ÁS-1A

tűzték ki az általunk megadott fúréponttél

(1193)

-

cte)

többbfúrós kőolajat, földgázt tért fel,
Á8otthalomnél a kutatás 1966,09.13-án

a helyszínen kb. 12 km-rel eltolva ÉK-ra

-

*

113,2
119,5

4

vitt?

aleópannon fekütérkép készült, az 1957“
65, évi magyar, és az 1969* évi jugoszláv

Tompa, Kelebia, Szabadka vidékéről közös
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-
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é
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BÉRCEI I. /1971/ vizsgálta részle

Rétegsor

tesebben a szarmata homokot. Félig érett
homoki
agyag.
récióe
gyéren

Mcgyedidőeaakl löez, homokos agyasf,

délto-fluviatilis laminit üledéknek minő

Felaőpliocén világosszürke színű
tarkaagyag, sgyagmárga, mészkonkagyag, finomszemcsés meszes homok,
édesvízi, mocsári-tavi, ártéri ős

sítette, A konglomerátumot turbiditnek

lényekkel /Magyalföldi Tarkaagyeg formá
ció/. A felsőpannon világos kékesszürke

tartja. Ágyagáeványai szerint a tisztéji
kaolinitből álló szárazföldi éa az H ű i 
ből, éimontmorí H o n i tből álló tengeri üle
dék között.átmeneti 1agűnaüledéknek tekin
ti,

színű agyag, mérga. Sörön váltakozik ho
mokos agyag, homokrétegekkel /Tiszai for
máció/. Az agyagokban gyakori a klorit ée
a muszkovit• Az alsópannon átlagosnál
agyagosabb kifejlődésü, Szürke sgyagmárga,
finomhomok betelepülésekkel. Mélyebben
mészmárga, 70-90 $ mikrokristályos kar
bonátot tartalmaz. Pirites, növényi lenyomatoe és sok kagylósrákot tartalmaz, Leg
alul alapkonglomerátiim van, a szarmatabádeni rétegek felett tranezgresszív tele
pülésű. A kutatási terület keleti részén
közvetlenül a kristélyospalákon települ
ée az itt előforduló idősebb kőzetek ka

Diszkordancia után alsófcriáaa tarka
agyagpala következik sekélyténgeri aprókavicsos vörös homokkő agyagos betelepülé
sekkel. Az alsó része aprőszemcsée kavi
csos, felfelé finomodó szemcséjű, A törme
lék főként metamorf eredetű kvarc és 2025 #-ot elérő földpét. Felső részén néhány
szürke színű kemény pslásagyög- és dolomitréteget tartalmaz. BÉRCEI I, /1971/ kor
szerű, részletes vizsgálata szerint az al
sótriász vörös homokkő arkéza és kvarcban
gazdag arkóza, kötőanyaga igen finomszemceés
agyagoe-kloritos pikkelyek halmaza, A dolo
mit 1 0 - 3 0 mikronos szemcsés, repedéseiben

vicsaiból áll.

nagyobb dolómitkrlíStályokfcaÍ§
Az alsópannon ez Ás-2 fúrásban 8281041 m között szürke színű sgysgmárga ke
vés homokpaddal, 1041-1060 m között mész

törmelék-

anyag* hélkOlí evaporitos eredetű lehet. Az
eleótriéaz palésagyag főleg kaolinból éa
kloritból áll,

márga. Az Ás-3 fúrásban 817-1059 m között
egyagmárga, alatta 1077 m-ig mészmérga.
Itt az alsópannon agyagokban gyakori a
kaolin, muszkovit, Iliit és montmofillonit *

Megemlítjük, hogy hasonló kifeklődéaű aleótríész van Ceanédapáca-2, Gyoma-1,
DombégyházS-1 tiszántúli fúrásokban és délen

Az alsópannon kőzetrétegtani szintjei kö

& Paliős-1 fúrásban, Itt 995-/1145/ m kö

zül csak az elsők ismerhetők fel! az aláp-

zött volt az alsőtríáss ibolyáavörös és aöl-

konglomerátum, mészmárga a Nagykörűi Agyagmérga formáció> A Szolnoki Homok formáció

doiomiirétégekei tartalmazó palás homokkő.

és az Algyői formáció nem különíthetők él,

Az áScttMlwi rétegeket a J&kabhegyi Homok

desszürké színű felső részén palásagyag és

kő formációval azonosítják, Csak kis lepuezA szarmata rétegsor többnyire kon
glomerátum, a felső részén van kévéé'me

tüiélí Maradékként van meg a kutatási terű
iét DK-1 réakén.

szes homokkő, mészkő. A konglomerátum tör
DiSZkórdénsan a kristályos alaphegy-

melékanyaga, kevés mészkő, csillérnpsla, sok
kvsrcit 0,3-0,5 cm~es kavicsok agyagos-kar

sés következik, amit allsgböbb fúrás elért.

bonátos kötőanyagban. Porozitása 2,8-27 %
között változik. A homokkő kötőanyaga mik
rokristályos kálóit. Jól osztályozott,

Erősen lepusztult felszíne környezetéhez

uralkodó ezemcsnegysóga 0,3 mm, Porozitása

A oslllámpala felismerhető elegyré
szei s kvarc* földpét, muszkovit, biotit és

10-15 %, OaCOj tartalma 35

Uralkodik

viszonyítva megás helyzetű. Kifejlődése leg
többször csíllámpaia, ritkábban gneisz*

Szürke- szürkészöld színű palás

benne a kvarctörmelék, mely részben magmás}

gránát*

részben metamorf szármafcésú, Kevés csilláéi*
sok metamorf kőzettörmelék van benne* A

kőzet, általában kétcsillámú, muszkovit-

mészkő mikrokristályos, kalcittal benőtt

fciótitöii Á® ÁS-15, -16 fúrásokban csak
toüsZkovitot tártálmas* A biotit részben

Miregekkel, sok ős!énytörmeiékkel és jel
lemző szarmata faunéval.

klorittá alakult* kloritos muszkovitpala
jött létre* Csiszolatban sfcaurölit, tita
nít * másodlagos ás járulékos ásványként

As-10

As-1?

As 11

108,76

110,62 5

W

»ami«min» A

__ __

A’s-22

600m11?'3

pült. A regresszív Jellegű partközeli ke
:

vés szarmata üledék lerakódása után rövid

_A_Í

idejű üledékképződési megszakadás és kisebb

Om

lepusztulás következett, majd a trenszgredáló pannon beltenger alapkörig!omerátuma,
íeísópatm

W S ---- 8vi.
^Isópannon
1011
m

1153
^
(1193.5)

(1100) ^

r1 H"

ezen ez Itt; Tótkomlós! /»Belezhai/ Mészmérge /és a dunántúli lenti, vagy Nagylen
MB-

862-

1059-

1080,

Agyagmárgénak nevezett formááió következik.

^ (1110)

Csiitámpaia

gyel! Margónak megfelelő/, itt Nagykörűi

^

Az aleópannon viszonylag vékony kifejlődé

(1115) r1' r
^

se, mert a magasabb és vastagabb kőzetré-

^

tegtani szintjei itt nem mutathatók ki.
Tehát a dunántúli Tófeji Homok formációnak

76. ébra.

Földtani szelvény az ésotthalmi
fúrásokon keresztül.

éa Dx'évai Homokpados Agyagmárga formáció
nak megfelelő alföldi Szolnoki Homokkő for
máció és Algyői Homokpados Agyagmárga for

epidot, zoizit, apatit, cirkon, turmalin,

máció az ásotthalroi kutatási területen
j,nem mutatható ki.

rutíl van benne. Az Ás-4 fiirés csillémpaléjében SZEDERKÉNYI T. /1978/ intermedier

/Nézetem szerint teljesen felesleges
ugyanazokat a formációkat másként nevezni

és bézikus metavuLkanitokat, amflbolpalét

a Dunántúlon és az Alföldön, Keletkezésük

említ, JANTSKY B. /1979, p.19/ említi,
hogy az Ás-2 fúrás csillámpaléjából elkü

kor nem volt Duna és Dunántúl, hanem egy
séges Pannon-medence, melyben nagyon hason
ló formációk keletkeztek. A régebben hasz
nált nevet kell megtartani/

lönített muszkovit Rb/Sr kora 18B + 20
millió év, ami valóazínűtlenül fiatalnak
tűnik.

Van olyan nézet is, mely Ásotthalmon
az alsópannon után keletkezett, egymásratolt pikkelyeket vél felismerni /BÉ310Z1 I.

A szerkezet nyugati szélén / Áa-15 ,-16/ földpátokban gazdagabb muszkovitgneiaz
és gránátos, muszkovítos-biotitos para-

1971, 5- ábra/, de ezt bizonyító adatok nin

gneisz is előfordul.

csenek , a torzítatlan mérettel szerkesztett
szelvényben /75* éa 76. ábra/ a asillámpala
rög felszínére alapkonglomerátummal tele
pülnek a fiatalabb képződmények.

Szerkezeti viszonyok
Az ésotthalmi helyi szerkezet a nagy
bácskai /madaras-tompa!/ kriatályos-mezo-

Az alaphegység lapos felboltózódáea

zoós rögvonulat keleti elvégződése, Á Sze

és az azt fedő települt boltozat■alkalmas

gedi-medence alá való süllyedése a terüle
tén van. A f'írási adatok

szerkezet a szénhidrogének felhalmozódására-

szerint itt a

kristályos alaphegység egyes rögjei törés

Kőolajföldteni eredniénjrok

vonalak mentén kiemelkednek, Áz egyik ma

Mint említettük, az Ás-2 fúrásban

gasabban levő rög tetővidéke az Ás-11, -12
fúrások között van, amelyet nyugaton mé
lyebb árok választ el az Ás-4 fúrás és DKen az Ás-8 fúrás magasabb rögjeitől, amelyek

1976 .05 .19 -én 1081-1085 m között a szarmata
X’étegekből /6 mm-es fúvókán/ kevés földgáz
zal napi 70 m3 , 8 mm-es fúvókén napi 93 sn’
olaj volt termelhető. Az 1057-1071,5 m kö

a Jugoszláviai Palics kutatási területen

zötti szakaszból /6 mm-es fúvókán/ kezdet
it
ben napi 70 in olajat adott. A rétegnyomás

folytatódnak.
A kiemelkedő csillámpala rög DK-i

1055,5 m-ben 108 atm, a hőmérséklet 80°0.

oldalának lepusztult felszínére diszkordép-

A kőolajelőfordulást felfedező előtybi
fúrástól DK-re 2900 m-rel mélyített Ás-5
fúrás és a nyugatra 1000 m-rel mélyült

san az alsótriász Jalabhegyi Homokkő foi’mációnak megfelelő rétegsor /szintén nagy
mértékben lepusztult maradványai/ követ

Áa-4 mér csak elajnyomos vizet adott, je
lezve, hogy az előfordulás kis méretű, és
csak a szerkezet legmagasabb részein feji 5-

kezik, amire diszkordánsan konglomerátum
és szarmata félsósvízi faunés mészkő tele
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.felé újra emelkedés tapasztalható, Itt mé
lyültek a Kiha-2 és -9 fúrások.

dött ki, nem tölti meg a csapdát a záró
dásig /63, táblázat/.
6J. táblázat
V * ~ "
KOOIA‘1FÖlDGAZ

fe-16

As-27

Ás- 24

1081

1065

1068

1044

2ö*t

0,8625
-

0,6633 .0,8525
16,74

0,8-7?/

c s t/s c t
391

08628
12,81

12,59

15,55

8,30

12,09
-

8,75

501

10,34
-

6,26

1 13

+17,5

-

-

1230
-

9,75
+ 24
0,332

17,24

2?, 9

14,83

6ei*f.-ídéjpoA

s?0

tínlaítalom%

-

Benzin

íYm

Petróleum
NsheébCH
Veszles^

HeÜr
Net»«?e\sb CH

L N>

Ás - 28

As-1

Fa

COj

Fúrási tevékenység
Kiskunhalas néven 1967-1975. között
megszakításokkal 9 felderítő és 3 lehatá
roló í'úrés mélyült. Itt ismertetjük a

_3£L

Kiha DNy-1 furáét is, mely a kutatási te

-

rület DNy-i részén, a Kiha-9 fúrástól 2 km-

16,54

1669

11,76

7,45

7.69

-

5,34

12,99
- ------

7,56

5,30

34,67

71,70

70,29

63,53

63,7)

-

023

0,24

0,32

rel nyugatra mélyült 1976-ban, a Kiha-2 és
-9 fúrásokban talált CH-nyoinok kutatása
céljából. Az üzemi geológus munkáját GYAR
MATI J. végezte.
64, táblázat
Futás

FA

Q

l

42,30

Kíba-1

134,6

75

320

0,62

Kiha-2

139,3

Kiha-3

135,0

Kiha-4

134,5

] 90 67
J

73,7

74.74
16,06

71,62

84,24.

17,1

9,42

4,56

Kiha-5 135,5

<i,G9
4,64

4,1

2,60

1,30

0,24

Kiha- S

135,2

10,56

Ki’n?- 7

135,0

\

5-1

6,60

17,66

További kutatási lehetőség az olajmező területén már nincs. A fúrások a
kristályos alaphegységig feltárták a terü

rp

h

802 107 i
£55 1036
853 10%
603 1109
814 1052

Sz.

Síid

tírp.

\

Kirist.

-

1217

12000}

-

1304

2156 12326$

-

(2415) (2415)

-

fJOOO) (3000)

-

r
9*
gái

(2521)

1179

Kiha-8 133,9
íüha-3 143,5

798 1058 819 1078 870 1120 634 999 1015

Ktha-10 132,9
Kiha-11 133,3

877 1158
612 1049

-

1215

(1Í10)

Kiha-12 135,3

838 1078

-

1367

(1476)

Kiha DHtj-1 148,0

478

638

-

921

-

*

v il
(1603) (1603)
1287
(2513^
(1800)
víz
1403
(1938,5) oia)
1570 víz
1225
moo)

$1

-

-

(1051) gáziyim

letet. A környéken hasonló kis előfordulá
sok esetleg még felkutathatok, de a jelen

Rétegsor

leg korszerű szeizmikus módszerek behálóz
A negyedidőszaki üledék homokos me

ták a környéket és ennek alapján a reményteljes pontokon újabb kutatófúrások

szes agyag, homok- kavicsbetelepülésekkel.
Felsopl iocér. /J.evantei/ világos, kékes-zöl-

mé

lyültek Rúzsa, Bordány néven.

dessárga színű barnafoltoe agyag, homok,
méezkonkréciós agyag, aprókavicsoa betele
pülésekkel. A felsőpannon világos kékes-

ál. kiskunhalas , Kiskunhalas DNy / l .

69.
7 7 , 75A ,

szüi’te színű agyag, agyagmárga és agyagos

78, 79, 108, 110/

homokrétegek sűrű váltakozása, felső részén
lignltcslkoB rétegekkel. Az alsópannon
viszonylag vékony szürkeagyag, agyagmárga,
vékony finomhomokos-csillémos rétegekkel.

Kiskunhalas kutatási terület az
1901-44. között felkutatott Sükösd-Jánoshalma közötti nagy gravitációs maximumvonulat ÍK-i elvégződénének vidékén van.

Homokrétegek ritkán jelenetkeznek. A más
hol jellemző kőzetrétegtani szintek nem is

Részletesebb szeizmikus mérések 1 9 6 3 -6 6 .

merhetők fel. Szarmata üledéket

között készültek /SzKÜ 90. sz. jelentés/.

csak a

Jánoshalma közelében mélyült Kiha-9 fúrás

1972-73. között analóg mágneses jelrögzí

ban lehetett határozottan elkülöníteni,

tésű szeizmikus mérések folytak /GKÜt

ahol mészmárga, homokkőrétegek a jellemző

1-30 jelentés/, A visszaverő szinteknek
-1030 m-ig való kiemelkedését észlelték

szarmata faunát tartalmazzák. Valószínű,
hogy foltonként meglevő lepusztulási ma-

-1100 m-es környezetből /77. ábra/. E zá
ródó kiemelkedéstől nyugatra Jánoshalma

radék.
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77. ábra

\ \\
\ \

Siha %1

1
!

skunhalae kutatási terület
térképvázlata a szeizmikus
szintvonalakkal.

Kíi* 2
>-■

/

/
Kika 9

I

rolt, főleg homokosácsi 11ámos agyag,
agyagmérga, kevesebb homokkő, konglomerátum és riolittufa, -tutit következik. A
konglomerátum általában homok éa tarka-

Az alsépannon alatt diszkordánbbii rendszerint bélien 1 üledéket találunk.
Gazdag tengeri faunéa euiirke színű egysgmárga., márga, glaukonltos f inoinszemcséa
homokkő mérgáo eenientálé anyaggal, lajtamészkö betelepülésekkel és kong)omerétumrétegekkel. Alatta a kárpáti emeletbe so-

Kiha-9
Ny W

agyag kötőanyagú, A Kiha-9 fúrás a bédenikérpéti rétegsorban állt meg JOOO m-ben,
és abban 1891 m-t fúrt. Csak a nyugati szé
leken levő KJha-2 és -9 fúrások herántolták,

Kéa2
V

°

'

KitiA 6
135,2

2in

Kihj-1
W.67

Üijii 1S
135,01

itíhi k
115,9

rdsSpAnnon
631 ■

655
196-

SiaimaU1015

1036..
1305

Alsópannon
1056-

Bidcni
Kárpili

(1603)

(5000)

m

u

m

i

- * *0?

75A ábra.

94

(2515)

Földtani szelvény s kiskunhalasi
fúrásokon keresztül.

£

Kiha A

ahol a medencealjzat már magasabb helyze

K M

K ih a -5

tű /77. ábra/, A Kihn-2 fúrásban a kárpá
ti aljén breccaa van. 0,5-10 cm átmérőjű
bíotitoe csillémpaiatörmelékből, szürke,
zöld, vörös színű préselt-repedezatt agyar
gos-homokoa alapanyagban. A kárpáti réteg
sor gyéren tartalmaz kistermetű foraminiferákat.
A neogén alatt diszkordénsan alsótriászt ismertünk meg, melybe, a Kiha-2
fúrás 168 m-t hatolt, és ebben állt meg.
Ennek felső része 2158-2222 m között
zöldeaszUrke színű kemény, homokos agyag
kő, szerpentines dolomitpala és 0,5-5 cmes dolomit törmelékdarabokkal. Ezt az al
só triász werfeni emeletbe soroljuk. Az
alsó része 2222-2526,5 m között lilésvöröe,
vörösberna színű finomszeniceés kemény ho
mokkő , fehér dolomiterekkel éa néhány ho
mokos egyagkő réteggel. A Jakabhegyi Ho
mokkő formációnak felelhet meg.
Másodlagos helyzetben változatos
mezozoóa kőzettörmeléket ismertünk meg a
kárpáti-bédeni konglomerátumban. Mészkőkaviceok kriptokristályos-szemcaée kifejlő

caillémpala, csillémkvarcit, szürke biotit-

désben ésmmészkő, sötét kalcitBzemcsékkel,

gneisz, gránit, gránitgneisz és amfibolit
fordul elő.

Mindkettő gazdag elsókréta /albei?/ fauná
val: Globotruncana marginata, Bigerina
compianata, Gaudrins 1aevigata, Textularia

Szerkezeti viszonyok

eff. communis, T. compianata, Rzehakina
epigona fajokat említ KŐVÁRT J. Ritkább

A kiskunhalasi kutatási terület a
Süköad-Jánoshalma magas rögvonulefcnak a

a felsőjurába Borolt mészkőkavics, echino-

kelti elvégződésére esik. A magas rögvonu

idea, crinoidea váztöredékekkel. A lsójura
méazkőkavicsok Vaginulina sp. puhatestű

lat kristályospala és alsótriész, jura,
kréta képződményekből éli, kevés diabéz-

töredékekkel éa zöldesszürka diabázkavics,

ból felépített rögökből áll. A kutatási

bézisos plagioklészlécek hálózatéval. Vé

terület nyugati részén a Kiha-2 és -9

gül az aleótriáaz Jakabhegyi formáció ka

valamint a Kiha DNy-1 fúrások még elérték

vicsai fordulnak elő.

a DK felé mélyülő felszíná medencealjzat!

A kristályos alapheg.ységet a János
halma felé emelkedő medencealjzaton a Kiha-

rögvonulatot vastagodó kárpáti üledék
alatt, de a keletre eső többi fúrás már

9 és Kiha DNy-1 fúrások érték el /77« és

nem érte el, A Kiha-á 3000 m-ben még a

79, ábra/, Az előbbi 1870 m-ben bédeni ré

kárpáti üledékben állt meg. Itt tehát egy

tegek alatt gneiszbe ért és abban mélyült

miocén árok alakult ki, a Mélykúti rögvonu

1958,5 m-es talpmélységig. A Kiha DNy-i a
bádeni /vegy kárpáti?/ breccsa alatt 921-

1962-ben szerepel irodalmunkban,

lat ÍK-i része, amelynek első leírása már

10Ó1 m között metamorf kőzetben végződött.
A kréta és miocén között kiemelke

A legmélyebb magminta /1050-1051 m/' leukoés melanoazom sávokból álló mlgmatit. Az

dés, lepusztulás folyt, a mezozoikum nagy

előbbi főleg földpát-kvsrc halmaza, az

része is lepusztult. Újabb transzgresszió
a kárpáti emeletben következett, amikor

utóbbi főleg bíotit és amfiboi CSEREPESNÉ
ME8SZÍJ1A B, szerint.

a Mélykúti-árok folytatásában Kiskunhalason
nagy süllyedés alakult ki és az ezzel lé

A kárpáti-bédeni konglomerátumokban

pést tartó vastag üledékképződés. A miocén
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hiányzanak.

végín újra megszakadt; az ül edékképződés
és a miocén egy része is lepusztult, he

Kőolajföldtani eredmények

lyenként csak foltokban vannak meg a ma

Kiskunhalason a bédeni rétegsor

radványai, Az, aleópannonban úgy látszik

felső részén három, a kárpáti üledékekben

csak később indult meg, a beltenger elön- i
tése, mert az aleőpannon elaó kőzetrétegtani szintjei /mészmérga - Szolnoki Homok

két kis földgáztelepet éa egy olajnyomos
szintet sikerült felkutatni. Földgázt ta

kő formáció/ nem Jelentkeznek a fúrások
ban.

lált a Kiha-1, -2, -3, - á , -5, -7 éa -11
fúrás. A Kiha-9 olajat talált. A Klha-6,
-8, -10 és -12 fúrások már mélyebb szerke

A kárpáti üledékben az 1500-1800 m

zeti helyzetűek, csak víztároló rétegeket
tcláltnk, A Kiiia DNy-1 csak gáznyomoe vi

alatti magfúrásokban nagy rétegdől ének
vannak, ami több ízben a fúrólyuk elfer

zet talált.

dül éséhez vezetett. A Kiha-7 fúrásban pl.
28°~os elferdüléat tapasztaltunk, A mio

A kiskunhalasi telepek az alábbiak:

cén árpk felett a bédeni éa kárpáti fel

I. földgáztelep a bádeni rétegek lepusz
tult felszínén sz aisópannon zárórétegek alatt mérgacslkos mészho
mokkő rétedben alakult ki. A Kiha5, -12 fújásokban, s kutatási terü
let déli részén fejlődött ki.

szína laposan felboltozódik /75» ábra/,
mig a felsőpannon egyenletesen lejt felé
/75» ábra/. Ez a felbőltozódás Jelentke
zett a szeizmikus térképen /?'(. ábra/, és

II. földgáztelep tárolókőzete nagyobb ki
terjedésű mészhomokkő, agyagos-sze
nes maradványokat tartalmazó betele
pülésekkel és mezozoós mészkőkonglo
merátum, karbonátos homokkő, homokos
agyag kötőanyaggal. Heterogén kifej
lődése réteg, amely csak a Kiha-7 m
110 fúrásokból hiányzik.

alkalmas volt földgázfelhalmozódésra. Ér
dekes, hogy hasonló szerkezeti Jelenséget
találtunk Budaién éa Lovásziban, ahol

a

nagy mélységbe került medencealjzat le
süllyedése felett a fiatalabb rétegek fel

III. földgáztelep szintén nagyobb kifejlő
dései, csak a Kiha-10 fúrásban nem
lehetett megfigyelni. Kifejlődése
mezozoós mészkokavicsoe konglomerá
tum, biogén mészkő és mészhomokkő.

ből tozódnsk,
A neogén rétegsor nem folyamatos.
A szarmata csak a nyugati részen mutat
ható ki vékony foltként /Kihs-9/, émshol
az aleópsnnon magasabb kőzetrétegtanl

IV. földgáztelep kis kiterjedésű kárpáti
finoinazemcséa homokkőben fejlődött ki.
V. földgáztelep kisebb kiterjedésű, kárpáti
aprószemcséa karbonátos kötőanyagú
konglomerátumban éa homokkőben hal
mozódott fel.

szintjei úgy látszik üledékhiénnyal diszkordánsan települnek a bádeni üledékek
lapos boltozatéra olyformán, hogy az al
sópannon alsó -kőzetrétegtanliszintjei
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Az I, II, III, telep felboltozódój
diszkót denc is felszínen kiékelődő, rétegj-

létén e tárolórétegekét la tartalmazó
kárpáti rétegsor nincsen teljesen feltárva

tanilng zéródó, a IV, és V, telep lítolój

ez ala'phegységíg. A távolabbi területeken

giailag záródó és fejboltozódó szerkezet^

/mint reménytelejes kutatási környéken/
több kutatófúrás mélyült, közöttük kiváló

65. táblázat
Furái

MétySÍg

T i T l i.
OSSZ
iwtiw H®am
COj
mm mVnap Metán Etántneh
Hl

Kiha-1 1070- IS
Kiha-1 1662-61

Kiha -2
Kiha-3
Kiha-4
Kiha-5
Kiha-S
Kiha-7
Kiha-11

1065-70
1127- 32
1126 -3 1
1052-57
1108- 14
1109 -16
1 1 3 6 -AO
Kiha -12 1079-63

8
4

27 300 90,29 7,78
4 260 90,88 7,60
88,98 7,66
*
93,94 4,04
5 36500 90,82 6,54
8 3/i200 90,47 5,26
92 37 5/26
095
8 95 900 93 %
10 61000 93,60 4,61
6 36500 94/17 4,41

1,43
0,77
2,80
1,16

2,37

0 50
0,75
0,56
0,06
0 41
0,0
0,0

5,01

0,38*

tálén kiemelkedést /BzKÜ 81. sz. jelentés/

1,30
1,19

0,45
0,23

Kelebiától DK-re és Ásotthal ómnál, Az 1966-

2,23
4,27

42. Kelebia / I , 27. 4, 80, 81, 82/
A nagy Madaras-Tompa gravitációs
maximurnvonulat DK felé lesüllyedő elvégződésénél sokáig nem ismertünk záródó szerkeze tét. Az 1958-65. közötti években végzett szeizmikus mérések mutattak ki bizony-

ben végzett részletesebb szeizmikus méréségben több kisebb záródó kiemelkedés van.

A Kiha-9 fúrás kis olajtelepet tért
fel a terület nyugati részén bádeni brecs-

Ezek részletes adatait a SzKÜ 1969.

évi

/101/a számú/ jelentése tartalmazza /80.

csában, 1775-1785 m-ben. Olajnyomos a Kiha-

ábra/. A szeizmikus értelmezés szerint az
alaphegység felszíne D-DK felé általában
süllyedő, de törések mentén több kiemelkedő
rögje különböztethető meg.

4 fúrás, melynek 2555-2555t5 m közötti sza
kaszéból a terület legmélyebb olajnyoma
származik. Teszteres vizsgálattal 11 óra
alatt 5 ss? olajbeéramlás Jelentkezett.

A szeizmikus kiemelkedéseket kőolaj

66. táblázat

éa földgéz felhalmozódása szempontjából
KŐ0U3
Faj$ükj 20’ C-on
YiszVozilis cS\ S t-o n

Kiha • 9

Kiha-4

1 7 /5 -Sím

2555 2555,5m

084 7 9

0,8497

7,12

-

m

-

Dtímedlspont *C

< 3 1 ,0

5S*c

Jelleg

reményteljesnek Ítéltük és 1968-ban meg
kezdtük a fúrásokkal való fel tárásukat.
Fúrási tevékenység
A fúrások mélyitése 1968.09.08-én

6,03

indult TENKEI 8. üzemi geológus szolgála
tával. Az első fúrást Kelebiától ÉK-re

4 60

paraffin

<25,0
p a ff in '

6800 m-rel, -950 ni fölé emelkedő medencealjzatra tűztük ki. Ez a fúrás a 970-1063

Bénim

s*/«

M tü e w m

Heht?ebb A

á ú s i

Veszteség

22,99

17,71

m közötti csövezetten szakaszból /4 mm-es

18, 03

75,39

fúvókán/ kezdetben napi 25-30

58,69
0,29

66,48
0,42

képpen megindult a telep lehatárolása és

kőolajat

adott, valamint kevés gázt. Következés
a többi kisebb szeizmikus kiemelkedés fú
rásokkal való felderítése.

Néhány hőmérsékleti adat a kiskun-

Megjegyezzük, hogy miután megtalál

halasi fúrásokból:

tuk az országhatár mentén levő kőolajelő

6?. táblázat
Kiha-1
Ki ha-3
Kiha-9
Kiha-5
Kiha-?
Kiha-8
Kiha-10

2000
2377
2490
2500
2515
1800
1700

fordulást, a jugoszláviai kartérsak is nagy
fúrási tevékenységbe' kezdtek, közvetlenül

m I5u után 96°C, 23,2 m/°C
m 15u utén l°7oG > 24.4 m/XC
m ll" után 100X0, 27.5 ni/°P
8“ után 103°C, 26.5 m/°0
m
9/ után 122°0, 22,4 m/°G
«i
m 152 után 9110, 22,1 m/°C
m 12n után ei°C, 23,8 m/°0

a határ mentén 1970-ben /82. ábra/. Az
olajmező letermelését velük kitűnően
együttműködve terveztük és hajtottuk
végre.

Továbbkutatási lehetőségek: a szoröüabb értelemben vett kiskunhalasi terü-
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68. táblázat
Ré tép,sor
fúrás

FA

L

Q

b

A f>

Mejj.

S í-B . Krist.

Kel 1

124,5

103

222

750

1043

(1095)

olaj

Kel-2

125,5

115

238

75 5

1050 1053 (1145)

oUj

homokos agyag, vastagabb édesvíztároló ho
mokié legekkel. A felsőplloeén /levente!/

Kei-3

124,0

110
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76 0

1111

1121 (1160)

V Íf

Kel-4
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124,9
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Kel f

122,4

110

365

736

1045 1048 (1100) yjim pm

víz

f'inomszemcsés agyagos homok, homokos

víz

figy^K és mérgarétegek sűrűn váltakozva. Az
alján vastagabb homokrétegekkel. Az alsópannor. az átlagosnál vékonyabb, felső ré

128,9 115

270

123,8

110

260

Kel 9

T253

115

Kei 10 124,6

1J5

-

(1165)

Kel 11

131,4
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*1 8

S9«

865

663
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olaj

Ke!-17 129,8
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802 (880)
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766
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Ú K
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1500
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1277 1323 (1374)
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Kel 18 124,4

105

250

878

1321 1342 (1460)

vh

134,2

120

252

5 71

777

Vlí

177,3

11 3

337

76 7

1182 11193)

Kel 13

h

H

F

Kel 20

1288

110

298

Kel 21 1295

106

Kel 18

E

661

(930)

(1000)

formációnak, és ez alatt a l'ótkomlósi Mész
márga formációnak megfelelő, együttesen
is csak 50-120 in vastag i’étegscr. A mész-

VÍ2

márga itt sárgásbarna színű, egyenetlen

L E

T

A' K

594

825

836

(885)

olaj

kagylós törésű, szói'tan pirites, növényi

282

S95

810

821

(885)

o la j

lenyomatos és halmaradvényos. Helyenként

793

804

(685)

olaj

ű

R

Kei-2? 1299

97

300

595

Kei-23 131,3

113

307

593

791

798

(890)

olaj

296

583

790

803

(880)

olaj

Kel-24 110,6

mérge, finomhoniokos-ceillémos rétegekkel,
mely megfelelheteaz Algyői formációnak.
Alatta felismerhető a Nagykörűi Agyagmárga

nyomok

Kel-15 1206
fc l-17

sze 150-260 in vastag szürke színű agyag-

t

280

Kel-H

homokos eprókavicsos rétegekkel. A felső-

olaj

Kel-7

765

folyami-tavi világos kékea-zöldesssürke
színű agyag, tnészkonkrécéós agyag és mórga
pannon világos kékes-zöldesszürke színű

K e l-5

605

A negyedidőszaki rétegkor .fent
futóhomok, zöldesszürke színű sárgáioltos

tömeges ostrecoda héjakkal, kevés Congeria
val. Az alapkonglomerátum itt hiányzik,
J
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Kel ebi a kutatási terület térképvázlata.
_ az alaphegység közelében levő
szeizmikus szint mélységtérképe
-r-törésvonal
-- földtani szelvényirány

o kutatófúrás
e eredményes fúrás
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IM-7

Ke!-6

Ul

Ke! 2 Kell Ke! 3

Ke!-5

Kel-9

Átnézetes földtani szelvény a kelebiai fúrásokon ét.

bizonyára ezért, mert a feküje nem alkal
mas ennek képződésére, de lehet, hogy itt

dolomit, dolomitos mészkő és homokkő for
dul elő. Ez a triász előfordulás már a

folyamatos üledékképződés folyt, A szarma

tompái magas rög déli része. Alsó része a

ta homokkő, konglomerátum, homokos agysg-

werfeni emeletbe helyezett világosszürke

mérga, márga, méazmárga, iszapveszteséget

színű finomszemcsés kvarchomokkő, mely itt

okozó homokos mészkő. A szerkezet mélyebb

[.fázott dolomitdarabokat is tartalmaz, vala

részein vastagabb kifejlődésö. A konglome

mint zöldesszürke színű szericitea-palás

rátum kavicsai főleg metamorf eredetűek,

agyagbetelepüléseket. A dolomitos mészkő

de a szerkezet ÉHy-i részén, a Kel-17 fú

szürke színű, kemény zúzott-töredezett,

rásban dolomit--, mészkő- és homokkőksvi-

kioldott üregekkel, repedésekkel, kalcit-

caok is vannak mészmárga rétegekkel, melyek

kristályos erekkel. Ritkán ostracoda,

szarmata foraminiférákat tartalmaznak. A
Ke.1-16 fúrásban /ÉK-en/ az 1321-1 3**2 m kö

Lenticulina és többféle felismerőétetlen

zött átfúrt szarmata mészkő-mészmárga rit
kán formainiferákat tartalmaz. A szarmata

nyal . A kováa dolomit szintén zúzott, brecscsés, piritee, szürke színű rétegzetlen

étkristélyosodott foraminiferamaradvány

rétegösszlet itt diszkordánsan bádeni reg

kőzet. Igen kemény, szilánkos törésű.

ressziós konglomerátumra települ./PAP 8.

Néhol k b . 25°-os rétegdőlésű zöldes színű

1976/* A Kel-13 fúrásban lent meszes ho
mokkő van mészmárga csíkokkal /80 % CaCOj/,

palás agyag és homokkőcalkokat tartalmaz.

szenes növényi maradványokkal, halpikke

csigaembrió került elő.

Utóbbi dolomit kötőanyagú. Ebből egyetlen

lyekkel. Ezen fehér színű, kemény mészkő

Alaóperm kvarcporfír, nagyobb folt

von, repedéseiben olajnyomokkal /1105 ra

ban Kelebia falutól DDK-re, a Kel-7, -11,

bén/. A mészmárga világosbarna színű közel

-12, -14, -18, -20, -22, -23, -24 fúrások
ban fordul elő. Szürke színű zöldes. Bon

vízszintes rétegek foraminiférákkal.
A bádeni rétegek vékony előfordulása
több fúrásban lehetséges, biztosan a Kel-16
fúrásban lehetett kimutatni. Itt kékesszürke
színű aleurit és homokkő váltakozik, alsó
részén finomszemcsés kékeaszürke színű agysg-

tott részein szürkésbarna színű vörös kő
zet, mellyel alaurolitpala fordul elő
/Kel-12/. Ezt kérdéses szilur-devon /?/
aleurolitpelénak, mások méllési anyagnak
vélték. A kvarcporfÍrnak ez az újabb elő

mérga-márga van /20,7-69 % karbonáttartalom
mal/, feljebb szürke színű homokos szenesnövénymaradvényos, legfelül metamorf kavi

fordulása érdekes tudományos eredmémy. A
mecseki Gyűröfű, Gorica, Mórágy, Szalat-

csokból álló regressziós konglomerátum

4d az alsóőrsi, battonyai előfordulás

van. Az agyagos részek gazdag bádeni ten

után most megtudtuk, hogy Kelebián

geri j^krofaunát tartalmasnak.

megvan.

A neogéb üledék alatt nagy diszkor-

nak, a villányi Vokény,- BÍ Bse, Turony-1
is

Mindezek alatt diszkordánsan a
kristályos elaphegység következik. Musz-

dencia után e Kel-17 fúrásban aisótriász

kovit-biotltos csillámpala, mely zöldea-r
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szürke színű, néhol breccsásodott tej-

A szerkezeti viszonyok alkalmasak

fehér kvareerekkel átjárt, és zöldes

kőolaj- és földgézfelbalmozódásra, de a

szürke csillémkvarcit, mely gyüredezett

rögök kis méretének megfelelően a telepek

préselt és nagyobb kvarclenceéket tartal

kicsinyek és nincsneek záródásukig feltöl

maz, valamint gneisz. Ebben gyakori

tődve kőolajjal éa földgázzal.

a

földpót és felismerhető egy idősebb gene
rációnak a maradványa, valamint újabb

Kőolajföldtaní eredmények

albitkristályok, Gyakori a muszkovit, klo-

A kisebb méretű magas rögök terüle

rit, biotit és gránát. A Kel-l-ben a oail-

tén több kisebb kőolaj- és földgézfelhalmo

lémpala alatt muszkovit-biotitgneisz van.

zódás alakult ki. Tárolókőzet a krietályoa

A kristályespalákat DNy-on alsóperm kvarc-

alaphegység mállott-repedezett törmelékes

porfir törte ét PAP 8. et al. /1976/.

felső része és a miocén néhány áteresztő,
hézegtérfcgatos rétege. A telepeket jól

Szerkezeti viszonyok

daras-Tompa közötti magas rögvonulat DK-i

lezáró, kis áteresztőképességű rétegsor az
alsópannon Tótkomlósi Mészmárga, illetve a
Nagykörűi Agyagmárga formációk. A tároló

A szeizmikus mérések szerint a Ma
oldalén, DNy-ÉK-i irányú rögsorozat húzó

csapdák nem töltődtek fel záródásukig,

dik, melynek környezetéből kiemelkedő öt
magasabb rögje van ,/80. ábra/, amelyeket

csak a felső részükben alakultak ki tele
pek. Ez a tápterület felől való mígrélás

ÉK-DNy-i irányú törésvonalak határolnak.
Ezek mentén DK felé mélyebb medencerészek

csekély voltéra utal. A tápterület feltété

következnek /Szegedi-medence/. DK-en Ásott-

neogén üledékkel telt Tisza-árok /Szegedi

balom, északon Tompa és Pusztamérges kuta

medence/ területe, amelynek nyugati sze
gélyén kőolaj éa földgáz felhalmozódás!

lezésünk szerint a DK felől határos vastag

tási területek magas rögjeivel érintkezik,

82. ébr

500m

Kelebia Dél kőolajmező térkép
vázlata az aleópannon talpának
szintvonalaival,
ö kutatófúrás
* termelől'úrás
■^r^olaj-gáz határ
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olaj-víz hatér

regionális öv alakult ki, amelyhez Kele
bia ie tartozik.
Az első kis kőolaj telepet a Kel-1

A Ke1-7 kőolajtelepe átnyúlik a
trianoni országhatáron, ahol a jugoszláv
kertéreak 1970-től sietősen több eredmé

fúrás tárta fel, mely 1969. januárjától

nyes fúrást mélyítettek a határ mentén

a 970-106? m közötti csövezetlen szakaazr
ból /4 mm-es fúvókén/ napi 30 nr' olajat
és földgázt termelt. A kezdeti rétegnyo-

/81. ábra/. Később összesen 16 sikeres
fúrást képeztek ki termelésre. Ettől fog
va példamutatóan becsületes közös megegye

más 107,6 atm, a hőfok ?i°0 volt 106? m

zéssel terveztük és folytattuk a termelést

mélységben, vagyis 17,42 m/°0. Ez a vi

/VÁNDORÉI R. 1971, DOBROVIÖ - IRIÖ 1982/.

szonylag nagy hőmérséklet nyilván a jó

További kutatási lehetőségek nincse

hővezető gneisz és caillémpala magas

nek a területen. Talán a távolabbi környéken

helyzetével függ össze, A tárolókőzet

újabb módszerekkel lehetővé válik a kutatás

a repedezett csillémpala. Nagyon változó

folytatása.

porozitásúra PAP S. /1976/ közöl adato
kat .
Ugyanezen a kiemelkedésen olajat

43, Bugac /l, 83, 84, 85, 89, 90/

talált a Kel-2 fúrée la, mely 1030-1096
m-ből, repedezett ceillémpalóból dugatyx
tyuzöesal kezdetben napi 145 m - t adott.
De mér e Ke1-3 és
ugyanennek a kiemel
kedésnek északi, illetve keleti részén
már esek vizet talált. A Kel-5 ée -10
fúrások közül az előbbi az ÉK-i rögön

Bugac vidékéről az első mélyföld
tani adatokat az artézi fúrások és a gaofézlkai mérések szolgáltatták. Az első
gravitációs méréseket a MANÁT megbízásából
a Geofizikai Intézet végezte 1943-ban,
majd 1950-ben a MASZOVOL részére folyta

miocén homokkőből 1100-1107 m-ből napi

tott Eötvös-ingáa méréseket, 1961-62-ben

42,7

graviméteres méréseket.

, az utóbbi repedezett csillám-

palából termelt olajat,

A gravitációs mérések értelmezése
alapján a Duna-Tisza köze nyugati részén

A Kel-? fúrás találta meg a falu
tól DK-re levő kiemelkedés nagyobb olajte
lepét, mely helmaztelepnek bizonyult, re
pedezett kvarcporfír és miocén konglome

viszonylag magasabb helyzetű a neogén me
dencealjzat, és több magas éa mélyebb hely
zetű rögre tagolódik. Pusztamérges és Nagy

rátum tárolókőzettel. Ezt a rnezőrészt

kőrös között nyugat felé beöblösödő diss-

Kelebia Dél, vagy „vetőn túli területnek"

lokációs zón8 húzódik, amelytől keletre a

is nevezték /80. ábra/. A telep kié gáz-

preneogén medencealjzat nagyobb mélységbe

sapkás és oldott gázt tartalmazó halmaz

süllyedt, éa eszel lehetővé vált, hogy

telep, gyenge vlzkihajtéesal,

fölötte nagy vastagságú neogén üledék kép
69* táblázat

ződjék. Ezt a nagy vastagságú neogént az
alföldi kutatás kezdetei óta reményteljes

KÍSq l Á I

?ö*C on
cSt 20*C

Fajsuiij

Y ittk o iilfo

30 *C
Detm ed d sp w i.
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Js llu j
Serein
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nek tekintettük. Vastag rétegsora a puszta-

0,8324
10, 39

mérges-nagykőrösi vonal mentén részben ki-

6 ,5 6

ékelődik nyugati irányban. Ez a regionális

intermedier

kiékelődéai övezet a mély medencerész felől
migráló szénhidrogének alkalmas felhalmozó-

29 30

dási öve /KŐRÖSSY L. 1964/, amit ez itt so

894

rakozó előfordulások /Ásotthalom, Kelebia,
Ollés, Tázlér, Szánk/ később be is bizonyí

-9

5,60

G á zo la j
Nehezebb CH

tottak. A keleti mély medencerésznek Kis
kőrös vidékéig való nyugati beöblösödése

5 5 ,13

1,03

'ü iilt'M

röioGÁz
H e tin
tö *
^2

tf%

után a DNy-ÉK-i szegélyvonala a gravitá
ciós térkép szerint Bugac környékén húzó- ,

94,14

dik át. Itt kell keresni az említett regio

1,33

nális kiékelődéai és CH-felhalmozódési öv
folytatásét.

4,53
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70 . t&blézat;

85. ábra.

Fúna
A bugaci kutató
fúrások térkép
vázlata.
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R étegsor
Negyed-Időszaki futóhomok, homoki;s
agyag, homok, ffelüőpilocén tarkaagyag, ka
vics, mélyebben világosszürke, kékeesziirke
színű kőzetllBzbea agyagmérga, homok, aprószemcsés homokos kavics. A felsőpannon ho
mokos agyagmérga, agyagos homok sűrű válta
kozása, Az alsópannon egyes közetrétegteni
A Geofizikai Intézet 1951-62. ko-

szintjei helyenként jól megkülönböztethetők,

zott végzett mágneses mérései szerint

így a Bug-1 fúrásban 1225-1490 m között

csak kisebb helyi anomáliák vannak. Eze
ket a később megismert kisebb diabáz- és
bazaltelőfordulásóknak lehet tulajdoníta

felismerhető a homokpados agyagmárga, fi
nomszemcsés világosszürke homok és laza
homokkőpadok váltakozása szürke agyagmérga

ni .

rétegekkel. Ez az Algyői formáció /85. áb

55. évi MASZGLAJ féle AH-III és AJR-XV je

ra/. Alatta 1490-1545 m-ben finomszemcaéa
csillémoB homok éa vékony sötétszürke szí

lű regionális szelvények. Ezek behatolási
mélysége még csekély és nem sok használ

nű agyagmárga váltakozása következik! Szol
noki Agyagmárga formáció /ugyanez a Dunán

ható adatot nyújtanak a területről, A BzKÜ

túlon a Tó^eji Homok formáció. Az egyik
név felesleges/. Alatta 1545-1604 m között

Az első szeizmíkua mérések az 1955-

1965-66. évi mérései a medencealjzat hatá
rozott kiemelkedését tanúsítják. Ennél
korszerűbbek az 1970-71. évi mágneses jel-

szürke-sötétszürke színű helyenként vékony 1
ceiliémos finomhomok lemezekkel váltakozó

rögzítésű analóg mérések, melyek ÉÉK-BDNy
irányú kiemelkedések sorozatát híven je

agyagmárga a Nagykörűi Agyagmárga /a dunán
túli nevét használjuk régebben! Lenti,

lezték.

vagy Nagylengyel! Mérga formáció/. Végül a
világosabb barnásszürke színű mészmárga,

fúrási tevékenység
A reményteljes terület legjobbnak
ítélt pontján felderítő kutatófúrást mélyí
tettünk Bug-1 néven 1970,07.01-09.05. kö
zött. A fúrás elérte a neogén medence alj
zatának mezozoós kőzeteit. Fúrás közben a
miocén homokkő-konglomerátum olajnyomoa
volt éa a rétegvizsgálatkor kőolaj és
földgáz jelentkezett.
E biztató eredmény után megkezd
tük az előfordulás lehatárolását. Ezen
további 4 fúrás, valamint egy távolabbi
kutatófúrás mélyült Búg Ny-1 néven /85.
éa 84. ábra/. Az üzemi geológus P1KÓ J ,
majd GYARMATI J, voltak.

Bugac kutatási terület térképvázlata
a mezozoikum felszínének ezintvonalaival.

melynek alföldi nevét használtuk előbbi
jTótkomlós! Mészmárga formáció, amely alatt
csak nyomokban van meg a Békési Konglo
merátum formációAz alsópannon alatt a aHarmata

alapján/ lajtamészkövet és egyagmárgát
harántolt.
Nagy diszkordancia után felsokréta
agyagmárga következik a Bug-2 fúrásban,

faunáé mészkő, mészhomokkő, mészmárga,
mérga, breccsa következik a Bug-5S -5

Világosszürke színű lemezes-tömött kosét,
50°-os rétegdőléssel. Ebben Triatriopolleni tea excelsus /R» Pót/ és bakteriopirit

fúrásokban, A szerkezet tetővidékén bizony

maradványok vannak,

talan korú őslény nélküli homokkő-konglo
merátum ven, ami lehet ez alsópannon

Újabb diszkordancia után az alsókrétába sorolt dlabézösaslet következik,

alapkonglomerátuma is, A kavicsok 2-4 cm

amelyet a Bug-2, -3 és -4 fúrások tárták

átmérőjű metamorf kőzettörmelékek, Kvarcit,

x'ol /85. ábra/. Itt ez a kőzet zöldesazürke

gneisz, kovapala és kevés rneaozoós mészkő,

szinö, néhol vörhenyes-limonitos. Tenger

A kötőanyag homokkő, A Bug-1 fúrásban olaj

alatti vulkánosság termékének tartják, mely

tároló,

esufavulkáni apofízékat bocsátott a ü á e z

cén rétegsorának alsó részén, gazdag ten

rétegekbe is /Búg-3/s Uralkodó elegyrésze
plagioklászföldpát, mely bontott-zavaros,

geri mlkrofaunával. Ugyanide soroljuk a

A aainee elegyrészek is nagyrészt elbontot

Béöeni la-jtamészkó van a Bug-4 mio—

Bug-3 mészkő, szürke agyag, agyagmérga,

tak, másodlagosan kálóit, szerpentin fog

homokkő ős breccsa rétegeit, ezekben

lalja el helyüket, Kalcitos mandulakövek

KRI v An n É HU'l'TER S, középaőmíocén mikro-

vannak benne, A Bug-4 fúrásban az agyego-

flórét talált, A Búg Hy-1 ./csak fúradék

sodott tufája is előfordul. Hasonló kSzeBwj 3
11830
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Földtani szelvény e bugaci fúrásokon át

(1815)

tek a szomszédos Runszéllés-l, -2, -3,

A liásznál idősebb képződmény csak

P&hi-l, Kaskentyú-l, Búg Ny~l fúrásokban

a miocén és aleókréta kavicsok közül ke

is előfordulnak.

rült elő: kvercit, csillámpala, csiilémkvarcit, gneiszkavicsok. Valószínűleg

A diabázöeszlet alatt alsúkréta

a

mésfcmárga, homokkő és kdnglomerátura kö

környék kristályos alaphegységének lepusz

vetkezik. A mészmárga a Búg-2 fúrásban
barnás, vilégosszürke-fehér szinű tömött

tulási nyomai.
Szerkezeti viszonyok

kőzet, melyben Tintinnopsella harangállatkák, Pithonella, Calclsphaera sp. átkristélyosodott maradványai, Spumellaria, echi-

Nagykörös szerkezeti vonalat, mely nyugat

noidea váztöredékek, szivacstűk vannak

felé Kiskőrös irányéban beöblösödik, majd

Bugac környékén találjuk a Tompa-

/KŐyÁRY J./. A homokkő /Bug-4/ kemény,

ÉK felé fordul. Ennek DNy-ÉK-i irányú sza

rétegzetlen, néhol csuszamlási felületek

kaszára esik a kutatási terület. Az emlí

kel, kao.linos, agyagos, meszes kötőanyag

tett szerkezeti vonaltól nyugatra magasab

gal. A konglomerátum a Bug-4 fúrásban 3-4

ban maradt a medencealjzat, viszont kele

cm nagyságú kvercit-, gneiBztörmelékből

ten mélyre süllyedt, helyet adva a Tisza-

áll, meszes kötőanyagban, Globigerinékkal»

árok vastag neogén üledékének* B mély te
rület nyugati szélén van a Bugac-Kunszál

Alatta újabb diszkordencia után
felsőjura maim törmelékkőzet van a Bug-4

lás kutatási terület DNy-ÉK-i irányú ma

fúrásban. A mészkőkevicsokban tömeges
crinoidee vázelemekkel, aptyohua-okkal,
kagylósrék teknőkkel. Mindez valószínűleg

gas rögsorozata /89. ábra/. A magas rög sorozatot haránttörések magasabb és mélyebb
szakaszokra tagolták. Az egyik magasabban

másodlagos helyzetű, közelből lepusztult

maradt rög a bugaci szerkezet.

anyag lehet.

A bugaci szerketet a geofizikai és
a mélyfúrások szerint alsójura képződmé

A maim törmelék alatt felaődogger
agyagmárga következik a Bug-4 fúrásban.

nyekből felépült, törések mentén kiemel

Szürke színű rétegzetlen kőzet, Poediono-

kedő sasbérc, melynek oldalára kréta

mya héjtörmeléket

neogén rétegek támaszkodnak, részben la

tartalmaz. Alatta alaó-

dogger agyagmárga van, szürke színű repe
dezett kőzet, Posidonomya héjtöredék mel

pos boltozatként takarják /85. ábra/.

lett Spumellaria, echinodermata, haltüake

földgázfelhalmozódásra.

és ostracoda maradványokat tartalmaz. A
Bug-1 fúrásban dogger kovapala fordul elő,

Kőolajföldtani eredmények

és

Ez a szerkezet alkalmas kőolaj- és

szürkésfehér, világos zöldesszürke, sötétebb zöldesen sávozott. Tömegesen tartal

A jó geofizikai méréseredmények

maz Spumellaria vázakat és organikus ere

helyes földtani értelmezése következtében
ez első fúrás olyan szerencsésen települt,

detű piritszálakat.

hogy feltárhatta a liász magas rög feletti
települt boltozat neogén báziskonglomerátu

Liász agyegkő, agyagmárga, homokkő

mában kialakult kis kőolajfelhalmozódást.
Ez azonban kis kiterjedésű és a szomszédos

és mészkő rétegek fordulnak elő néhány fú
rásban. Az agyagkŐ /Bug-1/ szürkésfehér

fúrások már nem találták meg.

színű, barnás-repedezett kovésodott, ős
maradványt nem tartímaz. Az agyagmárga
/Bug-5/ barnásszürke színű, kemény kőzet,

A Bug-1 fúrás ez először megvizs
gált 1537-1616,6 m közötti szakaszból, az
alsópannon legaljáról és a miocén konglo

45°-os rétegdőlésekkel. Durvább elegyré
szei metamorf kőzettörmelékek. Á homokkő
i
------a Bug-1 és -3 fúrásokban fordul elő, dur
vaszemcsés szürke színű kemény, kovés kö

merátumból /6 mm-es fúvókán/ napi 67,2

tőanyagú. Végül a mészkő a Bug-3-ban,

miocén rétegekben képezték ki termelővé:

Szürke színű kemény márga mészszivacstűk-

1604-1607 m-es szakaszból savazás és felü
letaktív kezelés után /& mm-es fúvókán/

olajat és ?400

gézt adott, A mélyebb

szakasz már víztároló. Végül a kutat a

ke l , Nodosaria, Ophthalmidium, Ostracoda
és Posidonomya töredékekkel és Globochaeta

napi 117

mikroflóra maradványokkal.

kőolajat és .földgázt adott,

A bugaci kőolaj és földgáz össze-
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tétele az alábbi:

keretében.
7 1 . táblázat

Faj &1Ü1}

1604 - 1607 m

A fúrási tevékenység ezideig egyet

0,834

20*Con

Viszkozitás

Fúrási tevékenység

Buo-1

kőolaj

9,18

cSt 20*C-on

Oetmedáspont *C

len fúrásra korlátozódik, mely 1970.10.1812.14. között mélyült a községtől közvet
lenül északra levő szeizmikus kiemelkedé

í 15

jelleg

paraffin

Bewintartakmi

23,54

s7o

sen /86. ábra/.

i
Rétegsor

12,%

Petróleum
Nehezebb aikatiász

A fúrás 115,29 m-es tengerszint
feletti forgatóa3ztaltól számítva kb. 595

63,10

FÖLDGÁZ
Metán ás nehezebb IH

m-ben /nehezen elhatárolható/ negyedidő
89,51

co2

1,60

Hí

81 63

%

szaki homok, homokos agyag éa 936 m-ig
felsőpliocén homok, kavicsos homok, mészkonkréciós tarkaagyag alatt 1104 m-ig
felBŐpannon homokos agyag, márga, vékony
mészmárga és agyagos homok vékony rétegei
nek, lencséinek sűrű váltakozását barántolta. Ez alatt vastagabbpados csaknem édes

Az első fúráa jó eredménye után

vizes homok /Törteli formáció/ éa aszal

ieinélyült még a Bug-2, ~5 lehatároló fú
rás. Ezek bér az eredményes fúrástól csak

márga következik, kevés felsőpannon ősma

500-900 m távolságra voltak, az 1617>9

radvánnyal. Alatta az 3528 m-ig tartó

váltakozva kékesszürke színű agyag-agyag-

/-1503/ m mélyen levő olaj-víz határ

alsópannon itt is vékonyabb kifejlődésű

alatti mélyebb szerkezeti helyzetűek,

az általánosnál, foként szürke sgyagmárga

ahol az olajtelep már nincs meg. Bár az
olajtelep kicsi, bizonyítja a Tisza-árok

vékony csillémos-finoinhomokos betelepülé
sekkel és az aljén sárgásszürke színű

szélén levő regionális kiékelőiSéei övben

mészmárga csíkokkal.

a OH-felhalinozódés jelenlétét, mint annak
Nagy diszkordancia után 1528 m

lehetőségét feltételeztük.

alatt alsókréta szürke színű kemény, sziA tégabb környék kutatása a továb

lénkos törésű mészmárgába jutott a fúrás,

biakban is reményteljes. Folytattuk is a

a kalciteres, csúszási síkokkal átjárt kő

kutatást, de a további lehetőségek külö

zetben. Ophthalmidium, Oadosina, Radiola-

nösen K, DK, ÉK irányában még nagyok.

ria, echinoderirmta és mészszivacstű törme
lékek, kagylósrákok éa puhátestű embriók
kerültek elő /KŐVÁRY J./. Mélyebben barnásszürke-zöldes színű márga, majd ho

A közvetlen környék kutatása kere
tében került sor a Búg Ny-1 fúrás mélyí
tésére, ami eredménytelenül végződött.
Közvetlenül ÉK-re mélyültek e kunszállás!
fúrások.

mokkő vsn. Utóbbi karbonátos kötőanyagú,
ortoklész-, mikroklin-, plagioklész-, va
lamint muszkovittörmelékes, és homokos
agyagrétegekkel váltakozik, melyben szeri
éit, agyagásványok szemcséi illeszkednek

44. Jakabszélláa /l, 86, 87/

egymással szorosan, kevés kovás alapanyag
ban.

A MANÁT végzett Szilárd János féle
gravitnéteres méi’ések méi'ések szerint Ja-

Az 1800 m körül eredetileg alsó-

kabszállás környékén egyenletesen emelked

11 ászba sorolt, gyengén rétegzett kb. 40°

nek a gravitációs értékek Nyakvágóhalmon

rétegdőlésű finomszemcoés homokkőbe jutott
a fúrás, amelyben sok szenesedett növényi

át az égasegyházai maximum felé. Az 196567. között végzett szeizmikus mérésekkel

törmelék, sok agyagos-karbonátos kötőanyag

megismert kiemelkedésen /SzKÜ 93. sz. je
lentés/ folytattuk a kutatást a Bugac-

ban kvarc, muszkovit, pertitea ortoklész,
mikroklin és plagioklész törmeléke van.
Ez világosszürke színű és igen kemény

Kunazálláa-Orgovány környéki kutatások
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homokkőbe megy át, majd ebben ért véget a
fúrás 2000 m-ben. A korkérdés bizonytólenT

szeizmikus kiemelkedésen mélyült. Az Org
D-2 szeizmikus pihenő jellegű területen,

Bégét tükrözi nz, hogy SZAIAY Á. /1975/

mely a GKÜ 1970.11.15-án keltezett mara

az 1540 m- tőj , SZEFEÜHÁZY K. /1981/ az

dékanomália térkép maximuméin van. Az újabb

1758 m-tői mélyebb rétégként sorolta a
liéazba ősmaradvány híján, litológiai meg

szeizmikus mérésekkel talált kiemelkedése

fontolások alapján.

rásokat, utóbbit az 1970-ben mélyült Jak-1

ken 1982-83-bari fúrták az Oig-2 és

fú

fúrástól 1400 m-re DK-re /86. ábra/.
S zerkezeti viszonyok
Itt tehát nincs egy határozott ki
A jakabszállási szeizmikus kiemel

emelkedés, csak több kicsi és bizonytalan.

kedésen 1982-85-ban mélyült az Orgovény-3
fúrás is /86. ábra/. A szeizmikus értelme
zés alapján a neogén medence aljzatát

F úrási tevékenység

a

Jak-1 fúrásban -1200 m felett, az Org-3ben -1250 m körül lehetett várni. Valójá

Az öt orgoványi fúrás nagy megszakí
tásokkal 1970-83. között mélyült, fontosabb
adataikat a 72. táblázat tartalmazza.

ban mindkét fúrásban mélyebben, -1412, il
letve -1413 m~ben találtuk, tehát a szeiz
mikus értelmezésük nem tükrözi híven a
szerkezeti viszonyokat, ami ezek szerint

Az üzemi geológus munkáját GYARMATI
J. és PIKÓ J. látták el.
Rétegsor

tisztázatlan, és valószínűleg bonyolultabb
mint amire a rikta hálózatú szeizmikus mé

NegyedidSszaki homok, homokos agyag,

résekből következtetni lehet. Ezért kérdé

.felsőpliocén homok, tarkaagyag, mészkonkré-

ses, hogy a fúrási pontok a OH-felhalmozó-

ciós agyag, kavicsos homok. Felsőpannon

dásra legkedvezőbb szerkezeti helyen

homokos agyag, márga, agyagos homokrétegek
és lencsék váltakozva. Az alsópannon szür

van-

nek-e.
Kőolajföldtani eredmények
A Jak-1 fúrás rétegsorát alaposan
megvizsgáltuk. 15 rétegvizsgálBt volt, de
csak gyenge géznyomokat kaptunk, főleg az

ke színű egyagmárga, finomhomok az alján
vékony barnásszürke mészmérga. A szarmata
emelet üledékeit nem lehetett kimutatni.
A bádeni szürke színű márga, mészkő, tufit,

1637-1641 m közötti szakaszból jelentke

décit- és andezittufa, breccsa. A breccea
többnyire Spumellaria tartalmú jura kőzet-

zett kevés földgáz, de összetétele nagyon

törmelék, melynek alsó része kárpáti lehet

kedvezőtlen:

/az Org-2-ből Corbula gibba, ostracoda és
egyéb mikrofauna maradványok kerültek elő/.

metán tf#
3*58
etán
0,46
nehezebb CH 0,12
C0-.
94,00
Ng
2,04
További kutatás a Jakbszéllási ku
tatási területen a jelenleg ismert adatok

Diezkordancia után fel b ő jura követ
kezik, melyben bazalto-andezit, bazalt
vuljáni kőzetek, telérek vannak. Az Org-2
fúrásban világos barnásszürke színű repe
dezett mészkőből Calpionella alpina,Val-

alapján nem indokolható, de mivel a szer
kezeti ismereteink hiányosak, korszerű

vulinidae törmelék, szivacstű, echinus

szeizmikus mérések után talán lehetséges

kat említenek /KŐVÁRY J. és munkatársai/.

lesz.

Az Org-3 fúrásban bazalttelérekkel átjárt

tÜ3kék és Thaumatoporella algamaradványo

világos bai-nássziirke színű cukorszövetű
kemény mészkő van, sötétebbszürke, kalcit-

45 . Orgovány /l, 10, 86, 8 7 , 88/
Az orgoványi kutatás az 1965-67*

erekkel, Calpionella alpiria, radiolaria
és szivacs tű maradványokkal. Az Oi'g D-2
fúrás szürke színű finomkristályos mész

évi SzKl) szeizmikus mérések szerint nagy

követ talált /itt vulkánit nincs/. A mész

területen szétszórt kisebb kiemelkedéseken

kőben Calpionella alpina, Lenticulina,

folyt. Orgovány községtől délre levő ki

Frondiculai'ia fordul elő.

emelkedésen mélyült az Org-1 fúrás /88,
ábra/. Az Org-D-1 innen DK-re levős kis

Középső jura az Org .0-1-ben kemény
márga, méazmárga. Puhatestű héjtöredékek
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Az 0rg~2 és -3 fúrásokban, tehát a
kutatási terület északi részén a i'eieojuréval előforduló vulkánitokat bazalt, ba~
zalto-andezit néven említik. Az Org-2-ben
zöldes, sötétszürke vagy vörhenyes színű
kemény k§s-et-. Plagioklássléeek szövedéke,
86, ábra.

A jakabazállási szuizmikus
ki érnél kedés térképvázlata.

ezek között magnetit, klorit, kevés biotit, kaiéit, apatit, néhol pirít figyelhe
tő meg. Gyakran mállóit, kalcitosodott,'
kalcedonoa, tufás jellegű. Mandu1aüregei-

éa rádióiariék tömegesen: Spumellaria,
Naesel aría, valamint Protogiobígerina.
Az Org-j fúrásban vörös színű almásold
foltos radiolarit van, roelj' kovából ás
agyagásványok halmazából áll, sok rádi
ói aria vázat tartalmaz.

ben gyakori a kaiéit. Alapanyagában a piagioklászléc'ek többnyire fluidális szöveti
elrendeződésöek, ritkábban nem orientálatlanok. A vulkánitok kora itt bizonytalan,
de valószínűleg a környék alsópannon ba
zalt vulkán izmusához tartozik. Az Örs-3 fú
rás bazaltja hasonló.

Alsó,jura az Org-1 és Org D-2 fú
rásokban: szürke mészkő, agyagkő, méezkőbreccso, finomhomokos szürke márga, vilá
gosbarna mészkő csúszási lapokkal és mikrofaunéval: Trocholina, I>eratículina,
Ophthalmidium, Ueoangulodiscus, valamint
crinoidea töredékek és mikronéra,

Az ismertetett jura képződmények
alatt a felsőtriász jelenlétét csak fel
tételezzük. Az Org-1 fúrásban a liász alatti
szürke palás-breccsáe agyagmárga szivacstű
éa ammonitea-töredékes és az Qrg D-l fúrás
sötétszürke színű breccs&s agyagmérgéja
SZSFESHÁZY K. /1981/ szerint talán a felsőtriászba tartozik.
Szerkezeti viszonyok
Az orgoványi kuta
tási terület a mecsekkiskőrosi mezozoóa szer
kezeti egységhez sorol
juk, mely észak felé
az Északmecsek-Péhi
diszlokációa vonallal
határolódik el a Kaposfő-Kecskemét között hú
zódó kristályos vonulat
tól, Itt a kutatási terü
let medencealjzatának szer
kezetét részletesen nem
ismerjük, a szeizmikus

é?í Ábra,

i|slv6í!| ne Orgovény-2, -3 éa a
vlaRábszsí Ián™! fúrások közöüű.
^ rt'r
Ili/

értelmezés szerint törésekkel határolt

össze az Org D-2 fúrásból származott

kisebb kiemelkedő rögök és mélyedések

kevés, de kedvező összetételű földgázmyom

vannak rajta, de ez nincs mindig összhang

az IJ/ö-ö'* ni közötti miocén rétegekből.

ban a gravitációs értelmezéssel. Néhány

Az Org D-2 fúrás gáznyoménak össze-

feltételezett rögöt feltártak a fúrások
téte3e:

és a szeizmikus értelmezést nagyjából meg
erősítették ,/87. és 88. ábra/. A szeizmi
kusán észlelt alaphegységi kiemelkedések

77. táblázat
metán
étén
nehezebb
COn
N.

d

és a felettük ,levő neogén települt bolto
zatok alkalmasak lehettek volna Bzénhidrogének felhalmozódására, ezért indokolt

CH

80,05 tf#
4,63
2,50
4,20 ,
8,32

A fúrások szerkezeti helyzete bi
zonytalan, lehetséges, hogy nem a legkedve

volt a feltárásuk.

zőbb helyzetben mélyültek. De a környező
fúrások sem találtak jobb clajnyomokat,

Kőolajföldtani eredmények

ezért a kutatást egyelőre nem folytattuk.

A leinélyült öt fúrás figyelemreméltó
kőolaj- és földgáznyomokat nem talált. Mind---- Ölj/"
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Az orgovényi kutatási terület térkép
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vázlata a geofizikai méréseredmények-
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ben három fúrás mélyült /89. ábra/. Ezek
főbb földtani adatait a 74. táblázat tar
46.

Kunszállás / I , 89, 90/

talmazza.

Kunszállás kutatási terület a bu
FiWs

gacinak északi szomszédja. Itt is a Geo
fizikai Intézet 1943. évi, a MANÁT részé
re végzett mérései szolgáltatták az első,
átnézetes mélyföldtani adatokat. Ezen a

FA

L

a

& K.

Áp

Kunsi-i 1165

805 122B 1528 1&66 (2000)

Kunsi-2 115,6
fórnak 115,0

865 1251 1601 1619

-

^21

Bt9j

ir r a i

VÍ7W

VÍ7ti

Úti 825 1268 1531 1630 118001

v ilii

kunszállás! maximum még alig jelentkezik.
A Geofizikai Intézet 3961. évi mérései
Bugac és Kunszállás között DNy-ÉK irányú

R étegsor

gerincszerű pozitív rendellenességet ész
Negyedidőszakl nehezen elhatárolható
homok, agyag és felsőpliocén tarkaagyag,

leltek. A? 1971-ben szerkesztett maradékanomália térkép kettős záródást jelez,
melynek &K-.1 része a Kunszállás kutatási

homokos agyag, mészkonkréciós kékesszürke

terület. Az 1951-61. évi mágneses mérések

szinű agyag, homok, kavicsos homok. Felső

szerint záródó anomália van a területen.

pannon agyagos homok és homokos agyag és
agyagrnárga váltakozva, mélyebben vastagabb
finomszemcsés szürke színű homokrétegek.

Részletesebb szeizmikus mérések
1965-67-ben folytak /SzKtl 98. sz. jelen

AlBÓpannon szürke színű homokos egyagmárga,

tés/. Kunszállástól nyugatra, illetve

vékony homokoo-csillámos rétegekkel, finom

BNy-ra két záródó kiemelkedés jelentke

homok padokkal. Finomszemcsés homoki’étegek

zett, előbbi a Kunszállás, utóbbi a Bu

szürke cslllámos agyagrnárga rétegekkel. Sö
tétszürke agyagrnárga, az aljén világosabb

gac kutatási terület. Ennek alapján indult
a kutatófúrési tevékenység.

sérgésszürke színű mészmérgacsíkokkal és
konglomerátum, mely a bádeni rétegekbe
megy ét.

Fúrási tevékenység
A szeizmikus kiemelkedésen 1971-74-
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Kunszállás és Bugac kutatási területek
térképvázlata.
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Báderii homokkő, néhány homokos
márgaréteggel és bádeni faunává]. Mélyebb
ben tufit és konglomerátum, homokkő,

nak és alsópannonnak tartjuk. A települési
viszonyok, üdeség-mállottság nem segít
mindig. Több radiometrikus kormeghatáro
zásra lenne szükség.

mely átmegy a kárpáti rétegekbe, A
Kunsz-1 fúrásban homokos agyag és homokkő
van, Congeria basteroti kissé eósvízi

Szerkezeti viszonyok
A fúrási adatok szerint a szeizmi

ősmaradvánnyal és Pityosporítes mícroalatus mikrofIónéval. A Kunss-2 fúrásban
agyagkő-- és aiészkőbreccsa fordul elő a
miocén legalján, a törmelékben Calpionella
felsőjura korú ősmaradványok vannak.

kus térkép az alsópannon talpának mélyeégviszonyait tükrözi, ami alatt bonyolul
tabb szerkezet következik. A Bug-1 fúrás
nál jura sasbérc van /85. és 98. ábra/,
ennek oldalén találjuk ez alsókréta dia-

Diszkordencia után az aleőkrétába
sorolt diabáz következik a Kunsz-l-ben,
bontott plagioklészléeekkel, közöttük sok
niagneti t és más apró kristélyhalmazzal.
A diabázz.al kvarchotnokkő és kovapala vál

bézösszletet, mely a kunszállás! szerke
zet északi oldalén is megvan. A diebézösszletet délen a Bug-2 fúrásban kevés felső
kréta fedi, mely a terület egy részéről
/Kunszállásról is/ lepusztult a kárpáti-

takozik mikroflóra maradványokkal: Triatriopollenites carypheus K!iTVÁtUífe MUTTER

bédeni időkig tartó hosszú kiemelkedés

E, szerint. Aleőkréta?

felszínét Kunszálláson kárpáti-bédeni,

A Kunsz-2 fúrásban átfúrt mezozoi
kumot; 8ZALAÍ I. /1975/ a következőként
tagolta: 1619-1628 m között középsőjura

Ideje alatt. A jura-kréta képződmények
Bugac északi részén bádeni és szarmata,
déli részén csak szarmata fedi. Mindeze
ket viszonylag vékony alsópannon és vas

vörhenyea színű agyagkő puhatestű héjtör

tag felsőpannon, valamint fiatalabb üle

melékkel. 1628-1690 m között 11ász szürke
színű mészmárga-agyagmárga radiolariékkal

dék temette el.

és szivacstűkkel. 1690-1735 m között bézísoa vulkánit /alsókréta diabáz?/ és 17331 7 7 5 m között aleójura mészkő és ismét
vulkánit következik.

A bázisos vulkánit kora bizonyta
lan, régebben mindegyiket diabázriak és
alsókréta korúnak véltük. Újabban bazalt

kW l

Kunsz 3

Kunsz S

Kunszállás területén a neogén ré
tegsor észak felé emelkedik, CH-csapdára
alkalmas záródó szerlezet jelenlétére
nem nyertünk adatokat.
Kőolajföldtani eredmények
A szerkezeti viszonyok kőolaj- é3
földgázfelhalmozódásra nem kedvezőek.

Bug-3

Bvg-I

8u j-2

A rétegvizagálatok csak csekély gáznyo-

kétséges és nem bizonyítható. A bádeni-

mokat adtak.

k&rpáti főleg konglomerátum és breccoa,
melynek kőzettörmeléke mezozoós faunát

További kutatás esetleg a Kunsz-1

i tartalmaz, de kötőanyagában miocén fauna

fúrástól északra volna indokolható, de

van. A durvatörmelék néhol váltakozik

itt 1977-ben lemélyülfc a Kecs J)-5 fúrás,

szürke agyagniérgéval , melyben igen gaz

mely csak éghető gázos vizet talált.
Nagy terület van kelet felé, ahol még

dag bádeni tengeri inikrofauna van, A
Páhi K~1 fúrásban fehéresszürke színű

alig folytak kutatófúrások.

tufa, tufifc von vékony ezénzsímórokkal és
1-2 mm-es metamorf kőzettörmelékkel, vala
mint egy báziaoa andezi t /porfirit/, vö-

47. Péhi / I , 91, 92, 101/

rösbarna színű kemény, durvakristályos
/plagioklészléces/ szubvulkáni kőzet for
dul elő. Ez a kőzet repedezett, repedéseit

Orgoványtól nyugatra találjuk Páhi
kutatási területet, amelyre Kiskőrös,
Tabdi, Kaskantyú környékének kutatása ke

zöld agyag tölti ki, pl ági oki ászlécei irá

retében került sor. Páhi környékén 1965-

nyítatlanok, a lécek között kriptokristá-

67-ben a szel zna kas inérések /SzKÜ ')8, ez,

1yOB anyag van /zoi zlt/. Szubvulkáni te-

jelentés/ több kisebb kiemelkedést talál

1 érkőzet, kora bizonytalan.

tak, a Mecaek-Kíakőrös szerkezeti egység

A Páhi Ny-1 fúrásban a mezozoós

északi szélén, A terület megismerésére

mi krof simát tartalmazó breccsáról a gyér

néhány szerkezetvizsgáló fúrást terveztünk.

magminták alapján nehéz megállapítani,
hogy ez a mezozoikum szálban éllő kőzete-,

Fúrási tevékenység

avagy a bádeni-kárpáti üledék közé tele
pült másodlagos helyzetű törmelék. A fúrás

Páhi környékén 1971—ben két szer
kezetkutató fúrás éa 1982-85-ban ismét
egy fúrás mélyült. Fúrási nehézségek ia

szelvényében vannak vastagabb, mezozoós
faunáé, szálban állónak tűnő alsójura

felléptek: a Péhi K-l-ben 12A.5 és 1999 ni
között több ízben nehezen megszüntethető

kel eltérés homokkő- és mészkőrétegek /a
6, számú mag 12/0-75 m között alsójura
mészkőbreecaa. A 7- mag 1505-1510 m kö
zött alsójura kaiciteres homokkő. A 8.

iszapveszteség következett be, üzemi geo
lógusok G A1.103 G. később ALTI Q1IÁNDÉR K,
voltak.

számú

mag láOO-JílO^om között felsőtriász

Frondiculariáa mészkőbreecaa/. Ezekről haj
landóak vagyunk a tektonikus pikkelyes ré
isjüüaáiAi.
F úróé

Fa .

Q.

b.

vp.

Ap.

S ftü, k á r p

° * i

j i

p

teg! sínétlődésekr-e gondolni, A Páhitól
ésfcakra szeizmikusán is jelentkező /HÁMOR

r>

•N. 1968/ feszakmecsek-Páhi nagyszerkezeti

X'áhi-1

3 57

91o

1212

1225

3«3

Boti

11 14

315o

1523

2oTl /2 » 9 u /

V í*

PáhiN y

-1

M l o ^ 60? /

Fáhi 8.
-1

llo .? 6

17o

3 57

9)o

r r n

13o5

5210

-H lo

U n,é

1
/ W

> /

V ís

választóvonal jelenléte is a szerkezetileg
zavart pikkelyes rétegsor lehetőségére
utal /91. ábra/, amelytől északra a Kapósfő-Sol tszentinire , majd Kecskemét, Nagykőrös, Cegléd fúrásaiból ismert kristályos

Rétegsor

ni aphegyaég húzódik /KŐRÖSSY 1.. 1982/.

Hegyedidőazaki homok, lösz, agyag,
homokos iszap /elhatárolása bizonytalan/.
Felsőpílocén homok, aprókaviosos homok,

A neogén alatt nagy diszkordanoia
után, mecseki analógiára alsókréta korú
nak vélt diabáz /traoliidolerit/ következik

kékes-barnás színű tarkaugyeg. Feleőpan

ami a jura rétegek között is meg-megjele

non homokos agyag, agyagos hoinokrétegek

nik.

és lencsék sűrű váltakozása. Felső részén
néhány agyagos-homokos-lignites csík aan.
Az alsópannon viszonylag vékony, szürke
színű agyagmérga finomszemcsés csillámos
homokrétegekkel. A szarmata jelenléte.

Középsőjura nyomai a Páhi K-l fú
rásból kerültek elő: szürke színű kemény
homokkő és töredezett márgarétegekből ál
ló kevés fóraminiféra törmelék, Textularia, Protoglobigerina, Cadosina és ostra-
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Páhi és környékének térképvázlata a szeizmikus szintvonalakkal
/GKÍ) 98. az. jelentés/.

coda, szivacetök, echinodermata véztöre-

lencsékkel, KŐVÁRY J. szerint Frondicularia,

dékekkel középsőjuréra jellemző Boaltrét

Gloinospira, Bpiríllina, Robülus, Posidono-

ismertet BfeCZINfe MAKK A. /1983/ az 1314-

mya véztöredékekkel és Globochaete alpina

1586 m-ből származó roagmintákból.

mészalga maradvány ismerhető fel. Ezek
alapjón a felsőliéazba helyezi. Alatta sö

Alatta alsójura szürke színű ke

tétszürke színű kalciteres kemény márga

mény mérge 60°-o9 rétegdőléssel, homokkő

van Spumellaria, tüskésbőrű véztöredékek,

112

méfv/.BK.i v b c s géműm Iák, Lentiéül ina, OphtIií)i'iitlium, kevés,spóra-pollen maradvAny-

szerkezeti tulajdonságairól részletesebb
adatokat nem nyertünk. A kiemelkedő rög

nvaI a középsőiiászba tartozna. Végül

és a felette /települt boltozatként/ je

szürke színű kvarchomokkő következik ős

len lévő neogén üledékek elvileg alkalma

maradvány nélkül, amit alsóliásznak vél

sak lehetnek kőolaj és földgáz felhalmo
zódáséra.

tünk .
A Páiil-1 fúrásban szürke, zöldes

Kőolajföldtani eredmenyek

szürke színű kemény ruandulaköves vulkánit
Páhi kutatási terület fúrásai fi

/riiabéz/ Is előfordul 175A-1995 m között'.
Közel függőleges repedésekkel és fehér-

gyelemreméltó olaj- és géznyoinokat

rózaaszines kvarcerekkel. A kőzet finom-

találtak. Viszont bizonytalan az is, hogy

nem

kristályos szövetű, a pl rjgiokl észlécek
gyengén irányított elrendeződésűek, kö

a fúrások a felhalmozódásra legkedvezőbb
pontokon mélyültek-e, mert csak a szeiz

zöttük klorit, kalcit, eugit és ércásvá

mikus értelmezés munkahipotézise alapján

nyok vannak. A mandulaüregekben fehér és

települtek. A környező területek kutató

rózsaszínű kai ci tki töl tés ven.

fúrásai nem találtak biztatóbb nyomokat.

Á l’áhi-1 fúrásben mélyebben 2071 / 2 190/ m-ben felaőt-riász mészmérga, sötét

48. Kaskantyú /.1, 66, 91, 92/

szürke színű kai eltérés mészkő következik,
amit Frondicul aria, Ophthalmidium, Pseudo-

Az 1966-67. évi szeizmikus mérések

glendulina, Denatalins, Nodosaris, oetra-

Kaskantyú községtől ÉK-re kis kiterjedésű
kiemelkedést találtak, amiről fel lehetett

coda és niászazivaestű maradványai alapján
sorolnak ide.

tételezni, hogy a medencealjzat -1150 m

özerkezeti viszonyok

fölé való emelkedését jelenti. Föltárásá
ra szerkezetkutató fúrást terveztünk /91.
ábra/.

A szeizmikus értelmezés szerint há
rom kis kiemelkedésen mélyült a három fú
rás, A neogén medence aljzata regionálisan

Fúrási tevékenység

észak felé emelkedik a szeizmika szerint.

A Kask-I. fúrás 1971.05.27-05.Iá.

A Péhí-1 fúrástól valamivel északabbra egy

között mélyült. Megemlítjük, hogy Kask-2

nagyszerkezeti választóvonal /Eszakmecoek-

néven a MÁFI részére az OFKFV miskolci,

Páhi vonal/ választja el az északra levő

üzeme is mélyített egy alapfúrást 1982-

kristályos kőzetekből felépülő medencealj
zatú területtől. Páhl környéke még a Mecsek

ben. Célja a paleomágneses mérésekre is
alkalmas teljes neogén rétegsor vizsgá
lata is volt. Ez a fúrás Páhi községtől

ÉK-i folytatásának tekinthető, mezozoós
aljzatú terület. Ezen a szerkezeti egysé

DNy-ra, a kiskőrösi országút nyugati ol

gen törésvonalak mentén több kisebb-nagyobb

dalán, a sertéstelephez vezető út mentén
van.

medencealjzat! rög emelkedik ki a környe
zetéből. A szeizmika alapján ezeken mé

A két fúrás fontosabb földtani ada
tai az alábbiak!

lyültek a fúrások.
A Páhi Ny-1 fúrásban talált réteg
ismétlődésekről eldönthetetlen, hogy :tOnikai okok játszottak közre, vagy másod
lagosan közbe te Aepiilt törmelékek vannak
jelen. Ugyancsak eldöntetlen sz ismételten

76. táblázat
Flírai

FA

Q

Kask-1 116,2
Kask-2 106,0 151

L
293
239

Fp.

Ap

BJd.

C*

Cri 3H

%! 1 W 1320 1335 Vi93 (1600) y!t
863 1162 1185 [1387,5)1 vlí

megjelenő bazalt, diabáz, vagy trachidolerit értelmezése is. Lehet az alsópannon
butáit feltörési helye és teléről, vagy
Rétegsor

lehet aleókréta trachidolerit, vagy iiiobéz ia, da lehet mindkettő.

Negyedid ő aznK i rutóhomok, agyagos
homok, kavicsos homok. Felsőpliocán /levantei/ kék agyag, homok, kavicsos növény-

Mivel egy-egy szeizmikus kianiaJk#déóen csuk egy-egy fúrás mélyült, ezek
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maradványos homok. Felsőpannon homokos
Kőolajföldtani eredmények

agyag, márga, agyagos homok váltakozva,
gyenge lignitnyomokkal, Álsőpannon szür

Csak a szeizmikus mérések alapján

ke agyagmórga, agyagos csillámos finom-

feltételezzük, hogy a Kask-l fúrás a te

ezemcsée homok, huminites márga, mész-

rületen a kőolaj- és földgázelőfordulásra
legkedvezőbb ponton mélyült, de ez bizony
talan, Ezért ennek eredménytelensége mi

márga és meszes homokkő. S zarmata a mag
fúrással mélyült Kask-2-ben 1162-1174 m
között mészmárga és oolitos homokos mész-

att nem szabad az egész területet meddő

kő. Báder.i zöldesszíirke színű márga, me

nek nyilvánítani, bér a lehetőségeket

szes homokkő, szürkésfehér színű mészkő.

csökkenti a környék többi eredménytelen

Az alsó rész® valószínűleg kárpáti tufit,

fúrása,

désittufa, piroxénandezít és tufája, ho
mokkő, sok szenes maradvánnyal, meszes
49. Oaávoly /1,2, 4, 53 , 37, 95, 94/

konglomerátum és breccsa. Helyenként 10Jos rétegdőlések figyelhetők meg, A breocsa
cenomán korú.és más kőzettörmelékeket is

A csávolyi kutatási terület a Ma

tartalmaz.

daras-Tompa magas rögvonulat és az ettől
északra húzódó Jánoshalma-Rém magas rög

Diszkordancía után felsőkréta szür
ke préselt agyagmái'ga, mészkőtörmelékes

vonulat közötti Tataháza-Mélkútt mély vo

homokkő következik. KŐVÁRY J» és SZENT-

nulat nyugati részén levő helyi szerkeze-

GYÖRGYI K. /1902, 1984, 1985/ szerint

Erre először az 1942-43. között végzett

Clavulinoides gaultinua, Dorothix buletta,

gravitációs mérések eredményéből lehetett

Glomospira charoides, Arenoculiroina pres-

következtetni. Behatóbb vizsgálattal az

líi, Trocbammina carpenteri, Rotalipora

1954, évi szeizmikus mérések /42. sz. Je

cenomán korú faunát tartalmaz. Alatta

lentés, Jánoshalma/ jártak, amikor a Ja-7
szelvény Csávoly és Bácsbokod között kie

albai faunás barna-zöldeaszürke színű

melkedő medencealjzatot találtak / 95 - áb
ra/. Ennek részletesebb szeizmikus vizs

mészkő, Galcisphaerula innomoneta, Fithonella ovális, Btomiosphaera ephaerioa,
Planomalina caeperi fajokkal. Majd diabáz

gálata után szükséges volt egy fúrás mé
lyítése, mert az említett mélyvonulat

éa diebézegglomerétum következik /92. áb

magasabb szélein vannak olaj- és géztele

ra/ .

pek: Rém, Tompa, Kiskunhalas.
A kréta képződmények alatt jura
faunés agyagmérga, márga következik,

Fúrási tevékenység

zöldesbarna, vörösbarna préselt rétegek,

1971.04.06 . és 06.04. között mé

radiolaria, mészszivacetfik, Globochaeta

lyült a Csávoly-1 szerkezetkutató fúrás.

sp. Lombardia és kagylósrák töredékekkel.

A helyszíni földtani megfigyeléseket
TENKEI S. végezte.

A Kask-2 fúrásban a doggerbe so
rolt mészKŐ, márgakő, tufitos homokkő, an-

Rétegsor

dezittufa és bazalt előfordulását jelez-.ték.

A 126,43 m-eB tengerszint feletti
forgatóasztaltől számítva 110 m-ig negyedidőszaki homok, homokos agyag, agyagréte

Szerkezeti viszonyok

geket, 210 m-ig felsőpllocén agyag és vas
tagabb homokrétegeket, 325 m-ig felsőpan-

A kaskantyúi fúrások igazolták a
szeizmikus kiemelkedés jelenlétét, de
részletesebb szerkezeti ismereteket nem

non homok, homokos agyag, agyagmérga réte
geket fúrtunk ét. 901 m-ig alsópannon

nyújtottak. Bizonyítják, hogy a kutatási
terület a mezozoós aljzatú Mecsek-Kiskő-

szürke agyagmérga, közepes és finomszem

röa egységhez tartozik és az északra le

csés homokkőrétegek következnek, majd 90?

vő nagy örkényi-árok miocén vulkanitjaí

m-ig szarmata zöldesszürke színű márga,
mészmárga, homokos agyegmárga. Alatta

megjelennek már rajta. A kőolaj és föld
gáz felhalmozódására alkalmas szerkezet

988 m-ig bádeni mészmárga, algás mészkő,

jelenléte tisztázatlan maradt,

mely azürkésfehér- sárgás színű darabosan
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törS, gazdag bádeni faunával. 10Ó0 m-ig

SZENTGYÜRGYI K. /1965/ az Alföld nagy ré

kárpáti homokos agyag, homokkőcsíkokkal

szének felsőkrétájára kiterjedő dolgoza
tában a Csávoly-l fúrás mérgaösszletét

van jelen.

„Anomalinás Gavellinellás féeiesfinek" és

Diszkordénsan 1CWO m~től gazdag

a Cslkériai Márga formációba tartozónak

szenon faunéa rétegsor következik! főleg

vette. A réategsor magasabban levő mész

mészkő, mely„világos szürkésbarnás szlnö

köves rétegsorát a Bácsalmási Mészkő for

rétegzettség nem látszik rajta. Néhol kai

mációba sorolta,

éi teres éB néhány kemény homokos mórgacsikot tartalmaz. A1só részén /1381-léJl

S zerkezeti viszonyok

m/ világos zöldesazürke színű mészkőréte
A felsőkrétónál Idősebb képződménye

gek vannak, majd szürke, sötétszürke szí

ket sajnálatosan nem ismerhettük meg, mert

nű márga, világosabb mészmárga, mely KŐ

a mészkő átfúrásakor fellépő iszapveazte-

VÁRIÉ J. és BÉHCZINÉ MAKK A. szerint igen

eég nagy nehézségeket okozott.

gazdag maaatrichti faunát tartalmaz.

A geofizikai méré
sekkel megismert medencealjzati kiemelkedés kréta
mészkő-márga rög. Ezt 136
'

m vastag kárpáti, bédeni,
,

szarmata és 10G0 m vastag
pannon és fiatalabb rétegsor takarja. A szelzmika
szerint záródó kiemelkedés
van jelen, de erre egyet
len fúrás sem szolgál tathat bizonyítékot. így CHakkumulációra alkalmas szerketet jelenléte bizony-

'

"[AlAHAZA

tálán maradt.
Kőolejdöldtaní eredmények
Nyolc réteget vizs

HAI^EUE

gáltunk meg. Többnyire nem
jelentkezett beáramlás,‘
néhányból gyengén gáznyomos vizet kaptunk.

93. ábra.

Csávoly kutatási
terőlet térkép
vázlata a szeizmikus szint
vonal akkal .
9*1. ábra.

Földtani szelvény
a rémi és csévolyi
fúrásokon keresztül.
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A kutatás folytatását jelenleg
nem lehet indokolni, bár véglegesen be
fejezettnek sem mondható, Az üledékes
rétegsort nem tártuk fel teljesen és a
helyi szerkezeti viszonyokat csak a geo-'
fizika! értelmezés alapján feltételeztük.
\

.

/;

50. Abony / i , 95, 96, 102/
\ %
A Geofizikai Intézet 1954-64. között
végzett itt étnézetes szeizmikus mérése
ket;, melyekben kiemelkedés jelentkezett.

,’A W

i *l /

>f

V47 ! y \
'9

\

*
/

nm

95. ábra.

Abony kutatási terület
térképvázlata a szelzmokus
szintvonalak feltüntetésével.

A SzKÍ! 1966-67-ben részletes méréseket
végzett a környéken /73/a jelentés/. A
Jellemző gazdag faunás, homokos, zöldesszürke szinő agyag, barnésezürke márga éa

várható alsópannon alja körüli mélység
ben É-D-i irányú, dél felé emelkedő lapos
gerincsserű kiemelkedésen -1900 ro-es szint

tufitos rétegek képviselik

vonallal záródó szerkezetet találtak.

dőlésekkel .

5-10°-o

b

réteg-

A neogén alatt 22á6-2292 ni között
Fúrási tevékenység

díezkordánsan kérdéses korú alaójura/?/

A szeizmikus kiemelkedés tetővidé

homokkő következik, melyben csak kevés

kén egyetlen fúrás mélyült 1971.12.01-

echinodermata váztöredék és kagylósrák

1972.03.14. között, mely 2165,5 m mély
ségtől /két ízben kényszerült elferdí

maradvány van. 2292-/2337/ ni-es talpmély
ség között eredetileg a felsőtől ászba

téssel és melléfórással/ 2337 m-es mély
ségig jutott, üzemi geológusa G I U C Z G.

sorolt világos szürke-barna mészkő és do
lomit, alatta sötétszürke szinö dolomit
és dolomicmérga következik, amelyet később
a Mecsek alsőtriász kampill dolomitos már-

volt.
Rétegsor

garétegeibez találtak hasonlónak /BÍECZINÉ

A 9‘i/‘5 m-es tazf, forgatóasztal

MAKK A. 1974, SZALAY et al. 1978/.

alatt 295 m-ig ;legyedidő3 zaki homok, ho
mokos agyag, kavicsos homok,
388 m-ig felsőpliocén méazkonkréciós kék és tarkaagyag,
vörhenyes, barnássérga, zöldes
agyag ás világosszürke finom
homok váltakozik, 1203 m-ig
felsőpannon homokos agyag,
egyagoB homok sörön váltakoz
va, alsó részén vastagabb finomhomok rétegek vannak /Törteli
formáció/, 2123 m mélységig
alsópannon, melynek szokásos
formációi itt nem különülnek
el élesen, de felismerhető a
homokpados agyagmárga /Algyői
formáció/, a Szolnoki Homok
iSmmsU
formáció és a Nagykörűi Agyagmérga formáció alján mészsnárga
rétegekkel. A szarmata jelen
létét nem lehet bizonyítani,
A bédenl 2246 m-ig terjed.
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záródó kiemelkedések feltárása, a Bolt
É-2 a község alatt talált -1100 m-ben zá

S zerkezeti viszonyok
Az egyetlen fúrás a szerkezeti

ródó kiemelkedés és a Holt É-3 az -1200

viszonyokra bővebb ismereteket nem szol

éB -1250 m közötti teraszszerű szeizmikus

gáltathat, azonban a szeizmikue;kiemel-

kiemelkedés vizsgálata /97. ábra/ volt.
Végül az 1983-ban mélyült a Sol É-á fúrás

kedés jelenlétét valószínűvé teszi a kőolajföldtnni eredmény. A mezozoikum ki

az előbbitől 2,5 km-rel nyugatra. A fúrá

fejlődése a mecsekihez hasonló, amely a

sok mélyítése 1972-ben indult, üzemi geo

terület nagyszerkezeti hovatartozását

lógusa GYARMATI J. volt.

e 1dönt i.
78. táblázat
Kőolajföldtani eredmények
A fúrásnak több rétegvizsgálata
alkalmából különböző rétegekből hasonló
an kedvezőtlen összetételű nagy mennyi
ségű földgáz jelentkezett:
77. táblázat
—

Vií$oiU.
szakas?
m

Rlvóka Hozam
mm ffiVnap Mel^n

2331 - 57
2326-28
2292-%
2266- Ül

6
10
8

15 700 A57
322000 0,15
Tol 0 0 0 A, 07
nyom
3,99

2115- 79
1SA3- 53

8

19100
fXjom

A, 37
18, AT

i) S S Z í T I l i i

£Un
i s neh

r

co,

Nj

0,19
0,31
0,8A

93, A
97,1
% 1
938
t

1,37
1,36
1,35
1,37

0,12
16,85

93,6
1,60

1,31

Rétegsor
0 ,6 6

Negyedidőszaki homok, agyag, agyagos
homok. Felsőpliocén folyami homok, kavicsos
homok, mészkonkréciós kékesszürke színű
agyag* Felsőpannon homokos agyag, agyagmérga, agyagos homok, lencsésen sűrűn vál
takozva. Az alaóparmon vékony kifejlődésül,

3,1A

főleg szürke ngyagmárga. Bádenl elgás mész
kő, vulkáni tufa, zöldesszürke színű sgyagmárga, homokkő és konglomei'átum. A Sol É-2
A mezozoikumban tehát kedvezőtlen
az összetétel, az al sóporinonban kedvező,

és -3 fúrások tárták fel j ó l s z ü r k e márga,
laza homokkő, Ancilla glandiformis, Cardium,

de csak nyomokat találtunk. A réteghőmér

Hassa, Turritella és Oibisidea maradványok

séklet 2333 ni-ben 131°0, vagyis 19,28 m/°C.

kal. Alatta talán már a kárpáti mészkonkré-

További kutatások a kedvezőtlen

cíós homokos márga, konglomerátum, kvarcit-

összetételű földgáz miatt nem történtek.

és gneiezkavicsokból, őslény nélkül.

De számon kell„tartanunk, hogy az alsó-

A Sol É-l fúrásban nagy diszkordan-

pannon gáz kedvező összetételű és felhal
mozódhatott arra alkalmas helyen. A gáz

cía után felsőjura húsvürös színű kalciteres mészkő, mészkőbreccsa követkejik,

tároló mezozoikumot sem fúrtuk ót. Mind

melyben KŐVÁRY J. caiszoltaból Cadosina

ezekért a kutatás befejezetlen maradt.5
1

malmica /Borza/, Conuspira, Globochaete
alpina /Lomb/, Saccocoma, Calcispongia-tűk,
ostracodatörmelék, aptychusok maradványait

51. Soltvadkert Észak /66, 97, 98/

tál álta.
/
Újra nagy diszkordancia után grénit

Soltvadkert Észak néven kis szeiz

következik, húsvörös földpátokkal, biotit-

mikus kiemelkedésekre és teraszokra kuta

tal, Az ortoklász belseje zavaros, mikro-

tófúrások mélyültek.

klin és mozaikszerű kvarc, kevés biotit
látható benne. Mélyebben szürke és vöröa-

Fúrási tevékenység

foltos gránit van MES3ZÉMA B. szerint

A 8ol É-l fúrás célja a HÁMOR N.

ortoklásözal, imkroklinnal. /utóbbiban

/1966/ szeizmikus térképén a községtől
ÉK-re -1000, -1050 m-es szintvonallal

albitzárvényokkal/, kvarc és kevés bio
tit.
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nehezebb OH 0,55 tf %
COá 9,56
li,á ,50
A nagy területen egymástól távoli fúrások

Szerkezeti viszonyok
A szerkezet hasonló a soltvadkertihez, de itt nincs határozott nagyobb kie

csekély kőolaj- és földgéznyomai nem utal

melkedés, csak több kisebb szeizmikus ma

nak felhalmozódási övezet jelenlétére. To

gaslat. A szeizmikus értelmezéssel össz
hangban az alaópannon előtti felszínen leg
magasabb

a Sol É-l fúrás /-935 m / , a Sol

vábbi kutatás mai ismereteink szerint nem
sok reménnyel kecsegtet.

É-2-ben -1052 m és legmélyebb a Sol É-3,
ahol -1116 in. A délen levő
fúrásokban a báddni-kárpáti
rétegsor nagymértékben meg
vastagodott a mélyebbre sülylyedt medencealjzat felett.
Ezeken a kiemelkedéseken

a

CH~fel halmozódás lehetséges,
ha a többi szükséges tényező
kedvező.
1
km

Kőolajföldtani eredmények
Mindössze a Sol É-2
fúrásban jelentkezett számot
tevő olajemulziós víz és
gáznyom, A földgáz összeté
tele kedvezőtlen;
metán áá ,21 tf#
e tan
3 ,32
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80. táblázat
Dermedéspont °C
Benzintartalom
Petróleum
Maradék

52. Roltvadkert Kelet
A soltvadkerti szerkezettől keleti
re az 1978-80. évi szeizmikus mérések
szerint -1090 m fölé emelkedő medenoe-

+23
s#

7,55
15,04
?8,61

A többi fúrás csak vizet talált.
További kutatás Jelenleg nem indokolt.

aljzati'rög van, amelyen 1982-ben hérom
kutatófúrás mélyült / 5 1 . ábra/, üzemi

55. Kecel /l, 99, 100, 108/

geológusa GYARMATI J. volt.
A keceli kiltatési terület a János
79* táblázat
Fúiís

FA

Q

L

Fp-

Ap.

Sí.

m

3

Ktijt.

halma! nagy gravitációs maximum északi ol

M?}).

dalán terül el, Imrehegy határában. Az el
ső adatokat a MARÁT 1945. évi ótnézetes

SoSK-l

1216

Sol K 2 121,1 160
56

Sol K 3 117,1

230 852 1115 1256 12A9 1275 0305)
309 981 1182 1325 1336 (1380)

víz

a Geofizikai Iptézet megismételte 1961-

169 1001 1150 1255 1399

víz

ben. Mágneses méréseket a Geofizikai In

-

(1500)

gravitáoióa mérései szolgáltatták. Ezeket

tézet végzett 1951-61. között. +50 - +40
gamma értékű DK-i irányú gerinc alakú
Rétegsor

rendellenesség mutatkozik a területen,

A neogén rétegsor 0 soltvsdkertivel azonos.

ami a fúrásban elért bózisoa vulkánitokkal
lehet kapcsolatban.

A bédeni-kárpéti rétegek alatt

Szeizmikus méréseket

felső- és középső.lura korú mészkő van,

1954-ben és

1963-66. között végeztek /SzKÜ 90.az. je

világossziirke-vörös színű méozkőguinókkal ,

lentés/. Ezek eredménye kb. 1050-1100 m

vörösbarna kaiciterekkel és szürke színű
márga, egyagmárga. Csiszolatban Nodosaria,

mélységű, jól visszaverő szintben záródó

Textuleria, ostracoda töredékek ismerhetők
fel /KŐVÁRY J./.

gált a fúrások telepítésére /99. ábra/.
1980-81-ben a szeizmikus mérések kiterjed

A jura rétegek alatt méllott gránlt

tek Keceltől keletre, a Soltvadkert és
Kiskunhalas közötti területre. Itt mélyebb

kiemelkedés. Ez a szeizmikus térkép szol

következik, káliföldpétot, kevés plagio-

medencerészt mutattok ki, melyet északon

klászt, kvarcot, a biotit helyén limonitklorit halmazt tartalmaz.

és délen feltehetően törésvonal határol.
A mélyebb medencerészben kisebb szeizmi
kus kiemelkedések mutatkoznak.

S zerkezeti viszonyok
A szeizmikus kiemelkedés a kristá

Fúrási tevékenység

lyos alaphegység kiemelt helyzetű grénitrögjének felel meg, amit kevés jura takar.

A környező olaj- és géznyomos te

A diszkordanciéval rételepiilő neogén réte
gek lapos
boltozatot alkotnak, amely

dések feltárását kutatófúrásokkal. 1972-

rületek indokolták a szeizmikus kiemelke

olaj- éd gézfelhalmozódósra alkalmas.

74. között négy kutatófúrás mélyült Kecel
néven. Az 1930-81. évi szeizmikus mérések

Kőolajföldtani eredmények

/167. és 174. sz• jelentés/ alkalmával ta
lált két szeizmikus kiemelkedésen mélyült

A kis felboltozódáson a legmagasabb

1983.04.14-08,23. között a Kecel Kelet-1
és -2 fúrás.

helyzetű Bol K-l fúrás 1115-1155 m között
kis géztelepet harántolt, amely /8 mm-es
fúvókén/ napi 95 000 in^ gáztermelésre ké

Rétegsor

pes. Az 1259-1260 m közötti csövezetten

Negyedidőszaki lösz, sárgaagyag,

szakaszból kevés olaj is jelentkezett,

homok, felsőpllocén kékes-zöldes színű,

melynek tulajdonságai az alábbiak:

sárgaeres-foltos, mészkonkréoiós agyag,
homokos agyag és világosszürke homokréte
gek. Lefelé átmennek a felsőpannonban,

Fajsúly 20°C-ou 0,8947
Viszkozitás nini /s 2Ó°C-on 505,6
40°C-on 20,7
80°C-on
6,4
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melyben finomhomokos agyag és agyagos

rásokbnn főleg kloro-hipobazaltok for

homokrétegek, agyagmérga, mérgarétegek

dulnak elő. Zöldesbarna, barnésszürke

sűrűn váltakoznak. Felső részén lignit-

színű, morzsolható kőzetek, porfiros,

csíkos rétegek, aljén vastagabb homokré-

folyáson szövettel. Ásványos elegyrészei

tegek vannak. Az alsópannon az átlagos

plagioklászlécek /75 % anortit/ hálózata,

nál vékonyabb, szürke homokos agyag,
agyagrnáiga, finomszemcsés homokpadokkal,
valószínűleg az alsópannon magasabb részét

titánaugit-, amfibol-, magnetit- éa ilrnenltkrletályok kőzetüveg alapanyagban. A

képviselik.

ki őri tót tartalmaz.

hipomagmás átalakulás következtében sok

A keceli bazalttal alsópannon fau

Az alsópannon aljén nagyszabású
bazaltvulkánosság termékei váltak ismertté

nés mérge, agyagmérga váltakozik, mely

600 rn—né 1 vastagabb, főleg píroklasztíkum

nek K/Ar kora is megállapítható volt: 8,13

fordul elő, melyben baz,altpadok és telérek

± 0,71 és 8,47 - 0,77 millió évben. /BALOGH

vannak. Megjegyezzük, hogy a Kecel-1, -2,
-3 fúrások mélyítése idején a bontott vul

K. JÁMBOR Á. 1987/.

káni tót diabáznak véltük /több munkában

tanújolei fordulnak elő a környéken a Szánk-

így ia szerepel/, csak később, a Kec-'l

108, Kiha Ny-3, Ruzsa-á, Bordány-2, (illés-

fúrás talált a bazalt alatt és azzal vál

28, Sándor!'alva-I, Pusztamérges ÉNy-1 és

takozva /9. mag! 17ÚÚ-1751 m/ faunés alsó

újabban a ÍJagykörü-11 fúrásokban is. Mivel

pannon márga-mé8zmárga rétegeket, bizonyít

a környéken alsókréta dlabézok is vannak,

Hasonló alsópannon hazaitvulkánosság

va alsópannon korát.

több K/Ar korinegliatérozásra lenne szükség

A bazal t BALÁZS E. NtJSSZER A. /19S?/
vizsgálatai szerint könnyenillók hatáséra

elkülönítésük érdekében.
Szarmata durvamészkő a Kecel K-l
fúrásban fordult elő. Bádenl rétegeket a

erősen átalakult hipobazalt, A keceli fú-

Kec-á és Kec K-l, -2 fúrások találtok:
mészmérga, márga, gazdag mikro!aunával.
Lejjebb agyagmérga, homokos agyagmérga,
homokkő, konglomerátum és breccsa fordul
elő, vulkáni tufacsíkokkal. Az aloó része
valószínűleg átmegy a kárpáti emeletbe.
Nagy diszkordancia után a Kec K-l,
-2 fúrásokban középsőjura szürke színű
agyagmérga, mészmárga, mészkő fordul elő
gyér /bizonytalan/ faunával.
Alsó triász a Kec-'l fúrásban kemény,
vörhenyés színű kvarcit /Jakabbegyi Homok
kő f./. A Kec K-l fúrásban a középsőjura
márga, mészkő alatt 1857-1989 m között
talált ni sótriász kemény agyagmérga, palás
márga, homokkő- és breccsarétegek vannak.
A Kec-4 fúrásban 1974 m alatt porfirilet

porfirittufékat említenek.
Világosszürke színű, kemény

A t-3

karbonétosodott kőzet. Finomszemcséséalapanyaga byalopilites, benne plagioklász /labradorit-bytownit/, kvarc és kar
bonátos csomók látszanak. En

'•5 km
—J

nek az
W

Kecel kutatási terület térképvázlata
ez 1966. évi szeizmikus visszaverő
felületekkel.

ö s b z ]etnek

az alján

q

morf kőzettörmelékből. Csillám-
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paladarabok, milonitos gneisz, szericites

sora, amelyben gneisz tolódott középBŐjura
palás agyagok fölé.

ortokiász, piagioklász és metamorf kvarcit törmeléke,

A terület mozgékonyságéra utal s

A kristályos alaphegységet a Kec

sok üledékhézag és vulkáni működés is.

K-l, -2 fúrások érték el, A Kec K-l
gneiszben állt meg, mely itt vörös-zöld

üledékhézag van
alaótriász után

színű, szürkésévoa palás kőzet, vörös

jurától a kárpáti üledékképződéaig, végül

földpétporfírobiesztokkal,

bz

g

a l sótriész előtt, az
középsőjurélg, a középső

a bádeni és az alsőpannon között. A bádeni
és az alsópannon között a vastag bazslt

A Kecel K-2 fúrás rétegsora rend

és a bazaltos vulkáni termékek erőteljes

ellenes, itt a bádeni-kérpéti rétegek
alatt 2413-253Ú ns között középsőjura,

magmás működésre vallanak. Az alsópannon

25?,*-26'lO in között alaótriász kvarcit

medence8Üllyedés közben keletkezett, vagy

és közel 100 in vastag gneisz következik,

megújult törések mentén vizzel telített
környezetben huzamos hípomagmés működés

alatta 26ÚO-/2750/ m talpmélységig újra

folyt. A hipomagmás kőzeteknek alsópannon

középsőjura márga, mészkő,^mészmárga és

üledékekkel váltakozása arra utal, hogy
a vízzel boritottság nem szűnt meg a bá

agyagmérga rétegek vannak.
A kristályospalákat behatóan vizs

deni és a pannon között, vagy csak kis

gálta és leírta CSEREFESNÉ MES8ZÉNA B.

időre szorítkozott a magasabb szerkezeti

/l978, 1985/.

helyeken. Mélyebb helyzetben a szarmata

Szerkezeti viszonyok

üledékek is kimutathatók /Kec K-l/.
A pannon és fiatalabb üledékek a

A keceli kutatási terület a Siikösd-

kristályos-mezczoós rögök oldalain kiékelődnek, felettük laposan felbőltozódnak,

Jénoshalma krietélyospala magas rögvonulat
északi oldalén van, a mecseki kristályos
kezetek ÉK-i folytatásénak tekintjük, mór-

A. klékelcdések és felboltozódások, mind

égy-középalföldi kristályos vonulat néven.

pedig a diszkordéns felületek kőolaj-föld

Ezt a vonulatot északon a Bzolnok-Mecsek-

gáz felhalmozódásra alkalmas csapdákat
hoztak létre. Viszont kedvezőtlenek a

alja szerkezeti választóvonal határolja
el a tőle északra következő Mecsek-Klskőrös

többször ismétlődő üledékhésaggal, a ki

mezozoós aljzatú medencei-észtől. Ennek

emelkedéssel és lepusztulással járó szer

a

kezeti mozgások.

szerkezeti vonalnak a közelében mélyültek
a keceli fúrások. Ennek a következménye

■Kőolaj!öldtani eredmények

lehet a Kecel K-2 fúrás rendellenes réteg
A keceli kutatási területen egye-
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dűl a Kec-2 fúrás
kőolajat, a többi
A Kec-2 1Oá7-1068
/4 sr.m-es fúvókén/

FlítáS
Kec-1
kec-2
Kul
Kétfec K-1
Kec K 2

------

talált figyelemre méltó
fúrás meddő max’adt..
m közötti szakaszéból
3 óra alett 200 liter

54. Soltszentlmre / I , 10, 11, 101/

Soltszentimre és Csengőd környékén
olajat termelt /15,9
naponta/. Az
a szűrt gravitációs térképen több kis
1082-85 m közötti szakaszból földgáz je
pozitív anomáliát találunk. Ezek szeizmi
lentkezett. 1072-1076 m-ből dugattyúzás
kus vizsgálatéra 1965-6?. között került
sal napi 2,3-2,5 nr olaj és kevés gáz
sor /SzKÍ) 98. ez. jelentés/. Soltszentvolt nyerhető . Végül 1053 -1076 m--bői naimrénél 1200-1400 m mély környezetből
pi 6-8 m'5 kőo laj jött a felszínre,
81 , táblázat -800 m-ig emelkedik a medencealjzat és
ftfeK-DDNy-i tengelyirányú kettős kiemelke
L
a
fa
r?. Ap. toll <k. B-K. T V P Krist. Hígj.
dés van. Déli része Csengődnél -75 m fölé
vb
Tl2,8 "W8 224 86? 960 (1500)
emelkedik.
olaj
124.3 80 240 910 1054 1(6605
Fúrási tevékenység
Vi2
1276 125 4lo 616 1138 (1256)
A szeizmikus kiemelkedések feltárá
vb
- 1974 - (1251)
127,3 208 ÁGI 617 1718 séra 1973-ban került sor. Ezen a néven
200 618 1248 - 1263 1450 1857 1989 (2050)
1165
három fúrás mélyült. Kettő a solt3sent\im2534- w,
7413 241?
131,0 Ti 216 1104 1934
rei, egy a csengődi kiemelkedésen. Üzemi
2534
2540 renáeibs
ÍÉ40tsltJSN geológus GYARMATI J. volt.
1(2750)
82. táblázat
kecel- 2
1047-1068 m
9«32
E«,7
38,1
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50 T-os
69 *C
75 X
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fó t -2
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fiizoU i
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0,0
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1,72

83. táblázat

Kecel 2
1045 1076 Sí
0,9273
64, fe

0,0

6,45

Fúrás

a

L

Fp.

Kiist. H*’9l
$o!U-1 1004 40 208 679 762 - (7995) vlí
Solli -2 100,6 32 194 686 621 891 (573) (jeligém
Solti-3 100,4 36 139 69i 826 ioao (1179) rá s

25,2
<16,0
irtarmedier
6,G0
4,66

FA

Ap.

Rétegsor

86,52

0,20

Kec?
m 1072-1076m
92,52
5,84

0,0

1|84

A Kecei-2 fúrásban a kőolaj és föld
gáz jelentkezése az alsőpannon bazaltvulkanizmus képződményeiből származik, ez pedig
szeszélyes, lencsés rétegzettségö szabály
talan, repedezett kőzet. Az olaj-géz fel
halmozódásénak mér a szomszédos fúrásban
sincs nyoma. Halmaz telepnek látszik, ré
tegnyomása hidrosztatikus /1600 m-ben 160
atm/. A telephőmérséklet 1060 m-ben 05,5°C,
ami 21,8 m/°C gradiensnek felel meg. Vá
ratlan jelenség, hogy a vulkáni tárolókő
zetben levő földgázban CO2 nincs jelen,
Az itt talált kőolaj kutatása je
lenlegi módszerekkel és eszközökkel na
gyon költséges és nem gazdaságos.

MegyedidSszaki homok, lösz alatt
felaőpliocén homok, kavicsos homok, mészkonkréciós kék- és tarkaegyag. Felsőpannon
vastagabb homok-, homokos agyag- és agya
gos homokrétegek sűrű váltakozása. Az alaópannon viszonylag nagyon vékony kifejlődésű. Szürke agyagmérga és finomszemcsés
csíllámos homokkőrétegek, alján világos
barnásszürke szinű márgarétegekkel. Az
alsópannon alatt emeletekre alig tagol
ható miocén következik, mely a Solti-1
fúrás környékén hiányzik, a Solti-2-ben
bádenl lajtamészkő gyenge olajnyomokkal,
fehér, földes-laza mésziszap, gazdag bádeni faunával. A Solti-3 fúrásban főként
vulkáni tufa, kevés mérga és lent konglo
merátum van, a kristályos alaphegység tör
melékéből.
A rétegsor felső részén zöldesszürke-szlnű kemény tufa, elagyagosodott
/bentonitos/ rétegekkel. Sok biotitot
tartalmai?, mely részben klorittá alakult.
Mélyebebn mészkő-konglomerátum következik
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felső triász kavicsokkal, melyekben Pron-

Kőolajföldtani eredmények

dicularia, Nodosaria, tömeges algamaradA fúrásokban csak gyenge gáznyomok

vényok, echinodermata- és ostracodatörmelék van. Mélyebb részén téglavörös

jelentkeztek, melyek összetétele kedvező,

színű mérgéé kötőanyagú, mely barnafol-

de mennyisége jelentéktelen. Jobb géznyo

tos-limonitos szürke színű márgába megy
ét, bédeni faunéval. Ez alatt vörhenyea

mok a Solti-2 fúrásból származtak 810973 m-es mélységből:

színű konglomerátum következik, tűzkő-,
mészkő- éa bontott mandulaköves diabéz-

metán
étén
propán
nehezebb OH
C0~
Ni

*

kavicsokkal. Alsó részén gyakoriak a fel
sőkréta faunás mészkőkavicsok. Globotruneana arca, G. linnaeana, Eponidee, Bolivina fajokkal /KŐVÁRY .T./, és az agyagmérga kötőanyagban gyér bédeni faunéval.
Alatta ismét biotitos vulkáni tufa, agyagos tufa és konglomerátum következik,
melyben gránitkavicsok vannak /ezek egy
re gyakoribbak/, de kötőanyaguk bédeni
faunás.
A neogén képződmények a kristá
lyos alaphegység erősen lepusztult fel
színére települtek. A Solti-1 fúrásból
csilláinpaJa, a Solti-2-ből gneisz, csillémpala és kvarcit, a Solti-5-ból gránit
került a felszínre. A gránit vörös és
szüi'ke színű kemény kőzet, hölokristélyos porflróa, vörös ortokléez, ikerle
mezes albít, sok bontott kloritos-limonitos biotitbeágyazéssal.
Szerkezeti viszonyok
Soltszentimre környékén viszonylag
magas helyzetű a medencealjzat, mélységi
ingadozáspkkal. A mintegy 13 km hosszú
gerincszerű szeizmikus kiemelkedésen mé
lyült 3 fúrás részletes szerkezeti ismere
teket nem nyújthat /101. ábra/. A

déli

rész /Csengőd környéke/ gránit, az északi
rész /Soltszentimre/ az előbbinek pala
burka, migmatitos kísérője.
A kristályos alaphegységet
helyenként triász- és krétarétegek lepusztulási marad
ványai fedik, lepusztult nyo
mait megtaláltuk. A medencealjzat viszonylag magasra
emelkedése miatt a neogén
rétegsor vékony és hézagos
kifejiődésű, ami a kőolajés földgázfelhalmo2Ódásra
kedvezőtlen.
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82,05
0,75
0 ,1 1
0,06
0,86
16,17

tf %

A nagy kiterjedés/) szeizmikus ki
emelkedésen kSoiajföldtani értéke
lése a feltételezett tetővidéken
sorakozó három fúrás alapján nem
lehet teljes, de az általuk meg
ismert földtani viszonyok kedve
zőtlenek. A neogén üledék vékony,
alatta kristályos képződmények
vannak. A nyugat felől határos te
rületekről CH-nyomokat nem ismerünk.
Keleten a Tisza-érok tápterülete
messze van. Meddő területnek azon
ban nem nyilvánítható és a kutatás
sem tekinthető befejezettnek, mert
a szerkezeti viszonyok tisztázat
lansága miatt■kérdéses, hogy a
fúrások a legkedvezőbb pontokon
mélyültek-e.

55. Újszilvás /l, 102, 103/
Cegléd környékének kutatása
keretében került sor az újszilvást
kutatási területre. Itt gravitációs
méréseket a Geofizikai Intézet vég
zett 1955-62. között és a GKÜ 1972-ben.
Ezek alapján gravitációs szűrt anomália
térkép készült, amelyen Ceglédtől közvet
lenül keletre és északra Tápióezőlős és
Újszilvás községek között határozott po
zitív anomália mutatkozott. Szeizmikus
mérések 195^-65< ás 1972-73- között foly
tak, amelyek szerint a medencealjzat fel-

102. ábra.
Újszilvás kutatási terület gravitációs
maradó kanoméiia térképe.
színe bonyolult, kisebb kiemelkedések és
mélyedések mutatkoznak rajta. A Tápiószőlős és Újszilvás közötti gravitációs maxi
mumnak három /-1750, -1850 m-es/ szeizmi
kus kiemelkedés felel meg a feltételezett
miocén felszínén. Itt mélyült ez Újszilvéa-2 fúrás. Ugyanez a felszín -1900 -2000 m mélységben várható a Ceglédtől
keletre levő gravitációs anomália
területén, amely a szeizmika sze
rint két kiemelkedésre oszlik.
Ezeken mélyültek az Újszil-1 és
-3 fúrások. De hosszabban követ
hető szeizmikus szintek itt nin
csenek, a visszaverő felületek
mélysége, vastagsága gyorsan vál
tozik. A mágneses mérések vulká
nitok jelenlétére utaltak.
Fúrási, tevékenység
1973-76. között a geofi
zikai értelmezésre támaszkodva
három fúrás mélyült, üzemi geo
lógus GALICZ G. volt.
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tebb aávokban sok a biotit, muszkovit,
kevés a kvarc és a földpát. A világos
részekben sok a tejfehér kvarc és föld
pát, kevés a csillám. Néhol mikroklint
tartalmaz. Az egész kőzet megviselt,
tört-zúzott, néhol miionitosodott, vagy
breccsaszerű , ahol fehér színű elmorzsolódott alapanyagban J cm-es szögletes
gneiszdarabok vannak, sok plagioklász,
kevés mikroklln és kvarckrietállyal.
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Negyadidőszaki homokos agyag, ho
mok, kavics, Felaőpliocén /levente!/ kékeBSZűrke színű barnafoltoa agyag, mészkonkrécióe meszes agyag, homok, kavics.
Felsőpannon homok, agyagos homok és ho
mokos agyagrétegek és lencsék sűrűn vál

Szerkezeti viszonyok
Az újszilvás! kutatási terület a
Kaposfőtől Ceglédig követhető kristályos
medencealjzat! vonulat ÉK—i részéhez tar
tozik, melynek északi mélybe süllyedt ré
szén alakult ki az Örkényi miocén vulkáni
árok. Ezek a vulkánitok DK felé már elvé
konyodva megvannak Újszilvás környékén ia,
de itt a kristályos alaphegységet is si
került elérni.

takozva. Az alsópannon felső részé ural
kodóén szürke színű agyagmárga, alatta
homokpados agyagmárga és finomszemcsés
csillámon homokkő, vékony, szürke színű
csillámos agyagmárga lemezekkel. Mélyeb
ben kb. 100 m vastag szürke agyagmárga
és kb. 20 m vastag bernássztirke mészmár-

A kutatási terület szerkezeti vá
zát valószínűleg a szűrt gravitációs tér
kép vázolja a leghűségesebben. Ezen a
területet északon elhatároló Középmagyarországi-vonal mentén a szerkezeti irányok
határozott megváltozását találjuk. Szerke
zeti vonalakra utal a gránitgneisz nagy
fokú szerkezeti igénybevettsége ia, zú
zott ásványai, breccsás milonitos szövete

ga van. A azarmata-bádeni rétegsor vul
káni sorozat: andezit-, dácittufák, agg
lomerátumok, karboandezit és dacito-andezit. A szarmata és bádeni nem választha
tó el. Az nndezlttufa világos zöldesszür
ke színű glaukonitos, finomszemcsés alap
anyagában néhány savanyú-intermedier plagioklász, kvarc és bontott biotltgumók,
karbonátos fészkekevennak. A karboandezit
kemény, világosszürke színű kőzet, agya
gos repedésekkel, kőzetüveg alapanyagában
kaol inosodott plogioklészlécek, p.lafioklászroncsok, kalcittal töltött pezeudomorfózák, kerbonátosödott amfibollécek
opak szegéllyel és kevés pirít-, magnetitkristállyal. Az líjszil-2 fúrásban az an

is. A kutatási terület kiterjedt és kevés
fúrás mélyült rajta. A részletes helyi
szerkezeti viszonyok ismeretére nem elég
az adat. Az alsópannon talpa szerint a
kutatási terület KÍJK felé süllyedő mély
medence szélén fekszik. Záródó helyi
szerkezetek Jelenlétét a fúrási adatok
nem bizonyítják, de lehetségesek. A kié
kelődő homokrétegekben kisebb CH-felhalmozódások lehetségesek.

dezit alatt dáci tagglomerátum ven, sok
gneisztörmelélikel. A dácitban sok kvarc,
kevés szanidiA látható.
।

Kőolajföldtani eredmények

A kristályos medencealjzatot az
Ujszil-5 fúrás érte el, melynek felső ré
sze metamorf kőzettörmelékből álló brecscsa. Alatta gránitgneisz következik. A
kőzet szürke színű muszkovitos-szericitea
páaztákkal, sötét és világos erekkel-csikokkal. Vékonycsiszolatban CSEREl'ESNÉ
vizsgálta. A kvarc töredezett, mozaik
szere, hullámos kioltásé, sok plagioklászzárvényt tartalmazó orsókban van Jelen.
A plagioklász erősen szericitesedett, a
muazkovit háncsBzerűen rendezett. A söté-

Az Ujszilvás-1 fúrásban, a Nagykö
rűi Márga formációnak megfelelő rétegek
olajnyomosak. Az Újszilvás-? fúrás föld
gázt talált a kristályos alaphegységet
fedő törmelék felső részén, az alsópannon
márgák és agyagmárgák Jól záró rétegei
alatt. A gázelőfordulás adatait a 8?.
táblázat tartalmazza,

A földgáz összetétele kedvezőtlen,
nagy COg-tartalom bizonyára a vulkáni
tokkal hozható kapcsolatba és ezért a

A
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medencealjzati kiemelkedések jelenlétét
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éa mélységadatokat szolgáltattak. Földmágneses méréseket a Geofizikai Intézet -

1,98

végzett éa Kiskuhalastól közvetlenül

1,6

DNy-ra JO gsnimás rendellenességet talál
tok.
A környező jó kutatási eredmények

kutatást nem folytattuk. Ismeretlen maradt
a helyi szerkezeti helyzet. A fúrások;
egymástól 5 - 9 km távolságra vannak, több

/Tázlár, Szánk/ éa a terület kedvezőnek
ítélhető földtani fel építése alapján
szükségesnek láttuk a fúrásokkal való

ségük a neogénben állt meg. A kutatást
a szerkezet részletesebb ismerete /kor

fel tárását.

szerű szeizinika/ és a GO^ gáz értékesít

.Fúrási, tevékenység

se után folytatni lehetne, tekintettel a
közeli Farmos kedvező összetételű föld

Alapos geofizikai méréssorozat
földtani értelmezése után a fúrási tevé

gázára is.

kenység 1974.01.26-án indult meg. A Ki ha
ÉK - 1 felderítő kutatófúrás földgázt ta
lált, aminek következtében továbbfej

56, Kiskunhalas Északkelet /6 8 , 69, 104,
- 105) ,|()/

lesztő, lehatároló és termelő fúrások
mélyültek. 197*1-1983• között a Kibe ÉK-1
és -92 számú fúrásokat tűzték ki. Ezek

A következő évben /1974/ Kiskunha
las Északkelet kutatási területen folytat
tuk a munkát, amely a Sükösd-Jánoshalma

tatófúrások mélyítését nehezítette az,
hogy a város területén nem lehetett aka

közötti és a Kiskunhalas városától észak
ra húzódó medencealjzati magas rögvonulat
ÉK-re lemélyülő részére esik. Először

közül nyolc fúrás nem mélyült le, A ku

az

dálytalanul geofizikai méréseket végezni
éa fúrásokat telepíteni. Az üzemi geoló
gus munkáját GYARMATI J. látta el.

3 9 4 1_/|4 , évi gravibáciőa mérések utaltak

a rögvonulat jelenlétére. A Geofizikai
Intézet utak mentén végzett ritka állo

Nehezítette a fúrási tevékenységet
a mezozoós medencealjzatú területrészen

másközül mérései alapján Bouguer-snomália

fellépő iszapveszteség. A. fúróiszap el

térképet szerkesztett. Ezt követően 1965-

nyelődése esetén az átfúrt gázteJepekből

6 6 . között a SzKÜ reflexiós szeizmikus

megindult a beáramlás, aminek következté

méréseket végzett éa két visszaverő felü

ben történt a Kiha ÉK~7 fúrás gázkitörése.

letről mélységtérképet szerkesztett.

19 7 **.0 1 .1 1 -én 1 772 m elérésekor az
1.24 fajsúlyú iszap elnyelődött. A fúró
cső kiépítésekor iszap- majd gázkitörés
következett: be. Másfél napi küzdelemmel
1.24 fajsúlyú iszappal sikerült s kutat
megnyugtatni éa az egyensúlyt helyreállí
tani. Á fúrócső azonban megszorult. Három
hónapi mentési munka után a továbbfórás
kor újra teljes iszapveszteség követke
zett be. A fúrást sikerült lezárni, de a
fúrécső újra megszorult. Más lehetőség
nem volt, a fúrocsöveb becementezték.

alsópannon talpa, valamint az alsó-

Az
és

felsőpannon hatéra közeléből készült ez.
Részletesebben vizsgálta 1973-ban a GKü
gravitációs csoportja. Ez alkalommal 500
m-es négyzetháló szerint mérték fel a
területei, és a korábbinál határozottabb
rendellenességeket mutattak ki. Maradékanomália térkép is készült, melyen egy
magosabb déli és mélyebb északi szerke
zet bontakozott ki. S zeizmikus mérésekkel
több ízben íe vizsgálták. Ezek eredmé
nyeit a GKÜ 90, és 1-14 számú jelentései
tartalmazzák. Mágneses analóg szeizmikus

Ugyanígy nem fúrhattuk át a még
várható telepeket a Kiha ÉK-15 fúrással
sem, kénytelenek voltunk a középaőtriász
dolomi tbreccséban 19 2 5 m-es mélységben
befejezni,
A fontosabb fúrások földtani adat8 _i a gg^ táblázat tartalmazza.

mérésekre 1974-ben került sor /GKÜ 1-28
jelentés, 1 9 7 5 /, amikor már fúrási ered
mények is segítették a földtani értel
mezést. A szeizmikus mérések bizonyítot
ták a gravitációs anomáliáknak megfelelő

Rétegsor
A negyedidőszaki üledék 15-65 m
vastag sárga színű homokos-meszes agyag,
lösz, futóhomok, kavicsos homok, agyag.
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agyag, egyagmárga padokkal, 600-?00 m kö

86. táblázat

zött lignitcsíkos agyagos homok. Felfelé
aprókaviceban gazdagodó fel töltüdő tavi

1-----

F(fr<ís

Th

b

Ap. 8-K. 0

í, m . Heg).

üledék. Alsópannon szürke színű finomho-
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mokos csillémos agyag, agyögmárga. A kózetrétegtani tagolása bizonytalan. Főleg
agyagos üledék, de az alján felismerhető
a barnássziirke márga, mészmárga, legalján
vulkáni tufacsikokkal. A szerkezetileg mély
helyeken megvastagodott és homokrétegek
iktatódnak közbe. A mészmárgás rétegek
fölött szürke színű agyagmárga van, vékony
finomhornokos , csillémos rétegecskékkel .
Felső részén agyagmárga és homok voltako
zik. Az alsópannon üledékhézaggal , diszkordánsan települ a bádeni rétegeken. A szar
mata jelenlétét egy fúrásban sem sikerült
bizonyítani. A bádeni felső része regresZsziós homokkő kongloinerétumcsikokkal és
barnásszürke színű márga, vulkáni tufacsíkokkal. Faunája szegényes, kisnövésű
foraminiferák, halpikkelyek, növényi ma
radvónyok. Alatta lajtamészkő van, mm-es
bontott vulkáni tufacsikokkal, gaadag foramínifera faunéval. Mélyebben homokkő,
glaukonitos-homokos agyaggal, lithothamniumos mészkő és tufacsíkok, majd márgás
kötőanyagú konglomerátum, homokos agyagmárga, breccsapadokkal, durvatörmelékes
konglomerátum, kötőanyaga zöldesszürke
sgyagos, tufés kőzet. Kavicsai gyengén
koptatottak, a medencealjzat kőzeteinek
törmelékei. Alatta szárazföldi dubvatörmelék következik, vörösbarna agyag-homok
kötőanyaggal, főleg metamorf, kevés mezozoós mészkő és dolomit kőzettöremlék, melyek
kora valószínűleg kárpáti.
A bádeni-kárpáti és az alsókréta
között kiemelkedés, lepusztulás folyt.
Az alsókréta felső része meszes
homokkő, homokos mészkő. Alatta szürke
színű kemény, repedezett-üreges, kalciteres, kovás mészkő van, rádiói áriéval és
kovés szivscstűkkel. Ezen kívül echinodermata és ostracoda töredékek, Cadosina
volgeri /Borza/ Pifchonella ovális /Kauff-

A felsőpliocén /levantei/ 200-300 m vastag

man/ maradványokat találtak benne /BÉRCZI-

0gyag» homok. Kékesszürke-zöld színű aérga-

NÉ MAKK A. et al. 1975/.

foltos és eres agytig, mészkonkrécióe

Középsőtriász. A triász felső része
I
a Duna-Tisza köze déli részén hiányzik.

agyagi aprókavicsos homok. A felsőpannon
homokos agyag és agyagos homok sűrűn vál

A középsőtriász a Kiskunhalas ÉK kutatási

takozó, kiékelődő-lencsés rétegei. Fent
á50-600 m mélységig főleg kvarchomok,

rás/. Szürke dolomit, dolomitos mészkő,

terület déli részén van meg /-7, -15 fú

128

dolomitbreccsa kifejlődésben, Probolo-

el a középső szerkezeti egységtől. E vonal

cupsidis mészalga maradványokkal. A kié

mentén a déli egység medencealjzata hirte

előfordulás lepusztulási maradék lehet.

len nagy mélységbe kerülve található /1OT.

Aísótrlész anhidrites dolomitos márga,

és 105. ábra/. Közelebbi természete e vo

mészmérga, szürke palás agyag,

nalnak ismeretlen. Térszűkiiiésee rétolé-

kvaro-

homokkő és vörösbarna egyegkő. A kutatá

déo, vagy tégulásos vetődés?

si terület déli részén található.
Az

A középső szerkezeti egység terüle

alsphwgyaég krlBtályoepala,

tén a neogén medencealjzat alsó- és közép

főleg migmatitokból áll. Porfíroblasztos

sőtriász /talán jura/ és alsókréta réte

gránitgneiszek, ortogneiszek, zöldpala

gekből épült fel, déli rétegdőléaekkelf

fécieaű blasztomilonitok, epimetamorf

mivel északi részén az idősebb /triész/

szericitkvaroit. Gyakran hidrotermélia
hatásra karbonátosodás figyelhető meg

délen, a fiatalabb /alsókréta/ képződmények

bennük. Gyakori az 50-60°-os peláaeég

vannak az itt vékony bódeni üledék alatt,
melynek felszíne -1650 m-ig emelkedik

éa repedazettség.

/ 105 . ábra/.

Szerkezeti viszonyok

Fzt a középső szerkezeti egységet
szintén szerkezeti vonal választja el az

A geofizikai és fúrási adatok

északi egységtől, mely az előbbi vonallal

ÖGezegezéae szerint Kiskunhalas ÉK ku~

nagyjából párhuzamos. Ez a szerkezeti vo

tatéai területen három szerkezeti egy

nal irodalmunkban több helyen mint rátoló-

ség van jelen:

dé s , feltolódás szerepel, de ez igazi ter

A déli szerkezetegység /Kiha ÉK-

mészetére nincs megbízható adat. Valószí

3'*, -35 fúrások és az innen délre húzódó

nű, hogy a Mohács-Kőrös nagyszerkezeti

terület/. Jellemzője, hogy a neogén me

választóvonal része.

dence aljzata a miocén folyamán mélyre
E második szerkezeti vonaltól észak

süllyedt, miközben 2000 m vastag kárpáti-

ra a neogén medence aljzata metamorf kőze

bédeni üledék keletkezett /Tataháza-

tek /migmatitok/ hatalmas

mélykúti érok folytatása/.

rogje, melynek

legmagasabb része a Kiha ÉK-l, -38 fúrá-

Ezt a déli Bzerkezetegységet egy

Tátaháu- Mékikuii

NyPNy-KÉK irányú szerkezeti vonal választja
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sok környékén -1750 m-ig emelkedik és

87.

vastag pannon alatt.
A neogén tenger eiSnenyomulása a
kárpáti végén bádeni elején kezdődött,

k ő ü l A.1
fdjS'ily

a bádeni közepe felé tetőzött, majd

20'C-#«

V i ü t o iU s

Oerrfied^spsnt * í

mai észlelhetők,

3ttttg

A kutatási terület szerkezete,
zeti helyzete: a mély Szegedi-medence táp
területének nyugati szegélyén kialakult
felhalmozódás! övezetében alkalmas volt
nagyobb

Dili jáííípVa

0,885?

0,8455

21

.

9,12
5.38

s12

*36

-3 1

inki medior

Bem intaitaW m

földtani fejlődéstörténete éa nagyszerke

tszaki gázsafla

15,3

cSt 38*C
EÖ°C

visszahúzódott, A szarmatában nincs nyo
ma üledékképződéanek, eöt lepusztulás nyo

táblázat
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kőolaj- éa földgáztelepek fel
Néhány geotermikus adat a kutatási

hal mozódására.

terület 'fúrásaiból :

„0

,

Kőolajföldtani eredmények
Már az első fúrás a neogén inedenC3
északi, kristályospala aljzatú területé
nek tetővidékén eredményes volt, 18891930 m közötti mélységszaksszból /8 mm3
es fúvókan/ napi 170,2 nr kezdeti olaj

ai

termelést és 5680 m' földgázt adott. Ez

Kilia
K iha
K jha
Hiba
Kiha
Ki ha
Kiha

ÉK- ! 2062 ITT-- n f r utón
ÉK—2 2069 m
u tán
5|h istán
ÉK-3 214 9 m
ÉK-4 2165 m 1 fs|; után
ÉK-5 .2086 m 50 után
Q*’ u tán
ÉK-6
ÉK-8 2040 m 33h után

1-16^0,
112°C,
107/0,
l08"C,
105^0 ,
110-C,
98°0,

19,4
20,2
22,0
22,0
21,9
22,0
23,1

rr/°0
m/°G
m/°C
m/°C
m/°C
m/°C
m/°0

további kutatás a Kiha ÉK kutatási
területen nem indokolt. A környéken is sok

zel indokolttá vált a továbbfejlesztő,
lehatároló és termelő fúrások telepítése,

kutatófúrás
mélyül b, közöttük több ered
ményes is. Újabb olajmező felkutatására a

A középső mezozoós medencealjzatú
szerkezotegyBégen a Kibe fck-7 fúrásnál

környéken alig van remény.

bekövetkezett gázkitörés bizonyította a
CH-telepek meglétét és indokolta a to
vábbi fúrásokat. Végeredményben a Kiokun-

5?. Morálistom /I

106, 107, 113/

balas ÉK kutatási területen két termelő
területet /az északit és a délit/ ismer

1973 -ban kezdtük el a kutatófúrások
mélyítését Mórahalmon is. Itt az első mélyföldtani adatokat a Geofizikai Intézet

tünk meg.
Az északi olajmező nagy hal mezte
lep, mely a metamorf kőzetek mállott,

re

pedezett felszínén és az azt borító tör
melékben alakult ki neogén agyagok-márgák
alatt. A déli olajmezo szintén halmazte
lep repeidezett~ürege3 mezozoós kőzetek
ben, alsó és középsőtriász dolomitokban,

19')I-43 . évi Madaras-Tompa vidéki Eötvösingés mérései szolgáltatták. DK felé erő
sen csökkenő gravitációs értékű területet
találtak. A kelet felé mélyülő területen
a GKÜ 1971-72, évi szeizmikus mérései ki
emelkedést találtak /I-21 jelentés/. Mivel
a kiemelkedés Jugoszlávia felé áthúzódik

alsókréta repedezett üreges mészkövekben.

e határon, 3973-ban velük közös szeizmi

Mindkét mezőben nagy gázsapka van a kőolaj-

kus méréseket végeztünk, amiket magyar te

telep felett. Kőolajtól független gázte

rületen 1974-ben is folytattunk. Az ország

lep nincs, esek olajban oldott és gázsapka

határtól ÉÉK-re húzódó kiemelkedésre derült

fordul elő. Az olaj- és földgáz tulajdon
ságai az alábbiak:
87. tábláz,b t
fölosa' z

HeUn l{7.
tUn is nehezebb CH
M»
Ht
pJllallsrlalom

északi jhsap>«

Déli jirapka

56,82
5,09
28,7
9,39

65,45
5,71
20,62
8,23
35
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fény, melnyke záródó tetővidéke áthúzódik
a trianoni határon /106. ábra/.
Fúrási tevekenység
Mórabalom határéban 197'* .03.01 -én
indult meg négy kutatófúrás mélyítése.
A Móra-1, -2 és -3 fúrások a falutól délre
kimutatott szeizmikus kiemelkedésen, a -4
az innen kb. 3 km-rel DNy felé levő kis

X'Wml' /

lehetett kimutatni. A biogén mészkő a -2
fúrásban mindössze 1 ni vastag.

/

t /:

/

1

A neogén üledékek alatt diszkor-

í
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dancia után felnő- és alsótriász rétegek
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következnek, A felsőtriász szürke színű
dolomit fehér kalciterekkel, rideg-repe
dezett, breccsás szerkezetű. Az alsótriász

7 IÍ \

vörhenyes palás dolomitmárgn, kvarchomokkő,

i i
i i

'
1

A Móra-l-ben 1999-2319 m között palás már
ga, alatta 2336 m talpmélységig kvarcho

1

r*r

2km

-J

106, ábra.

Mórahfilutn kutatási terület térképvázlata
a preneegén medencealjzat közelében levő
szeizmikus szint .felszínével.
■-!—

9 földgázt talált fúrás
•— földtani sze 1vény irány

mokkő. Barnásvörös szürkéazöld színű finomszemcaée, fehér kalc.iteres és igen ke
mény kőzet /Jakabhegyi Homokkő formáció/.
Szerkezeti viszonyok
A szeizmikus mérések szerint a fú
rással feltárt triász, medencealjzat kiemel
kedő gerinc. Ennek hossztengelye mentén

szeizmikus kiemelkedésen mélyült /115.

sorakozik a Móra-1, -2 és -3 fúrás, A ge

ábra/. Ennek tetőrésze a határ túlolda

rincen harántszelvény nincsen, ezért a

lén van. Megjegyezzük még, hogy a Móra-2

szeizmikus kiemelkedést

fúrástól északra mélyült a már említett

zonyíthatják, de nem ie cáfolják. A kiemel

Ás-l fúrás. Az üzemi geológus GYARMATI
I, volt.

kedés jelenléte valószínű, mert gázfelhal-

*•

mozódás jött létre benne /Móra-1, -2/. A
Móra-é fúrásnál az országhatár felé to

80. táblázat
j- r

fúrások nem bi

vább emelkedő szerkezetet jelzett az 19?T.
PA

Mára-1 38,61
Mát.)-2 93,08

h h
ÍHD 12V
10SA yrs

Sí

1327

Ti

"«9j

évi szeizmikus mérés. A fúrás ennek északi

1939 (2536! jjilttm .
-

IV168)

oldalára esik. A kedvező magasabb része
túl van az országhatáron.

Vt?.S3

Hát* 3 39,35 103*1 1260 1273 (1298)
Máíí-í, 105,’i'l 1061 1309

KőolajföIdtanl eredmények

-

A Móra-1 fúrás földgáztelepet ta
lált oz .1260-1299 m közötti csövezetten sza
kaszban, amikor az olsópannon ólja és a

Rétegsor
Hegyed időszaki sárga színű homok,

felsőtriász teteje volt nyitva. Innen /10

homokos, zöldes-sárgnfoltoe agyag, felsőpliocén /leventei/ világos kékesszürke

mm-es fúvókén/ napi 110 000 nr földgáz je

színű agyeg, mészkonkrécióa agyag,

helyzetű már vizes zónát ért. A Móra-3 átHáti-1
tto'ra-2

agyag, homok, sprókavicnos réte

lentkezett. A Móra-2 fúrás mély szerkezeti

gek, A felsőpannon homokos agyag,
ogyagmát'ga, lignites csíkokkal,
alsó részén vastagabb homokrétegek.kel /Törtei! formáció/.
Az
slsópennon itt a szokásosnál jó
val vékonyabb: szürke agyegmárga,
világosszürke homok-, márga- éa
mészmérgarétegekkel. Megy része
kiékelődött a Szegedi-medence
felől és itt hiányzik. Az itteni

formai-ó

rétegsor az alsópannon mélyebb kőzetrétegtani szintjeihez hasonlít.
Szarmata rétegeket a mélyebb
helyzetű Móre-2, -3 fúrásokban

Földtani szelvény
a móraholnii fúrá
sokon keresztül.

fúrta a gáztelepet az alsópannon, szar

feladatait FÁBIÁN B,, MAGYAR L. , FEKETE

mata, alsótriész rétegekben, Az 1260,51276 m közötti szakasz /10 mu-ea fúvó

P. és G1LICZ G. látttk el.
91. táblázat

kén/ napi 102 800 0." gézt és 8 m p á r 
latot adott 1,16 a? vízzel. A nyornéB 1268

Fiiríj

0

FA

L

f*5.

h- m.

Cr

3,

k is t.

m-ben 12/ atm, a hőmérséklet 102°0 volt.

90 . táblázat
KŐ0LA3

FÖLDGÁZ

lf %

6 8 ,8 4

FájwSi}

E tá n & neh.

1 3 ,2 3

Beminlártaiom s%

COj

1 0 ,4 3

Nehöebb aBattáw

Nj

7 ,5 0

M etán

2ű*[ w

V e t ik 5^5

0 ,7 0 6 8
9 3 ,2 0
6,12

vlí

Km 0-1 111,2 173 310

583 1162 1377 (1418)

Km 0-2 115,A 250

311

843 1092 1572

Kiecs 0 3 113,8 260

300 990 1504 1620 5686 ( H M )

k a 0 -4 125,2 210

270 776

Kecs 0 5 1161 270

437 1325 1548 1051

KtcsQ-S 112,9 270

450 790 1218 1281

1487 1575

-

-

-

-

(1605)

víz
vh

(1635!

§j7nj6m
-

-

(1340)

0 ,6 8

Mórahalmon tehát 0 triász dolomit

Rétegsor

felső része a rétéi épült szarmata mészkő
és az alsópannon legalja /vékony alapkonglomerátum/ kisebb földgázelőfordulést
tartól máznák az alsópannon mérgek
kis

homok, kavicsos homok, kavics. Felsőpliocén kavics, homok, szürke színű puha mész-

áteresztőképességű zárórétegei alatt.

keeszürke színű homokos agyag-, márge- és

Továbbkutatási lehetőség az eddig

Negyed!dőszaki sárga színű agyagos

konkréclós agyag. Felsőpannon világos kéhomokrétegek sűrű váltakozása. Alsópannon

mélyült fúrásoktól észak és Í3iy felé van,

szürke agyagniárga, finomszemcsés csillámos

ahol a Madaras-Tompa magas rögvonulat neo-

homokkőrétegek. A szarmata jelenlétét nem

géri medencealjzata az Ásotthalom-öttömüs-

lehetett bizonyítani. A bádcni lajtamész-

Pusztamérges vonaltól keletre és a Rúzsa

k ő , sötétszürke márga, homokkő, konglome

fúrásoktól délre nagyobb mélységbe süllyed,

rátum. Kavicsai: diabáz, mezozoós mészkő,

ezzel helyet adva a neogén rétegek regio
nális kiékelődésének. Ez a kiékelődési öv

vörös gránit és kovapala. A mészkő és mér

felhalmoződési zóna lehet, amint azt az

riolittufa, tuf.it fordul elő.

öttömös-3 és 8 Ruzsa-5 fúrás környéke ia
bizonyltja,
A gáztest alatt esetleg lehetséges
olajtároló övről a gerincen sorakozó fúrá
sok nem szolgáltattak adatokat.5
8

ge gazdag tengeri faunét tartalmaz. Kevés

Diszkordánsan alsókrétába helyezett
diabáz következik, kora bizonytalan, de
néhány környező kutatási területen köviiletes alsókréta fölött települ e felső
kréta és fiatalabb konglomerátumokban elő
fordulnak a kavicsai.

58, Kecskemét Pél /

A diabáz itt zöldesszürke, lilás,
vörbenyeo-szürke színű kalciteres kőzet.
Alapanyaga finomszemcsés kristályos ande-

A Kecskemét és Kecskemét Nyugat

zin-labradorittűk szövedéke, több-kevesebb

fúrások után 1973 -bon a gravitációs ada

vörhenyee kőzetüveggel. Beágyazásként 2-3

tok feldolgozásával két meradékanomáliát

mm-es hipersztén, augit, zőnás labradorit

mutattak ki, amelyeket 1973-7**-ben szeiz

és apró magnetit-, apatittűk vannak benne

mikus mérésekkel vizsgálva, kissé elto

/SZEPESHÁZY K,/. Többnyire bontott kőzet-

lódva záródó kiemelkedésekként lehetett

éaványai elváltoztak, agyagos-bentonitos,

értelmezni.

tufás részei, vanaak. Mandulaüregelt kai
éit tölti ki. Mállottan az alapanyagában

Fúrási tevékenység

sok vasoxid-szemcse és sötét kőzetüveg

A geofizikai mérések alapján az
előző környék fúrási adatainak felhasz

látható. Plegioklásza bontott.

nálásával hat kutatófúrás mélyült 197** •
12.08-tól 1977<66*06-ig. Az üzemi geológus

A kecskeméti diabézelőfordulás a
Jészkarajenő-Szandaszőlős közötti föld-

mágneses anomáliával jelentkező és fúrá
Kőoiajföldtani eredmények

sokkal is feltárt diabázvonulatnak a BNyi része, mely az alföldi flisael is kap

A Kecs D fúrások kedvezőtlenül

csolatban levő szerkezeti vonulat Jelez.

mély szerkezeti helyzetűek és legfeljebb

A Kecs D-3 fúrásban 1606-1770 m
között az aleőkréta diabáz alatt felsőjura /-alsókréta?/ korú mészkő fordul elő.

gyenge géznyomos vizet találtak. Viszont
a gáznyomok kedvező összetételűek.:

92 . táblázat

Világosszürke színű agyagos kőzet kai elt
FÖlDGá'z

érek hálózatával, benne Radiolaria, Oado-

Kecs D-l

1593-1605 m

sina, Saecocomatöredékek, echinoidea váz
elemek vannak.
Hetin

Végül mállctt gránit, migmatit kö

Ify .

í.Un

vetkezik, mely azonos a Kecskemét-! fú
rásban találttal. Itt többnyire méllott,
limonitoaodott, föl apátja fénytelen fe
hér, vagy húsvörös. CSEREPE3NÉ pzerint két
ésványegeneráció szerepel benne: egy szeri
citesedett plagioklász összemorzoolódott

Kecs B-2
1576- 1812m

90, 30

90,91

4,20

1,48

NehwHb CH

2,52

1,74

COj

1,13

1,08

M'i

1.85

4,79

Továbbkutatásl lehetőség az egymás
tól távoli és bizonytalanul értékelhető

kvarccal, másodikként tovébbnövekedett üde
plagioklász, Ikerrácsos mikroklin pertitzónákkal, fiatalabb kvarc és biotit.

szeizmika alapján mélyült fúrások nem in
dokolnak. Nem volt szerencsés csak a geo
fizikai értelmezés hipotézisére alapítani

Szerkezeti viszonyok

hat fúrás lemélyítését. Már az első fúrások
eredményeivel korrigált szerkezeti térképek

Az említett kettős szűrt gravitáci

alapján látható lett volna a szeizmikával
ellentétes mély szerkezeti helyzet, ami

ós anomália keleti maximumának megfelelő
szeizmikus kiemelkedésen az „alsópannon"

nek következménye az eredménytelenség.

talpa" közelében jelentkező szeizmikus
szint -1000 m-i'g emelkedik -2000 m-es kör
nyezetből. Ezen a területen mélyült a
Kece D-l és -2 fúrás. A nyugati szűrt gra

A környéken jó tovébbkutatáéi lehe
tőség van DK felé a Tisza-érok és azon
túl a Makói-árok felé mélyülő medeneeterü-

vitációs maximumnak egy gerincszerű szeiz
mikus emelkedés felel meg -1200, -1400 m

leten. Itt a regionális földtani viszo
nyok kedvezőek a CH-akkumulációra. Ha ezen

mélységben. Ezen mélyült a Kecs D-3 fúrás.

a területen a részletesebb geofizikai mé
rések alkalmas helyi szerkezetet találnának,

A fúrási adatokból szerkeszthető
neogén medencealjzat térkép más képet mu

azon reményteljes kutatás indulhatna /NE

tat. Itt legmagasabb helyzetű a Kecs-4

MESI et el. 1985, tOLCZ J. 1986/.

géztelepet talált fúrás. A többi Kese és
Kecs Ö jelű kutatófúrás mélyebb helyzetű,
legmélyebb a KecscD-5. A Kecs-4 kiemelke

59* Kiskunhalas Nyugat /34, 77 > 100, 99,
108, 169/

déstől nyugatra lemélyült a preneogén me
dence aljzata és a Kecs Ny-1 fűrés a Ka-

A nevezett kutatási területen 1973-

dai-árckban 2175 m mélységig nem érte el
a medencealjzatot. A Kecs D-4 fúrás már
az Izsák, Kecs Ny-2 fúrásokból ismert
kristályos gerinc keleti végződésére te

ban a GKÜ gravitációs csoportja 500 m-ea
hálózat szerint méréseket végzett. A nyert
adatokkal szűrt gravitációs térképet szer

lepült és magasabb helyzetű /29 . ábra./.

kesztett. Ezen Jánoshalma felé KÉK-NyDNy
irányú maximum jelentkezett, amin a szeiz

Ezek szerint a legmagasabb hely

mikus mérések KÉK felé mélyülő gerincként

zetű a Kecs-4 és Nk D-l fúrás. A Kecs D
kutatási területen záródó szerkezet nin
csen.

értelmezhető alakulatot találtak /90. és
1-30. sz. jelentés/.

133

földtani adatait a 91- táblázat tartalmaz
Fúrási tevékenység

za.

A jó kutatási eredményekkel járó
környezetben a fúrásokkal való feltárás
szükségesnek mutatkozott. Ezért 1975-78,

Rétegsor
Negyed!deszaki jomok, homokoB agyag,

között hét kutatófúrás mélyült. A Kiha
Ny-1, -2 és ~V fúrások jó olajnyomokat

lösz. Felsőpliocén homok, kavicsos homok,
aárga-barnafoltos szürke agyag, méozkonk-

találtak, melyek a többi fúrást indokol

réciós agyag. Felsőpannon világosszürke

ták. üzemi grolőgus GYARMATI J. volt.
A Kiha Ny-i fúrások fontosabb

finomhomokos agyag, agyagos homok márgapadokkal, fent lignitcsíkos mélyebben homokpados. Az alaópannon vékony kifejlődésül

munkája tartalmaz pontos adatokat. Ezek
szerint az alsópannon Tótkomlósi Mész-

9 3 ■ táblázat
fúrás

FA a-L

Irha Ny-1 130,0 130
K«hs Ny-2 134,7 130

rp- Ap.

rnérga formáció és a bazalt K/Ar kora

Edd. Hí iá.

8,1 - 9,6 millió év. A többi alsópannon

787 178? 1817 ÍÍ9B2) vizes daj

bazaltelőfordülést a környéken PAP S.

E50 1176 1197 (1237) fim dsj
112701
«b.1S0
523 1188
132,9
ífer Hy 3
982
(10041 Vfí
Ciha NyA 137,6
472
522 1025 1062 (1105) yJzcs vU
MiaNy-5 139,4

Kiks Hy 6 V,05
Kiha Ny 7 136,3

418

163

-

(7756)
1

552 1157 1171 (1250)

/1983/ irta le.
A szarmata rétegek jelenlétét nem
tudjuk bizonyítani. A beden! is helyenként
van csak meg. Vékony kifejlődésű zöldes-

V i'v

szürke márga, 1ajtamészkS, mészmórga, ho

vfe

mokkő, konglomerátum és breccsa, metamorf
köze ttörmelékből.
A bádeni és több fúrásban az alsó
pannon közvetlenül a kristályos alaphegy

Ny-3 fúrásban 1120-1168 m főzött van
mandulakövea bazalt, bazalttuf ácsaikos

ségre települ, mely réteges miginatit

és

amfibolit. A kristályss kőzeteket részle

márga és méezmárga alsópannon faunával.

tesebben

1166,7-1188 m között alsópannon mérge,

c s e r e p s n Js

vizsgálta. A migmatit

melono- és leukoszomja között fokozatos

mészmérga fordul elő, mely réteges migmatitra, anifibolitra települ. Itt a ba

oz átmenet. Az ainfibolit sötétszürke szí

zalt sötltszürke színű lilásszürke színű

nű paléssága 70°-os dőlésű, zöldemfibol

repedéseiben kalei tbevonattál, mandula

és plagioklászlécekből áll. Ásványössze
tétel e :

üregeiben kalcit és zeolitésvényokkal.

plagioklész
emfibol
limonit
epidot
piroxén
egyéb

29,68 %
57,94
14,74
16,45
o,77
0,42
A mlgmatitot a mecsekivel azonosítják éa

Ásványos összetétele szerint 48 % labradorit-bytaownit, 30 % kalcit, 13 % kalcedon, 7 % zeolit és 2 % augit tartalmú.
Kőzettani vizsgálatét CSEREPESNÉ MESSZÉNA
B. /1978/ munkája tartalmazza. Az alsópan
non rétegek Congeria partschi, C. maorti ,
Lymnocardium és ostracoda fajokat tartal
maznak. Kétségtelenül alsópannon rétegek,

annak ÉK-i folytatásának tekintik.
Szerkezeti viszonyok

s igy a bazalt is az. Radiometrikus kó

A Kiha Ny kutatási terület, a Sükösd-

lára és a többi hazai bazalt közé való

Jánosbalma kristályos vonulat ÉK-i lemé-

besorolására BALOGH K. - JÁMBOR Á./1907/

lyülő részén, egy viszonylag magasabb, de

135

ÉK felé mélyülő

94. táblázat;

gerinc formájú alakulat

és ezt fedő neogéti üledék. A kristályos
alaphegység felszína a Kiskunhalas Nyugat
törésvonal rnetnén hirtelen a mélybe sülylyed /108. ábra/' és helyet, adott a Kis
kunhalas kutatási terül eten leví iivastag
bádeni-kárpáti iiledékképződásnak,
A kristályos alaphegység erősen
lepusztult felszínét a Kiskunhalas Nyugat
törésvonal tói nyugatra csak vékony ten
geri bédeni üledék takarja. A szarmata
folyamén az alsópannonig lepusztuló szá
razulat lehetett a terület, talán sziget.
Az alsópannon transzgresszióval egy időben
bazaltvulkáni működés folyt és viszonylag
vékony alsópannon, majd vastagabb felsőpan
non és fiatalabb üledékképződéssel lépést
tartó medencesüllyedés volt folyamatban.
A kristályos alaphegyaég ÉK felé
elnyúló genneszerű kiemelkedésén kiékelő
dő és fölötte 1ankásan felboltozódó neogén üledék alkalmas szerkezet lehetett kő

tétele lényegében ugyanaz.

olaj

Továbbkutatási lehetőség a jelenlegi
ismeretek szerint nincs. A távolabbi kornyéken

és földgáz felhalmozódására.

Kőolajföldtani eredmények

,

a mér 1érnélyttett fúrások közötti kisebb te
rületeken esetleg indokolható új kutatófú

A Kihs Ny kutatási területen Kiha

rás, de nagyobb eredmény nem várható.

Ny-1 fúrás 1652-1804 m és 1765-1823 m-es
mélységből e bédeni és az
alsópannon rétegek aljéról
8 % olajat tartalmazó vi
zet termelt. Itt nagy volt
a vizsgált szakasz, amely
be vizes rétegek is tartoz
tak és leadták rétegtartal
mukat. A Kiha Ny-2 fúrás
1172-1195 m-ből az alsó
pannon és bédeni rétegek
ig
z
bői napi 51 m vízzel 9 m
olajat és kevés gázt ter
melt. A Kiha Ny-5 és -5
fúrrs több rétegből kevés
meténgézi adott. A Kiha
Ny-7 fúrás 3140-1163 m,
1155-1158 m és 1200-1250
m-ből 10 % olajat tartal
mazó vizet adott. Gazdaséfi jelentőségű felhalmo
zódást nem sikerült talál
ni. A kőolaj és földgáz
összetételét a 94. táblá

2 <
2 Gsíís, mibiit

zat tartalmazza.
wjp /
>&* F |

2 (36191 ^
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2
Földtani szelvény a kis
kunhalasi fúrásokon ét.

főként doloinitkavicsokból. Kárpáti korát
ősmaradvány nem bizonyltja, főként ho
60. Mélykút Északkelet /II2, 113/

mokkő, konglomerátum, riolittufe, kevés
agyag- ás mészmárga csíkkal.

A Geofizikai Intézetnek a MAMÁT

A neogén képződmények alatt disz-

részére végzett 1912. évi Bötyoa-íngás
mérései szerint Mélykút vidéke minimum-

kordónsan felsőkré ta szürke színű kemény
agyagroárga, márga, mészkő, konglomerátum

terület a tompa-pusztamérgesi maximumtól

és breccsa következik. A Mé ÉK-5 fúrásban

északra. Későbbi részletesebb vizsgálatok

mészmárga, melyben G1obotruncana arca, G.

szei-int /KOVÁCS F. - VARGA I. 1975/ a
pusztamérges! maximumtól NyÉNy-ra Jelen

linnaeana, 0. stuarti, Gümbelina sp. for
dul elő. A felsőkrétát SZENTGYÖRGYI K.

tős minimumokkal körülvett, határozott

/1982, 1985/ két formációra osztotta: ez

pozitív rendellenesség mutatkozott. Ennek

alsó részét Ágasegyházai Konglomerátum

Jellemzői valódi, földtani szerkezetre

formáció néven /az alföldi szenon aljára
- santoni - jellemző polimikt konglome

utaltok. Ezt 1975-^en részletes gravitá
ciós mérésekkel, majd 1976-ban szeizmi

rátum, meszes homokos agyag kötőanyagban/

kus mérésekkel vizsgálták, amelyek több

megkülönbözteti a felette levő Mélykúti

kisebb szeizmikus kiemelkedést valószinű-

formációtól, mely főleg homokkő, homokos

sítettek. Megjegyzem, hogy ez a név meg

agyag, agyagniárga. Ezt feltételezhetően

tévesztő, mert e névvel illetettt kutatá

a eampani emeletbe sorolják.

si terület Mélykút községtől kb, 20 kmA felsőkréta alatt diszkotdánsan

rel ÉK-re Baiotaszéllés mellé esik, köz
ben több községgel.

középső triász anizuszi dolomit, dolomitos
mészkő következik a Mé ÉK-1, -2,,-3 és -5

Fúrási tevékenység

fúrásokban. A dolomit sötétszürke színű
töredezett-repedezett, zúzott breccsás
köze t.

A Mélykút ÉK kutatási területen
1977.03.19-tői 19B3. végéig öt kutató
fúrás mélyült, melyek fontosabb földtani
adatai az niábbiák:

Az anizuszi rétegek alatt alsótriász
kvarchomokkő, kemény palás agyag, szürke

95. táblázat
futás

FA

a -i

tK-1 138 3 150
2 139,A 150
MJ0C-3 137,A
W & á 133,A
M^Lk-5 190,3

h

Ap.

Bid Kirp. *3

Ti

T,

Krtá.

agyagos dolomit, tarka anhidrites homokkő

SAlATONSMLlta

N -

ginyom
9A8 1AAA 1506 1709 2135 (2175)
gánxjom
978 1A73 1502 220A
2609 (3298!í
1038
1W9 1970 2068 (2300) 9^
- (2012,5’ vl|
1125 1592 1696 1767 -

m

975 1399 1657

-

1823 (2000)

gáicgom

—

üzemi geológus GYARMATI J. volt.
Rétegsor
A negyed.időszaki és felsőplíocén
bizonytalanul elhatárolódó homok, homokos
agyag, homokos kavics. A felsőpartnon vé
kony homokos agyag, mérga és homokrétegek,
lencsék sűrű váltakozása. Az aleópannon
viszonylag vékony szürke színű finomho
mok és agyagmárga rétegek, az alján mészmárga csíkokkal. A szarmata jelenlétére
nincs adatunk, A bádeni algás mészkő,

Mélykút Északkelet és Kisszállás kutatási
területek térképvázlata.

mészmárga, meszes homokkő, gazdag fauné
val, tufacsíkok és az alján konglomerátum,

137

következik a -2 és -3 fúrásokban.

96. táblázat

Végül a kristályos alaphegység

KŐOLAJ

/amit a -3 éa -4 fúrások értek el/ csil
lámpala, mely itt sötétszürke színű
selymeefényű, benne összeí'ogazódó undu3 éló kvarckristélyok, bontott földpét,
muszkovit- és kaicithalmazok láthatók,
A -3 fúrásban kvarcporflr telérek is előfordultek, melyben lilásszürke közetüveg
alapanyagban bontott földpát és kvarckristályok vannak.
Szerkezeti viszonyok
A medencealjzat szerkezete bonyo
lult töréses-rögös, felszíne nagyon egye
netlen /112. ábra/. Mélyedéseit vastag
kárpáti durvatörmelékes üledék tölti fel.

Faj súsy 2ö°C-cn
Vif/koiitis issní/s E04t
807
1ö*C
Deiwedéspont 'C
leiieg
Beiuitilsdalom 3%
Petfókum
GázuSaj
fotöolaj
l|eh?ieb(j CH

FÖLDGÁZ

üledékek már az elegyengetett felszínre
rakódtak. A bádeni előtt az alföldi me
dencesüllyedés megindulásával sok fiatal
szerkezeti mozgás, rögökre tagolódás ér
te a területet. Az egyes kisebb kiterje
désű medencealjzat! rögök kiemelkedtek,

Mélán
Etán h neWtbfe Cfl
CO,
.
E«V?í)9

0,8555
B, 30
6,29

0,6141
8.43
5.44
4,63
13S
paraffin-interm
14,01
12, ág
19, 36
17,13
35,30
0,62

'lisztes^

Az erre települt bédeni és fiatalabb

Mé &-3
Ml tó-3
1489-1495m 1414-1419m'

Hí EK-3
2106 2300írt
45,12
0,66

19,78
31,07
'3,39

134
p3fa[fin
15,67
12,65
3

71,37
0 31

Hí EK- 3
14!4-I419m
46,02
0,13
20,53
33,32

A legmagasabb helyzetű ismert rögön a -3

kezdetben napi 106 nr olaj Jött felszínre

fúrás mélyült, mely kisebb kőolaj- és

4600 rn'' gázzal. Az 1414-1419 ni közötti

földgáztelepet is talált. Nagyobb felhal

bédeni rétegekből /6 min-es fúvókén/ napi
50,2
kőolaj éa 2? 000 nr' gáz szárma

mozódásra a szerkezeti viszonyok nem lát
szanak alkalmasnak.
Kőolajföldtani ered
mények
A Mé ÉK-1,

-2 , -4 éa -5 fúrá
sok csak éghető
földgéznyomokat ta
láltak, a Mé ÉK-3
fúrás talált kis
olaj- és földgázte
lepeket .
A Mé ÉK-3
fúrás 2105-2300 m
közötti csövezetten
szakaszából /6 mm-ee
fúvókán/ napi 5650
■z
trr géz jelentkzeett.
A triász dolomit felelő
részéről 1489-1495
ffi-ből kezdetben na3
pi 20 m kőolaj volt
dugattyúzható. Áz
tató savazás után
/? mm-ea fúvókén/

Hé EK 1

zott .

hí EK-2

He t’K-3

További kutatási lehetőség magán
a kutatási területen nincs és a környé
kén kevéa a lehetőség a sok szomszédos
fúrás eredménytelenségeiszerint,

színű homokos agyag, tufit, homokkő

és

breecsa van, de ősmaradvány nincs.
A neogén rétegsor diszkordánsan
alsókréta-felaojura rétegekre települ,
melyek 25-30°-os rétegdőlésűek. Sötét
szürke színű kemény mérga és homokkő, sok
csúszási felülettel, továbbá vörösagyag

61 Kisszól lás /l, 27, 112/

kötőanyagban méazkőbreecsa világosszürke
Szintén 1977-ben került sor a

kalciteres mészkő. Ezekben CZABAI.AY L,

szomszédos Kisszállás kutatási terület

és BÉROZINÉ MAKK A. Agriopleura blurnen-

feltárására. A Kiskunhalas 09 Tompa
kutatási területek közötti, nagyobb tér

bachi és Exogyra törmeléket, valamint

ség fúrással nem volt feltárva. Itt

halmidium alsókréta faunét talált. De a

mind a gravitációs, mind a szeizmikus
mérések /GKÜ 161. sz. jelentés/ lapos
kiemelkedést sejtettek.

/felsőjura?/. Kéi'déses, hogy bemosott-e?

F utási tevékenység
A terület feltáráséra 197?.11.111970.01.18. között mélyült a 3zéll-l je

Glomospira, Ammobaculites, Eporiides, Oplit
Szál 1-1 fúrásban Calpionella is előfordul

Szerkezeti viszonyok
A kutatási terület szerkezeti
helyzete bizonytalan, ahhoz a fúrások tá
vol vannak egymástól / I ,8-4,8 km/, hogy

lű fúrás. Később új részletes szeizmikus

a medencealjzat domborzata és szerkezete

méréseket végzett a GKÜ és törésekkel

híven megszerkeszthető lenne,. A medence

kis részekre szabdalt bonyolult felépí

aljzat a legmélyebeen a Széll-1 fúrásban

tésű medencealjzatot mutattak ki. Néhány

van /-2810 m-ben nem érte el a fúrás/.

kisebb kiemelkedést tért fel az í981-83.
között mélyített további három fúrás

Innen DNy-ÉK-i csapás mentén ÉNy felé
-1588, - I M I m-ig emelkedik. Záródé szer

/az 1980. után mélyült fúrásokat csak

kezet nincs jelen. A szerkezeti viszonyok

- a teljesség kedvéért -

nagyobb CH-felhalmozódésra nem alkalmasak

megemlítem/.

97. táblázat
r

A rétegsor szerint a terület a villányi
délalföldi mezozoós aljzatú övhöz tarto
zik,

FA

a-i

S z á ll- i

K i 2

Stílt-?

1398

5 r ill- 3

135,3

893 1311

1516 (2200)

gfznijo™

A Szál1-3 és -A fúrás talált gáz
nyomokat. Ezek összetétele kedvező, de

S z á llá

K ,1

n s

1008

1911 (2000)

gáinyom

mennyisége kevés /98. táblázat/.
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I “O

fú rá s
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89 3

1186

109

n o

1162

B -K .
1123 (2195)

Kőolajföldtani eredmények
VÍK5

W 5D )

A mezozoikumot nem fúrták át, a
fúrások távoliak és szerkezeti helyzetük

Rétegsor
A neg.yedldőszaki és felsSpllocén
bizonytalanul elhatárol ható homok, homo
kos kavics. A í'elsopannon

bizonytalan, Figyelemre méltó és kedvező
összetételű gáznyomok jelentkeztek. A ku
tatás nem tekinthető befejezettnek.

homokos agyag,

márga és márgás homok, néhol ligniten
csíkokkal. Az alsópannon szürke színű
egyagmárga homokpadokkal, a szokásosnál
vékonyabb kifejlődése. A szarmata jelen
létére nincs bizonyítékunk, A bádeni
lithcthainniumos mészkő, mészmárga, ho
mokkő és konglomerátum. Utóbbi vörösberna
színű homokos cementélóanyagban mészkő-,
dolomit-, homokkő- és kvarcitkavicsokat
tartalmaz. A mérgében gazdag mikrofauna
van, Lemt valószínűleg már kárpáti szürke

98, táblázat

FÖlOöA'2
Metán t{7.
Étin
COg
Ní

Sí J - 3
1135- 68 m

&á!S 4

Oá,85
1,50

57,89
0,82
27, 20
12,55

0,0

13,52

99. táblázat
c .'

S1 /u.

62. Rúzsa /I , 't't, ?'4, 113/
A Madaras-Tompa medencealjzat!
magos rögvonulat kaiét! lesüllyedő olda
lán, illetve a Pusztamérges-Nagykörös
diszlokéciós övtől keletre lesüllyedt
Tisza-árok határterületén, nagy térségben
szétszórt kutatófúrásokat foglalták
össze ezen a néven.
A mélyföldtani viszonyokba elő
ször némi fényt derítő munka a Geofizikai
Intézetnek a MAMÁT részére végzett Eötvösingés mérései voltak 19'H -0 3-ban. A gra
vitációs értékeknek kelet felé való
nagy csökkenése jellemzi a területet
/a Szegedi-medence lesüllyedő széle/. A
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Rétegsor

MAMÁT részére végzett kevés felderítő
Negyedidőazaki üledék itt, a Tisza-

jellegű szeizmikus mérés után 1960-ban
újra gravitációs méréseket végeztek rész

árok fiatal süllyedési területén vastagabb

letesebb állomásközzel. Ennek eredményeit

sárga ée sérgássziirke színű homok-agyag,

RBZMMl szűréssel digitálisan is feldol

aprókavicsos homok van. A felsőpliocén
zöldes-sárgéssziirke színű mészkonkréciós

gozták. Ennek a térképnek a felhasználá

agyag és világosszürke színű homok. A fel-

séval tervezte a GKÜ az 19/6-78. évi sze
izmikus méréseit, melynek eredményeit

sőpannon homokos agyag és agyagos homok

a

váltakozása alsó részén vastagabb homokpadokkol, Az alsópannon ismét kőzetrétegtani szintjei elég jól felismerhetők. Pl. a

l'»2. számi) jelentés tartalmazza. A Rúzsa6 és Ü fíly-3 fúrásokat már ennek a segít
ségével tűzték ki, A szeizmika szerint
a kelet felé általában süllyedő alaphegy
ség felszínén helyenként kisebb kiemelke
dések és a neogén üledéknek nyugat felé

Ruzsa-3 fúrásban 930-1081 m között talál
juk a homokpados agyagmérga rétegeket /Al
győi. formáció/, 1081-1211 m között a Szol
noki Homokkő formációt, 1211-1318 m-ben a

való nagy kiékelődési zónája indokolták

Nagykörűi Agyagmárga formációt, végül 1316-

a kutatást.

1329 m-ben a Tótkomlós! Mészmárga formá
ciót.

Furát)), tevékenyaég

Fontosabb új eredményt a Ruzsa-11

A Ruzsn-1 mélyítése 1978.0,3.24-én

éo -12 fúrások hoztak. Ezek az alsópannon

kezdődött ez ül lesi olajmezőtől DNy-ra
levő kis szeizmikus kiemelkedésen. A -2

alján bataltot és bazaltagglomerátumot

fúrás az iillési olajmezotől DK-re levő
kis szeizmikus kiemelkedésen mélyült

fúrtak át, amely alsópannon faunés agyag?
mérgével váltakozva kétségtelenül alsó

/Bordánytól délre/, ahol jó olajnyomokat

pannon korú. Más fúrások is megtalálták

talált. A Ruzsa-3 innen messze délre
Ásotthalomnál, 0 Ruzsa-O az első fúrástól

/Kiha Ny-3, Kec,el-2, Bordény-2 és Ullés28/. Ismeretük összefoglalését. JÁMBOR Á. -

délre 3750 m-rel, a Ruzsa-5 pedig az -1-

BALOGH K. /1983/, BALÁZS E. - NUSSZER A.

től nyugatra 3613 m-rel emelkedő nyeregszerű területen illetve kis záródó ki

/1983/, OSEREÍ’ESNÉ MESSZÉNA B. /1978/
munkáiban találjuk meg.

emelkedésen gáztelepet talált. A további
fúrások /Ruzsa-6-tól -10-ig/ ezt a gáz-

A Ruzsa-12 fúrás bazaltja és agglo
merátuma hólyagos-üreges, lapilli és ba

előfordulást határolták le. A Ruzsa-11,

zaltbombák halmaza. Szürke agyagmórgéval

-12 pedig a Rúzs a-'4 fúrás olajnyomait

váltakozik. A bazalt mandulaüreges, repe

szándékozta továbbnyomozni.

déseit zeolitkrietélyok töltik ki. Osi-
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/BALOGH

Egyúttal

nés

éa

augit-

jól,

gény

az

nem

előb

különül

őslénysze

agysgmérga

homokkő,
szürke

színű

homokos
tufit.

és

világoskemény

vulkáni

tufa,

Szegényes

mikrofaunéjóban
apró
lia

termetű

Rota-

beccarii,

Bo-

livina
Az

aljén

ász

-

,

fajokkal.
főleg

tri

dolomittörme

léket

tartalmazó

breccsa

található.
Hagy

kréta

diszkordancia

következik,

rásból

ismerjük.

de
Az

után

csak

a

1975-1993

ségből

származó

foltos

világosszürke

agyagmárga

kemény

kőzetből

spira,

Haplophregmoides

a

felső-

R uzaa-6
m-es

fú
mély

Illés-vörös

színű

finomhomokos

Trochamminoidee,
fajokat

Glomolehetett

felismerni.
Mélyebben
barnésszürke
brecosés

középsőtri&sz

színű

dolomit,

lomítmárga

kemény

dolomitmérga

vörös-,

barna

dolomlttörmelékes, mley
megy

ét.

szinű

A

dolomit

világosabb

szövetű

ée

mitporba

színű

van.

A

do

szórtan

dolomitbreccséba

szürke,

sötétszürke

dolomiterekkel,

breocsába

ágyazott

szürke,

kalciteres-

megy

ét,

szögletes

brecosás

mely

dolo

dolomittör

melék.
Alatta

alsótriász

kovás

kötőanyagú

barna

színű

homokkő

palás

főleg

vÖrhenyes

kvarchomokkő
agyag

kvarc,

de

és

következik.
kevés

szinű

\

vörösA
Rúzsa és környékének
térképvázlata a CHkutahó fúrások fel
tüntetésével .

muszkovitot,
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unduláló kvarckristályokból, közöttük

100, táblázat

szericites-railonitos foltokkal, kevéa
T

biotittal éa muszkovittal. A Rúzsa-?

tie tá n U V.

2903

2078-

2102-

2170-

16,3a

17,92

79,52

73,19

75,57

44,50

9,2S

6,78

2,05

2,46

2,91

1 0 ,1 1

7,59

5,44

1,42

5,72

-

-

16,95

17,17

45,38

4,11

4,42

3 ,7 9

1,94

vitot, apró pirít- és karbonátcsomókat
tartalmaz. A -4 fúrás esillámkvarcitban,

C0?

13,69

az -5 fúrás breccséa gneiszben, illetve
csiliámpalában a -?, máilőtt csillámpalá-

N2

1,93

szürkésfehár kvarc

Faisulu

2ö°C-Ól

Viszkozitás cSl 38‘t

Szerkezeti viszonyok
A Rúzsa elnevezésű kutatófúrások
nagy területen szétszórtan helyezkednek

50*0
OermedíSporit

2 ,11

Kutsa-4 Kujsa S Kutsa-5 Ruisa-B Kutsa-12

KÓ01A3

eres -lencsés, biotit-, muszkovit- és
gránátkristályokat tartalmaz.

C

2903-

2 10 2-

0,8237

0,7077
-

3,5
2,82
-2,5
-

Jelleg

el, melyre jellemző az általánosan kelet
felé mélyülő medencealjzat /Tisza-árok
felé/. A kelet felé mélyülő medencealj
zaton néhány kiemelkedés van, egy-egy
a Ruzaa-1, -2 és -5 fúrások környékén.
A Ruzsa-5, -1 és -4 vonalában ÉNy-ról
DK felé lejtő gerinc van, melynek nyu
gati magasabb része alkalmas volt CHfel halmozódásra. Ez észak felé tovább

Rúzsa-S ÍÍW53-8

2799-

Nehezebb 01

ban állt meg, mely

Ruisa 2 Ru?S3-4 ta á - 5

?5á0-

'TcV
UJ

vaszemcsés kemény, repedezett közét. On
dit] élő kvarcot, ortokléazt, kevéa ikerlemezes plagloklészt, biotitot, muszko-

Kutsa-1

FOLOGÁZ

fúréa migmatítos gránitot ért, mely dur

-18

2090-

2171) -

0,8077 0,8556

0,8463

9,24

5,71

9,79

7.71

43 2

707

+20

+ 11

+18

P3íá[|its iti'errn.

38 52

50,57

13,34

7,49

22,76

3,65

29,19
-

19,69

Petiiltum
Gizctai

4,46

-

10,00

15,99

5,20

Marddák

49,25

18,44

6 4,61

0,13

67,14
0,61

54,33

0,23

0,49

0 ,4 7

Btnzintaitalom

Vewltsdg

$7.

10,03

emelkedik. Ezen van Kiskunmajsa kutatási

között 2102-2107 m-ből /10 mm-es fúvókén/
napi 152 000 m'> gázt és 3,8 m"* párlatot

terület. Nuygst felé a Ruzsa-5, -6 gerin
cet törésöv választja el a lépcsősen ki

adott. A Ruzsa-8 több olaj- és gáznyomos
réteg között 2098-2210 m-ből 8 nrVóra gá

emelkedő üttömös kutatási területtől.

zos ólakat adott dugattyúzással, 2170-2178
m-ből szintén dugattyúzással 4 nr napi

A kiemelkedő szerkezeti alakula

olaj volt termelhető, kevés gázzal. A Ruzea-

tok alkalmasak voltak akkumulációra.

10 is gázt és olajpárlatot talált. A Rúzsa11 vizet és a Ruzsa-12 2908-2941 m-ből ke

Kőolaj!öldtani eredmények

vés olajat termelt.
A nagy területen több jele van
A Rúzsa fúrások eddig jelentősebb

kisebb (Ifi-előfordulásnak. A Ruzaa-1 ré

olaj- é3 gázelőfordulást nem találtak, de

tegvizsgálata alkalmával a 2540-2572 m

figyelemre méltó a nagy területen jelent

közötti szakaszból gáznyomos víz jelent

kező kisebb felhalmozódások é3 nyomok gya

kezett, A -2 fúrás 2799-2809 m-ből napi
5,5
vizes olajat ée gázt adott. A
Ruzsa-4 fúrás 2903-3000 m-ből napi 4

korisága. Feltételezhető, hogy kedvező
szerkezeti viszonyok esetén nagyobb elő
fordulás is felkutatható a területen, A

olajat; és gázt termelt, végül a Ruzsa-5

Ruzsa-3 és a többi rúzsai fúrás között még
nagy, fúrással nem vizsgált terület van.

2076-2253 m-ből napi 193 000 nr gázt,
2239-2245 m-ből napi 224 000 m5 és 22902200 m-ből /6 mm-es fúvókén/ napi

152 600

Hegmelítjiik, hogy (Illés és Rúzsa
kutatási területek között mélyültek már

gézt adott.

1980-ban a Boiviényr nevű fúrások, ezek

A Ruzsa-5 fúrás gázelőfordulésának
lehatárolására mélyültek a Ruzsa-6-tól

3150 m, illetve 3280 m-ben búdeni képződ

-10-ig számozott fúrások. Olaj és gázter

mények alatt kristályos palában álltak

melővé vélt a Ruzsa~6, -8 és -12 fúrás.

meg.

A Ruzsa-6 több olaj- és gáznyomos réteg
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A zsanai fúrások fontosabb földtani ada
tai :
101. táblázat

bő- Zuana Észak /ff), 119, 115 /

Fúrás

FA

Q

L

Zsana Észak néven több kutatási

f'P

V

5id.

terület között mélyültek fúrások, ahol

Z s í-I

129,9 159

többféle .gravitációs és szeizmikus mérés
folyt /IHJMPLEH A. 1982/ és kettős szeiz

li t '2

119,6 260

530 1317 1619 118251

2$ £-9

119,3 150

mikus kiemelkedés Jelentkezett, amit fú

Zi

í'- A

115,0 153

A00 1251 18A9 18%
AOO 1200 1972 2022

rásokkal feltárva a kiemelkedés létét

Zsfc’-S

12A,1 155

igazolták. A részletekben ellentmondások

Zj F-6

120,1 200

is vannak, például a gravitációs anomália-

h tl

térkép és a fúrások adataival készült

ZsF-6

122* 15A
121,3 100

mélységtérkép között, de a tény az, hogy

Zss'-g

121,9 190

a geofizikai mérések vezettek új lelőhely
fel kutatáséhoz.

Zs t'-D 117,5

Fúrási tevékenység
A fúrások mélyítése 1978-09.05-én
kezdődött. Az első fúrás a bádeni réte
gekből bőven termelő földgáztelepet ta
lált, aminek továbbfejlesztésére és leha
tárolására 1980-ig összesen 16 fúrás mé
lyül t.

& Í-1 1

119,6 90

Zs íM2 118,5
Zs S?-13 123,6

hi-V,

125,9

Cr

555 1268 1850 1897

669 1215 1699 1911
813 1387 1921 (19A6)

%

A35 1275 1958 18

330 1200 196S (1951)
525 1288 183A 1852

7

Cr

jii

(2289)
-

(2199)

-

(1925)

gái

-

(2000)

gix

-

(192A)

(2050)

vb
víi
g il

A15 1356 1889 1%8
(1970)
360 133? 1915 1991 (2030)
1297 1861 1902
11996,5)
1295 1989 2026 - (2035)
12A8 1999 1932 - (1550)

Zs É-15 118,2
117,0

Heg)

9^
g&
gáz
gJt
v lj
ÜÍ3Í

1368 168A 1937 (2000)
1392 1881
(2100)

lti-v

uh
gii

Rétegsor
A negyedidőszaki üledék és a xelső-

A Zsana-2 fúrás hatalmas gázkitö
rést okozott. Min téli"ennél a fúrásnál si
került a 7 hüvelykes béléscsövet minden
haj nélkül beépíteni 1810 tn~ig és cemen
tezni, a cementet kifúrták 1800 m-ig, zá»;
rásvizsgélst után tovább mélyítették a
fúrást 1825 m-ig 2,6 fajsúlyú Iszappal.
Itt 1979- Január Ib-én kiépítés közben gá
zos Iszapot kezdett termelni e fúrás,
amely annyira felerősödött, hogy az utol
só öt; rakat aúlyősbítót hatalmas erővel
kidobta a gáz. A kitörésgátlót sikerült
lezárni, de a gőznyomás a lefúvatóhoz
csatlakozó csövet leszakította, az eköz
ben keletkezett szikrától meggyul
ladt a gáz és két 90-60 m magas
larigoszloppal harsogva égett. A
fúrótorony a hőtől meglágyulva
ledőlt és a benne levő 60 fúrócső
rakat fehéren izzó állapotban
széthullva részben a gépegységek
re esett. Közben a ki törésiéklót
is megsérült. A fiatal más löngtengerben sok izzó acél tárgy feküdt
szerteszét.,

pllocén főleg homok, homokos kavics, kékesszürke agyag, agyagmérga meszes konkréciőkkal. Nem határolódik el pontosan. A felső
pannon homokos agyag és agyagos homok, az
alján néhány vastagabb homokréteggel. Ás
alsópannon fent szürke színű agyagmárga,
alatta finomhomokos-caillámos padok válta
koznak vékony sötétszürke agyagmárgával.
Majd vastagabb sötétszürke színű agyagmárga
és barnáaszürke színű mészméi-ga zárja a

A további mentést. Bán Ákos
vezérigazgató vezette a helyszínen.
A mindenkori szélirányhoz igazodva
kihúzták a tűzből az izzó fémtár
gyakat. A honvédség gépágyú lövé
sekkel eltávolította a kitörés
gátló feleslegessé vált részeit,
amivel elérték, hogy egyetlen
hatalmas lángoszloppá veit a ki
törés, amit február 11-én sikerült
eloltani. Uj csőfejszerelvényt
felszerelve a fúrást február 15én lezárták. Később kiképezték
gáztermelésre. A mentés részle
teit GYARMATI J, üzemi geológus
szakszerű leírása ismertette
/I979/.
vonal a ivói.
@
o/
o+

olajnyom
földgáz termelő
víztermelő

tartóz!k,

rétegsort. A szarmata jelenlétére n i n 
csenek bizonyító adatok, mindössze a

Végül a Zsana-d és -10 fúrással

Zsana-7 fúrás talált kevés szarmatára

feltárt fillonltos milonit következik,

jellemző faunát. A bédeni lajtamászkő és

mely finoinpalóo, pikkelyes törésű kőzet,

őslénygazdag mérga, mélyebben homokkő,

benne CSEREEESNÉ MESSZÉNA B. finomszem

konglomerátum. Utóbbi főleg metamorf
kőzettörmelék.

csés kvarcot, Bzericithálézatbél álló
pásztákat és ezek között ritkán nagyobb,
de szétmorzsolt kvarc- és földpátkristá-

DÍ8tkordanciafelület után s szer-

lyokat, háncsfonatszerű muszkovitot talált.

ketet déli oldalén /Zsana-11 és -15 fúrá
sok/ fektee csúszási lapokkal átjárt sö

S zerkezeti viszonyok

tétszürke színű agyagkő és kvarchomokkő

A kutatási terület kettős szeizmi

következik dO°-os rétegdőlósekkel és
gyéren felBŐkréta ősmaradványokkal! Spiro-

kus kiemelkedés, amit a preneogén felszín

pl ectammina, Trochamrninoldes, Anomalina,

ről a fúrási adatokkal szerkesztett mély

valamint Inocéramus héjprizmák.

ségtérkép tökéletesen igazolt / 1 1 3 . ábra/.
A neogén előtti alaphegység keleten kris

A szerkezet keleti oldalén /-16

tályospala /Zsana-d, -10, Kkm D-l/. Nyu

fúrás/ középső triászba sorolható dolomit

gaton alsótriász és DK-en felsőkréta kép

és dolomitos mészkő van. A terület nagy

ződményekből éli. Ezek lepusztult felszí

részén elterjedt egy vörös, barnásvörös,

nét lapos települt boltozattal fedi a neo

Illés szinű és zöldfoltoa kemény agyegkő

gén rétegsor. A kettős felboltozódás alkal

és finomhomokoo rétegsor, Limonitos kötő

mas volt kevés kőolaj és nagyobb mennyiségű

anyagában metamorf kvarcszemcsék és mél-

földgáz felhalmozódáséra.

lott földpétkristályok vannak. Helyenként
90

a kvarc. Mivel többször közvetlenül

Kőolajföldtani eredmények

a bédeni rétegsor alatt következik, ezért
Említettük, hogy a Zsana É-l fúrás

néhol kárpátinak jelölik. Legtöbbször

géztelepet talált a bédeni rétegekben. A
gázelőfordulás fontosabb adatait táblá

erősebben tektonizált, csuazamlott, préeelt-zúzott, pikkelyes törésű, 30-dO°-os
rttegsőlésű, metamorf kőzettörmelékből

zatban foglaltuj össze /102. táblázat/.

álló breccsás betelepülésekkel. Fauna

A gézelőfordulés összetételéből meg

nem bizonyltja, de valószínű, hogy az

állapítható, hogy kényegében ugyanaz a gáz

alsótriász Jakabhegyi Homokkő formációhoz

szerepel a különböző fúrásokban. A különböző
fúrásokból származó párlat

ZsÉ-13

7 ,£ 1

7s l ' 9

7i E-3

7i t -10

h t’á

összetétele szintén hasonló,
A géz-viz határon nagyon vé
kony kőolajszegély ven, amit
a -10 és -ld fúrásban sikerült
feltárni. A -10 és -ld fúrá
sokból származó olaj vízzel
együtt jelentkezett /102,
táblázat/.
További kutatási lehe
tőség nincs, tekintettel a
sok szomszédos fúrásra.

' Bádeni
115>bbra.

Földtani szelvény
a zsanai földgázelőforduláson át.
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102,

ÜS 5 l í T t 7 £ l
ftebti
MeUn Étin CH C0, Nj

Hcntm
Wy
7síM
iS ) 6 6 - 7 0 r a

rnm

m V 'w p

8

121000

Z sf 2
1810-1825ffi 13

2S1 100
54 000

1900-BQ&m
te £ i
D88-1&9&* »
te !l-9
1874 -18m 8

táblázat

88,S

3,61 8,09

Rétegsor

Páriát
mVwp

A negyedidőszaki lösz, homok, agyag
alatt folyami üledékek. A felsSpliocén vir
lúgos kékesszürke színű homok, agyag,

83,09 2,30 2,61 4,25 7,11

•l-'
20,4

81,28 2,38 A,61 3,29 8,44

3,31

szemcsés agyagos homok és homokos agyag,
inérga váltakozása. Az alsópannon itt agya
gos, kevés finomszemceés homokos betelepü

mészkonkréciós agyag, aprókavicsos homok
üledékekbe mennek át, A feísőpannon finom-

114 900

81,88 2,21 E.2A 4.21 6,86

4,48

129 200,

80,áS 2,19 6,S4 4,41 6,41

7,20

léssel. A kőzetrétegtani szintek nem hatá
rolódnak el jól, A szarmata jelenlétét nem

hm £-1

KOOU3

1866-70m
f aj súly 2Q*C-w)
Bmirttadaiom $%
Pétfiüeuffi
Kthezíbk CH
Vés

0,1454
84,24
10,00
5,12

0,56

sikerült bizonyítani. A bádeni vastag ki-

&ma if-5
B00-1906,£m

leats É -t)
1904-1907 m

0,1441
19,47
13,83
6,17
0,83

0,8732
19,15
B,99
64,76
0,50

fejlődésű algés mészkő, agyegmárga, homok
kő ée konglomerátum vulkáni tufacsíkokkal
és gazdag faunéval. Alatta élesen el nem
választható vasaag kárpáti rétegsor követ
kezik, szürke egyagmárga, homokkő, konglo
merátum és breccsa, melyben gneisztörme
lék, alsókréfca faunás mészkő törmeléke
van, néhol tufitos rétegekkel.
Nagy diszkordancia után falsőkréta
szürke és sötét barnásszürke színű kemény
agyagmárga, mérga, homokkő és konglomerá
tum, kristélyospala, breccsa következik
gyér faunéval. Alatta olsókréta faunás

64, Kiskunhalas Dél /69» 110/

barné8szürke színű mészkő, ritkábban mér
ga, homokkő és breccsa van. Oledékhiény

A Kiskunhalas Dél kutatási terület
a Kiskunhalas éa Kiskunhalas ÍK viszony

és diszkordancia utón középsőtriász /ani-

lag magas helyzetű területek közötti kér-

zuszi/ világosszürke színű repedezett do

páti-bádeni süllyedék vidéke, amit a sze

lomit, dolomitbreccsa következik. Utóbbi

izmikus mérések és a környező fúrások mu

széteső agyagos-karbonátos kötőanyaggal,

tattak ki. Az 19/9-80-ban végzett szeiz

A kristályos alaphegység itt gneisz

mikus mérések /161. sz. jelentés/ a bo

és milonitosodott metamrof kőzet, klasztomilonit és metamorf breccsa.

nyolult töréséé medencealjzatl sUllyedéken belül kiemelkedést találtak Kiskunha

Szerkezeti viszonyok

las városától délre.

A Kiskunhalas Dél kutatási terület

Fúrási tevékenység

a környező kiemelt medencealjzatú terület
Az eredményes fúrásokkal körülvett
szeizmikus kiemelkedés fúrásokkal való

/Jánoshalma, Kíha ÉK/ között mélyre siilylyedt medencealjzatú neogén árok, a Kiha

megvizsgál ásóra 1979-ben került sor és

kutatási területtel együtt. Á lesüllyedt
Tatahézs-Mélykúti árkot kárpáti-bédeni

1984-ig hat fúrás mélyült /69. ábra/.

üledék tölti ki /77, 78, 79, 110. ábra/.

103. táblázat
Fúm

FA

Á medencealjzat bonyolult felépíté
ÍH

Ff-

Ap

BJd. Kárp C'l

Kiha Ü-1 132,3 W

964 1359 1612 2748 2974

no

993 1475 1113 2651 2917

Kihs t)-2 1330

SCihafH 133,4 170
Kihalj-4 137,3 no
K.haOS 131,7 170
Kiha0-6 137,6

Cr,

\

1úr«l.

(3001)
-

Meqj.

sű. Gneiszek, migmatitok lepusztult felszí

o!*)-git

nén középsőtriúsz, ezen alsó- és felsőkré

(3010) (3037) oki-qás

ta üledékek vannak mint lepusztulási mara
dékok, 'jelezve a tengerelöntés és kíeemel-

95 S 1362 1586 2743 3193 3448
m
1575 1785 2702 3107 13500)

-

961 1673 1932 2920 3324 3761
1005 1517 1765 2512 2917 3123

-

(3619)

vh

kedés-lepusztulás többszöri váltakozását.
-

A medencealjzatban többen rátolódásokat,

(3800) v ii
(3390)

feltolódásokat, említenek, de a tárgyalt
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get kizáróan bizonyító adatok nincsenek,

mészkőből dugattyúzással napi 9 m^ kőolaj
volt kiemelhető. A többi fúrás csak vizes

A fiatalabb képződményekben az extenziós

rétegeket haréntolt.

kutatási területeken ezeket minden kétsé

104. táblázat

szerkezetek uralkodnak,

Kiha 0-2

Kiha D-1
FÖLDGÁZ

A medencealjzat felszíne ÉNy-ról
DK felé BÜllyed -2189 m-ről /A Kiha B-5
fúrásban/ egészen -2610 m-ig /a Kiha D-3

MíUn íf 7.

fúrásban/. Az utóbbi helyről ÉNy, É, ÉK
felé emelkedik, délre pedig /Kiha/ tovább
süllyed. A Kiha-4 3000 m-ig még nem érte
el.
A medencealjzat nagymérvű ároksze-

2973 m

3560-3500m

69,50

71, 31

l\in

5,03

7,22

6,38

Nehezebb CH

6,03

i3 ,ie

3,60

COj

9,40

9 80

17,51

Nj

0,77

1,A0

1,20

78,75

Kiha D-1

KŐOLAJ

rű süllyedése-vastag kárpáti-bádeni üle-

2750m

Kiha 0 2
2656 m
0,8710

dékképződésnek adott helyet. A süllyedés

fajsúly 20“C-«t

0,8578

tűrkörképeként a bádení-kárpéti üledékek

Viszkozitás 40t

-

-

11,51
0,69
-*37

13,15
8,63
+41

5,52
9,85

5,98

felszíne felboltozódott a náluk fiatalabb

Kiha 0-4

2908-2950 tn

mm’/a

üiedékekkkel együtt /7?. ábra/. Ehhez ha-

50t

sonló jelenséget tapasztaltunk a Zala-me-

Oetmedéspont °C

Kiha 0 2 Kiha D4
2908-40 m 2786-2801®
0,8364
0,8717
5,23
19,07
10,67
3,98
-

-

+ 32

+40

16,05
T7,07

915
12,46

dencében a Budafa-Lovászi szerkezeteken,
ahol a harmadidőszaki rétegek medencealj-

Bemintsitalom

zata árokszerfien nagy mélységbe került,
az árok felett pedig a miocén-pliocén ré-

PAéteum
Gázolaj

tegsor felbőltozódott. Az árkot szegélye-

Nehezebb CH

ző idősebb /preneogén/ kiemelt helyzetű

Veszteség

*

04,15
0,49

8,83
6,15
70,64
0,40

6,22

-

60,62

78,07
0,3,

-

területek pannon, sőt felsőpannon utáni
egymáshoz közeledése felboltozta a közöt
tük levő lazább üledéket, létrehozva Z a - '
Iában a Száva-redőke t , itt pedig a Kiha-D

A medencealjzat kőzeteiben halmazcsapdékben, a kérpáti-bádeni üledékekben
helyenként és nagyon szeszélyesen történt

felboltozódást. A özáva-eddők területén
felszíni térképezéssel bizonyíthatóan a
felsőpannon ia laposan felbőltozódik és

a kőolaj és földgáz felhalmozódása. A Tisza-árok tápterülete felől az alnópannon

lepusztult felszínét diszkordánsan fedi

márgák alatt migrálva helyenként záródó

a negyedidőszaki üledék,

csapdákban, helyenként kis mennyiségű felhalmozódások vannak. Nagyobb összefüggő

A Kiha D kutatási terület szerkeze

telep nincsen.

te alkalmas volt szénhidrogének felhalmo
A kutatást folytatják.

zódására.
Kőolajföldtani eredmények
A Kiha D-l fúrásban 2973-3001 ro-ből
középső triász

breccsés dolomitból föld

gáz jelentlezett, és a 2748-2760 m közötti
szakaszból felsőkréta rétegekből /? mm-ea
fúvókán/ kezdetben napi 188 u? kőolaj és
14 500 m'’ földgáz származott. A Kiha D-2
fúrásban 2656,5-2687,5 m közötti alsókréta
mészkőből olajos iszap jelentkezett gázzal.
A 2. rétegvizsgálat 2908,5-2940 m közötti
X
olajterme

rétegekből kezdeti napi 178 m

lést és 29 700 m^ földgázt termelt. A
Kiha D~4 fxirás több rétege gázos-olajnyomos vizet adott és a 2786-2789 m, vala
mint a 2795-2801 m közötti felsőkréta
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alaphegységről most tudhatunk. Elkészí
tette a kőzetrétegtani szintezést, amely
ben 11 formációt állapított meg. Igazolta
a kristályos vonulatok DNy-ÉK-i és keleti
RÉTEGTANI ÉS FEJLŐDÉSTÖRTÉNETI

itányú csapását és többekkel a takaróé
szerkezet jelenlétét feltételezte. 6 a

ÖSSZEFOGLALÁS

középmngyarorezégi „autochton" és délma
gyarországi takaróövet különböztette meg.
Kristályos alaphegység

Az iiautochton"jellemzője Szederkényi
szerint az, hogy túlynomóan gneisz fordul

A kristályos alaphegység eredeti

elő benne. AlgOj tartalma közepes, sok és

leírásai nagy időközökben, különböző szem

jól fejlett amfibolittest, kevés savanyú

pontokból végzett vizsgálatok eredményei,

metavulkénit tartalmú, márvány csak elvét

ezért nem egységesek. Az első egységes

ve van benne. Banatitot Szánk kivételével

szempontú feldolgozásokat SZEFESHÁZY K.
munkái tartalmazzák / i % 8 ,

nem tartalmaz. Kisfokú átalakult képződ
mények csatlakoznak hozzá, variszkuszi és

19 7 1 , 1973,

1976/t aki az egyes magminták feldolgozá
sától nagyobb területek összefüggésein át

alpi deformációval /Tázlári és Nagykőrösi
formációk/.

ez-egész Magyar-medence keretébe való be
illesztésig eljutott. Szepesházy eredmé

A takaróöv jellemzője, hogy túlnyo

nyeit újabb fújások, további részletek,

móan csillámpelaból áll, az A ^ O j tartal

korszerű műszerek és módszerek vizsgálata

ma magas. Az amfibolit kevés, sok savanyú

inak értékes adataival kiegészítették és

metavulkanit, jól fejlett márványzóna, fel

továbbfejlesztették JUHÁSZ Á, /1965, 1969/,

ső részén aleótriász előtti hidrotermálisán

8ZÁDECZKY-KARD0SS E, et al. /1969/, BALÁZS

metaszomatizált vastag törmelékzóna kíséri
és kisméretű felsőkréta banatitintrúziók

E. /1969/, SZALAY A. /1969, 1977/, BUDA
Gy. /1972/, ÁRKAI P. /1978, 1981, 1985/
munkái. Nagyon értékes új vizsgálatokat
végeztek

csatlakoznak hozzá.
A metamorfózis előtti kőzetanyag

és az eredményeket korszerűen

összegezték CSEREFESNÉ MESSZÉNA B. /1975,

Cserepesné szerint homokkő, pgyag, márga
és vulkáni kőzetek, Szederkényi szerint lé

1978, 1979, 1983, 1985/, SZILINÉ GYÉMÁNT
P. és NUSSZER Á./1972, 1985/, végül SZE

nyegében ugyanaz! eugeoszinklinális környezetebn képződött grauwacke, kevésbé karbo

DERKÉNYI T. /1980, 1981, 1983, 198V.

nátos kontinensperem közeli üledék, vala

Cserepesné összefoglalva a megelő

mint az üledékképződéssel egyidejű szigetív

ző szerzők eredményeit, megállapította,

vulkánitok kőzetanyaga.

hogy a D u n a - T iB z a köze kristályos alap-

A polimetamorfózis első szakasza:

hegysége közepes fokú polimetamorf-ultra- 1

előrehaladó regionális átalakulás, amely
a takaróövben kis, az autochtonban köze

metamorf /migmés/ és alacsony fokú meta
morf ltokból és tektonitokból áll, amelye
ket Kecskemót-Szank? Bácska területein

pes nymmású és egyes vonulatokban a gránitosodásig fejlődött. A második szakaszban

találunk. Mindegyik területegységen for

retrográd tektonikus átalakulás történt,

mációkat írt le, amelyek az Erdélyi Középhegység egyes sorozataihoz hasonlóak, vagy
velük azonosak, igazolva régebbi megálla

amely a takaróövben blasztomilonitosodást,
az autochtonban csak kataklázist okozott.
A harmadik szakaszban az egész kristályos

pításokat az Alföld aljzatéban folytatódó

medencealjzatra kiterjedő retrogresszió

kristályos vonulatokról.

történt, lazulásos-nyíráeos jelenségekkel.
A további átalakulások helyi jellegűek.

SZEDERKÉNYI T. / 1 9 8 V sok vékonycsiszolat, kémiai-, színkép-, ritkaföld

Metaszomatózia, magmaintrúziókat követő

fém elemzés, neutronaktivációs, izotópos

pneumatolitos., hidrotermális átalakulások.

kormeghatározás, röntgendiffraktométer,

Az átalakulások kora Szederkényi
az első és második szakaszt variszkuszinak

geotermometria-geobarometria, elektronmikroszonda műszeres vizsgálati adataival
összegezte mindazt, amit a kristályos

tartja, de szerinte nem elég bizonyítékkal,
mert a i.kaledon eredet is lehetséges,
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jelentős variszkuszi utóhatással". A

Aisóporm képződmények a kvarcpor-

továbbiak az alsóperm vulkarsizmussal,

fír előfordulások. Rém kutatásiiterületen

alpi bonatitintrúziókkol, metaszomatikua,

a bádeni kavicsban lepusztulási termék,

hidrotermális átalakulással járók, A va

Kelebién

riszkuszi átalakulna mellett a radiometrf
rikus .koradatok szólnak, de bizonytalan,
hogy

nagyobb elterjedése azürkés-zöl-

deavörös szinű homokkő és aleurolitpala.
Méiykúton pedig a csiliámpalában tel érék
ként van jelen.

ez8k minek a korét jelzik,
A középmagyarországi „autochtonnak"

A perm-triász határa bizonytalan,

az Erdélyi Középhegységben felszínen levő'

mert a régebben pertuként leírt vörös homok

bihari autochton, a dél magyarországi ta

köveket slsótriász Jakabhegyi Homokkőként

karónak a Kodru takaró a felszíni folyta

értelmezzük, pedig tudjuk, hogy a permben

tása több szakember véleménye szerint,

több hasonló homokkőformáció is van, Nagy

amit most Cserepesné és Szederkényi rész

kőrösön permre utaló bizonytalan adatot

letes vizsgálatai bizonyítanak.

említenek, máshol valóban alsótriásznak
vehető,

Jantsky, Szepesházy éa mások az
erősen átalakult gneisz, csillémpala ko~

Mezozoikum

rát prekambrluminak tartják, A variszkuazi
átalakulás ellen szól-az, hogy a Mecsek

Az alsótriász aljén vörös homokkő,

ben, Blikkben az ópaleozoós képződmények

a Jakabhegyi formáció és dolomitos márga

nem, vagy csak kis mértékben alakultak ót,

van Mórahalom, Jánoshalma, Ásotthalom, Ke-

bennük a kövületek /Oonodonták/ épségben

levia, Zsana É kutatási területeken. Ezen

maradtak. Továbbá a magyar medence környe

mórgás mészkő, világosszürke mészkő /Érsek-

zetében felszínen levő és az alföldi kris

csatiad/, kalciteres dolomit, 'tarka enhid-

tályos alaphegyaég folytatásának tekinthe-> I

rites agyag, dolomítmárga, -breccsa, dolo-

tő metamorfitok korát prekambriuminak tart

mitpale, oolitos mészkő /öttömös, Ásottha
lom, Kiskunhalas, Kiha fel, Kelebia/ van,

ják, A variszkuazi átalakulás a polimete-i
morfiznms folyamán csak gyengébb átalakulá
sokat okozott, anchimetamorfózleként je
lentkezik.

Középsőtriápz

szürke, sötétszürke

színű brecosáa dolomit, szürke mészkő és
márga van Rém, Süköod, Jánoshalma, Tompa,
Kunbaja, Nagykőrös, Kiskunhalas kutatási

Paleozoikum

területeken.
A kristályos alaphegység erősen le
pusztult felszínére a Duna-Tisza közén új,pele.ozoós, mezozoós és neogén képződmények

A felsőtriász a Bácskában hiányzik,
északabbi’a mér talán megvan: Nagykőrös,

rakódtak.

Kerekegyháza. Szánkon felsőkrétéba sorolt

Karbon jelenlétét említik a Nagykő
rös Uj fúrásokban, ahol sötétszürke szinű
ková3 agyagpala fordul elő. Mocsári fáciesü, antracitos üledék fedője kérdéses alsótriész, de főleg csak neogén. Feküje az

konglomerátum tartalmaz bizonytalan felsőtriász lepusztulási anyagot, Orgovényban,
Páhin, Kiskőrös Keleten, Abonv kutatási
területeken kevés bizonyíték van a jelen
létére ,

lénytani bíuonyiték nincs. Árkai szerint

A hézagos triász üledéksorból is
fel ismerhető az a trisáz iiledékciklns,

anchi- epizónás átalakulás érte, ami varisz

amely alapkonglomerátum, homokkő utáni

idősebb kristályos alaphegyaég. Korára ős

kuazi lehet, és karbon korra utalna. Ha

lassú transzgresszió, partszegélyi sekély

sonló kőzetet említ Cserepesné és T, K0VÁC8-

tengeri evaporitos, majd karbonátos üledék-

KURUOZ B. / 1 9 8 V Kiskunhalas ÉK és l’ázlár

sorból áll és regressziós jellegű felső- .

területéről, valamint Szepesházy a szom-

triász /nyoma Nagykőrös Kálmánhegyen/ üle

>

szédos területekről. Megjelenése összeté

dékkel fejeződik be, de a legtöbb helyen

veszthető az alsójnra üledékekkel, ahol
antracit helyett kőszenet említenek. Idő

már hiányzik a felsőtriász. NAGY E. /1968/
szerint a Mecsekben a karíii emeletben reg

sebb kora mellett csak gyenge átalakultsága szól.

ressziós, a rhaetiben mái- újra transzgreszs z í ó b üledékrí trónunk vannak, és mér a felső

triászban megkezdődött e jurában folytató

lepusztulási maradék törmelékeit ismer

dó új üledékciklus.

jük, miocén alapkonglomerátűmből és Széntb
györgyi szerint a Kaake.ntyú-1 és öttömös-J

■Jura üledékekkel, gyakrabban ta
lálkozunk. A liász greateni fáoiesö ho

fúrásokból. Taron rétggeket először SILÓ

mokkő, agyagkő, agyagos szürke mészkő,
mérga diabóztelérekkel, szenes növényi
maradványokkal. Mocsári paralikus kifej

M. /1969/ írt le Kerekegyliézéről. Később
az Ollés ÉNy, Pusztamérges területről is
ismerteti BZENTGYÖHGYI K. /1982/ éa a most

lődései, feljebb már csekély tengeri fau

tárgyalt területtől keletre a Szegedi-meden

nét tartalmazó márgás rétegekkel. Liászt

cében Gátéren, ahol Gátéri Márga formáéiónak nevezték el.

találtunk Madaras, Pusztamérges, öttömös,
Kiskőrös, Szánk, Eresztő, Bugac, Qrgovány,

A szenon elterjedt. Aiapkonglomeré-

Páhí , Tabdf, Jakabszállás, Kunszállás,

tummal, az Ágasegyházai Konglomerátum for

Nagykőrös kutatási területeken.

mációval kezdődik, amelyben idősebb mezozo-

Közkpsőjura sötétszürke színű agyagnjárga, mészmárga, mészkő, radiolariás már-

ós- és diabázkavicsok vannak. Rajta a Mély-

ga, kovapala, zöldes-vörösesbarna színű

mokkő, homokos márga, agyagmérga, vagy az

kúti formáció következik. Szürke színű ho

préselt kovás márga, radiolariás pelágík^s

Izsáki Mészmárga formáció. Az előbbieken

üledékkel éa diabzényomokkal. Gyakoraik
Szánk, Bugac, Tabdi kutatási területekn.

pedig a Szanki Márga formáció, a Kisszállá
st Homokos Agyag formáció, a Csévolyi
Mészkő formáció és a Caikériai Márga formá-

A felsőjura pelégikus, batiélis
kifejlődésű barnásszürke színű kalciteres

jji_ó tengeri rétegei következnek. A felső
kréta rétegsorét

mészkő, porcelánszerű mészkő, kovapalák,

- mint látjuk -

újabban

több /s részben talán fölösleges/ néven je
lölik. Mindezek rendszerbe foglalásával

húsvörös mészkövek. Szánk, Orgovány, Kaskantyú, Tázlár, Tabdi a fontosabb lelő

Szent,györgyi próbálkozott, aki egy délebbi
nyugodtabb aljzatú selföv hároroosztatú ki

helyük. A felsőjura rétegek folytatódnak
az alsókrtéában.

fejlődését említi; alapkonglomerátum /Ágas
egyházai formáció/, márgák /Csikériai for

Alsókrétát kisebb foltokként isme
rünk. Sötétszürke szinti kemény agyagmérga, agyagos homokkő, meszes homokkő, mész
kő, elsekélyesedő tengeri üledék. Felső

máció/ és mészköves kifejlődés /Bácsalmási
formáció/. Valamint egy éezakabbi kifejlő

részén diabázösszletet találunk.

Alföldi fliahez hasonló ősszeltekkel.

dés! övét a puhói mérgához hasonló és az

A diabéz feküje az alsókréta idő

Kainozolkum

sebb része /Kecskemét Dél, Bugac/. Fedője
A felsőkréta után a paleogén és al-

Bugacon felsőkréta. A feleőkréta kavicsok

aómlocén folyamán hosszú lepusztulási idő

ban mér jelen vannak 1epusztulási anyaga
ik /Nagykőrös, Izsák/. A törtell fiiebei;

szak következett, amely alatt a kréta és

is van diabáztörmelék. A jurát áttörte és

az idősebb képződmények nagy része lepusz

abba nyúlványokat bocsátott Kunszállás,

tult. Új ü]edékkápződés csak a kárpáti

Péhi, Orgovány területén). A diabéz a mág

emelet idején kezdődött, de ez sem volt

neses térkép és a fúrások alapján nagyobb
összefüggő vonulatbein fordul elő Kecskemét

folyamatos. A kárpáti /'nagyréazben térrésztrikus üledékekre/' bádenl tengeri rakódtak.

Dél kutatási területtől JészkaraJenőn,

A kárpáti, bádení emeltek

Szolnokon át tovább a Tiszántúlon a fliat

tenger volt a Duna-Tisza köze. A kiemelke

kísérve.

dő szigetek, eltemetett hegyvonulatok, rö
gök felett nincs, vagy csaj vékony üledék
van. A közöttük levő, sokszor mély árkok

•
í
Az aisőkréta előfordulási helyei
Lajosmizse, Nagykőrös, Pusztamérges, Öt-

idején sziget

ban vastag tengeri, vagy vulkáni eredetű

töinös, Solt, Szánk Ny, Eresztő, Jakab-

■összeleteket találnul. Ilyen árkok a Ta
szállés, Páhi, Kiskunhalas.

taháza- Mélykút-Kiskunhalas árok,

A felsőkréta előtt és az elején
lepusztulás nyomai észlelhetők /ausztriai
fázis/, Cenomán faur.és rétegeknek csak

az Adai-

árok, az örkényi-árok esetenként 1000 m-t
meghaladó vastagságú üledékes és vulkáni
összle tekkel /l. ábra./.
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A szarmata regressziós és helyen

által befolyásolt deltákat. Ezek ismerete

ként rövidebb lepusztulási Időszaka után

fontos számunkra, mert a deltaüledékekben

az alsó- és felsőparinon beltenger!, tavi

világszerte jó olaj- és gáztároló homok

üledékképződés következett.

testek vannak. Ezek ismerete lehetővé te

több helyen bazaltvulkánosság kísérte,

szi a litológiai csapdák /KERTAI Gy. 1962/
felkutatását, a szerkezeti csapdák fogytá

amit különösen Kecsel, Ki ha Ny, Rúzsa ku

val új kutatási lehetőségeket nyitnak a

tatási területeken ismerünk. Az első al

számunkra.

Az al aópannoi) medencesüllyedést

földi kutatófúrások óta ismerjük, hogy a

Szerkezeti ÖBBzefoglaláa

pannon beltenger!, tavi medencébe betor
kolló folyók hordaléka töltötte fal a le

A Duna-Tisza köze földtani szerkeze
téről legelőször a gravitációs és mágneses
mérések adtak földtanilag értelmezhető

süllyedt területet. Ezek nagy deltákat
építettek mind beljebb a medencébe. Több

összefüggő képet. A gravitációs térképen

szerző, de főként MOLNÁR B. /1965-197?/
dolgozatai folgalkoznak a pannon medence

különféle gravitációs értékel jelentkező

feltöltődéaének kérdéseivel. Az ásványi

vonulatok vannak.

anyagvizsgálatok a hordalék származási

/.!/ Délen a madaras-tompái és ettől észak

helyét is bizonyítják. Az ősfolyók del

ra a

tái részben alpi /öaduna/ és i'éezben kár

/2/ Tataháza-Mélykút-Kiskunhalas r elatív

páti /őstisza, Ösmaros/ vulkáni lepusztu

minimumvonulattal elválasztva a

lási anyagot hoztak. Az újabban amerikai

/$/ Süköad-Miake és Jánoshalma maximumvo

szerzőkre hivatkozva szeizmikus sz tratig-

nulat. Utóbbitól északra alacsonyabb érté

ráfiának elnevezett módszereket is alkal

kekkel jelentkező, keletről beöblösödő te

mazták már régebben az Alfölden ott, ahol

rület van

például a Seismos kitűnő mérési eredmé
nyei ezt már a MAMÁT kutatásai idején le

/4/ Soltvadkert-Kiskunfélegyháza vonalában.
Az előbbitől éstakra ismét maximumvonulet

hetővé tették /KŐRflSSY L. 1957, X. mellék
let/. Újabban a Korszerű szeizmikus mérés-

következik, a
/5/ Mecsek-Nagykőrös közötti egység. Kiskő

eredmények a pannon deltaképződményeínek

rös, Tabdi, Kaskantyú, Jakabszállás, Kun

számos részletére is szolgáltattak adato

szállás helyi maximumokkal. Ettől északra

kat. Ezek az új amerikai irodalom alapján

találjuk a

értelmező kitűnő munkák /RUMPLER J, 1982,

/6/ Soltszentimre, Izsák, Cegléd maximumvo-

SZÁLÁT A. - SZENTGYÖRGYI K. 1983, BÉRCZI

nulatot. Északi részén a nagy Örkényi mini

I. et al. 1984/, A szeizmikus sztratigrá-

mummal és mágneses rendelleneségekkel jelent

fia eredményeit POGÁCSÁS Gy. /1987/ korsze

kező övét, amit északi oldalén a gravitációs

rű munkája foglalja össze, aki a neogén
üledékképződésnek „synrift" /Kárpáti és

és mágneses térképen egyaránt jól követheető
Közfepmagyarországi vonal határol el a Bugyi-

bádeni/ és „postrift" /pannon/ azakaszát

Pénd közötti gravitációs maximumvonulattól.

különbözteti meg. A kettő között a fúrási

Ez utóbbit földtani felépítése alapján mér
a Paleogén-medenoéhez soroljuk.

adatokból mér régebben megállapított díszkordanciát nagy területeire igazolta. A
„postrift" szakaszban fő szerepet játszik
p deltaüledék felhalinouődása. A deltafáci-

A mágneses maximumok nagy része ala
csony értékű és a fúrási adatok szerint a

esek két fő csoportja az előrehaladó és az

van kapcsolatban. Nagyobb értékekkel jelent

kristályos medencealjzat! kiemelkedéseivel

elosztó kifejlődések üledékei. POGÁCSÁS Gy.

kezik a Kecskemét-Szolnok közötti diabázvo-

/1987/ térképén ábrázolja a délfceképzŐdmények előrehaladási irányát, ami egye

nulat éa gyorsan váltakozó értékű rendelle
nességekkel az Örkényi minimum andezit-

zik Molnár több munkájának eredményével.,

rlolitöaszlete.

A

Duna-Tisza közén az ösduna deltái ural

Mindezek a geofizikai térképek jó

kodnak. A delták laza üledékanysga könnyén

lehetőségeket adnak a szórványos, de fon

áthalmosódik. Pogácsás megkülönbözteti a
főleg folyóvíz befolyásolta, a főleg hul

tos fúrási és szeizmikus adatok összeren
dezéséhez /l. ábra/.

lámverés befolyásolta és a főleg árapály

Í50

/]/ A Madaras-Tompa közötti terü
let a kristályos alapheg,y3ég magas rögvo>

Ezt a Süköed-Miske, Jánoshalma
területén húzódó kristályos vonulatot a

nulatja, .amin kevés, leginkább a Villányi

mórégy-középalföldi kristályos vonulat-

hegység mezozoikumához hasonló alsó- és

részének feltételezzük,

középsőtriász, jura és kréta

elhatárolása a Mecsekalja-Szolnok vonal.

lepusztult/

maradványok foltjai vannak és viszonylag
vékony neogén üledék takarja, A preneogén

amelynek északi

Ez a Duna-Tisza közén valahol Miskétől
északra, a keceli nagy alsópannon bazalt

képződmények felszíne a Madaras-1 fúrás

előfordulásoknál húzódik ÉK felé, a Bugac-

nál csak -293 in magasan van.ilnnen dél

Kunszállás mezozoós magasrögök délkelet

felé meredekebben, észak felé lankásabban

felőli elhatárolásaként,

lejt. Az alaphegységben délről észak felé
pikkelyes feltolődéat bizonyít a Kunbaja5 fúrás /23. ábra/. A bádeni és az alsó
pannon között is nagyobb függőleges szer
kezeti mozgásokra lehet következtetni

/4/ A Soltvadkert-KiBkunfélegyhéza
vidéki gravitációs minimumvidék /-2000 -

-2500 m körüli mélyebb medencerész, kelet
ről nyugat felé kiékelődve/, amiről nem
sokat tudunk /l. ábra/.

/l?, ábra/,
/2/ A Tataháza-Málykút-Kiskunhalas
mélyvonulat területén kristályos és rnezozoós medencealjzaton a szokottnál vasta
gabb kárpáti és bádeni üledékek vsnnak.
Figyelemre méltó szerkezeti jelenség itt
az, hogy ahol az árokban a neogén medence
aljzata nagy mélységbe került, ugyanott a
neogén rétegsor felboltozódik. Ezt a jelen
séget már Budefa kutatási terület környé
kén is észleltük. A neogén félbőltozódása
az árokban nem lehet települt boltozat
/75t 105, 110. ábra/. Valószínű, hogy pan
non utáni térazűkltő erők következménye a
felboltozódás, ugyanúgy mint a Bzáva-redők
esetében is Budafa-Lovászi környékén.

/5/ Észak felé következik a Mecsek
idagy kőrös közötti egység, mely főleg tri
ász rögöket tartalmaz. Kevés helyen ismer
jük a kristályos alaphegységet /pl. Soltvadkert környékén/. Az itteni mezozoikum
kifejlődése a mecsekire hasonlít. Ez az öv
Kiskőröstől Jakabszállás, Kunszállás, il
letve Bugacig követhető, itt az Adal-árok
megszakítja, majd ÉK-en Nagykőrösnél, észak
ra eltolódva ismét felismerhető. Innen ÉKre megjelenik a nagyobb tömegű alsókréta
diabáz /'Kecskemét Dél, Jágzkara jenő, Szol
nok/ és az ennek északi, ÉNy-i szegélyét
követő fiis.
Ezt a Mecsek-Magykőröai'ől elneve
zett egységet észak felől az Északmecsek-

/3/.A Süköed-Miake és jánoshalmai
magas rögvonulat kristályos palákból, migmatitokból áll, kisebb mezozoós foltokkal
Rém vidékén. Ezt kelet felé bazalt feltö

Pálii, vagy talán helyesebben Kapoa-Páhi
vonal választja el a Soltíjzentinire-Cegléd
közötti ki-istélyos vomulattól. A Páhi Ny-1

résekkel kisért haránttörések különítik

fúrás rendellenes rétegsora, amely pikke
lyes szerkezetre, utal, a Kapos-Péhi vona

el a Kiskunhalasi-ároktól /108, 109, 110,
ábra/. Inneh a kristályos alaphegység

lon mélyült / 9 1 . és 92. aljra/,

rögsorozatának folytatásét találjuk ÉK

/f>/ A Boltszentimre, Izsák, Cegléd

felé: Kiskunhalas ÉK, Tázlér, Szánk,

kristályos vonulat a Soltszentimre-Izsák-

Jászszentlászkó és Pálmonostora terüle
tén.

Recakemét Ny és az Adal-árok keleti olda

Ezt a kristályos magas rögvonulatot

lán éezak felé eltolódva/?/ a ceglédi
kristályos alaphegyaégi rögökben folytató
dik, A rögsörozat északi részén trlász-

dél felől a Mohács-Sebeskorősről elneve

ki'éta foltok vannak /Kerekegyháza, Lajos-

zett választóvonal határolja, amelynek e

mizse, Táborfalva/ és távolabb északra,

egyik részét jól feltárták a Kiskunhalas

mélybe süllyedve az őrkényi-árokbam helyed

ÉK fúrások /10Ú. és 105. ábra/, ahol a

ad az 100Q m-nél vastagabb kárpáti-bádeni

vomaltól északra a kristályos magas rög

vulkáni ossz l.etnek, amely alatt az (Jjszilvás-3 fúrás szerint a kristályos alaphegy

vonulat /Kiha ÉK északi része és Tázlér/,
valamint a déli mezozoós rögök /Kiha ÉK
déli része és Marka, Eresztő/ között
halad.

ség folytatódik, Az örkényi-árok vulkáni
összlete már a dunántúli Kulcs vulkánitJaító.l kezdve követi a Középmagyarországi

vonalat.
Az újabb fúrások mind több rend- I
ellenes rétegsorra vetnek fényt. Az Alföldön legelőször a Tiszántúlon az F.bes-1

zetek, a települt boltozatok és teknők.
/2/ A kiemelkedések oldalain kiékelődő
ré tegsorok.
/3/ A délbaszerkezetek alárendeltekben

b

fúrásnél tapasztaltok, hogy a kristályos-

/á/ töréses szerkezetek és a

pala alatt palás agyagmárgák /alsókréta,
Jura?/ és diabáz fordul elő /KŐRÖBSY L.

/5/ mély árkok térszűkülé^es felboltozódásai.

1965, p. 162./, amit okkor nem akartak
elhinni /T. KOVÁCS, 196?/. Most már mind
több helyen bizonyítják a fúrások a pik
kelyes /takaros?/ szerkezetet a Iluna-Tsiza
közén is: Kunbaja-5 /23. ábra/, Kecel K-2,
Péhi Ny-1. Mindezt az ausztriai orogén
fázis térszűkltő mozgásai okozták.
A krietályos-mezozoós medencealjzat
a felsőkréta után és a paleogénben mélyre

Mindezek alkalmasok kőolaj és föld
gáz felhalmozódáséra.
A mélyfúrásokból származó rétegtani
és szerkezeti adatoknak többféle értelmezé
sével ralálkozunk. A „szárnyaló" fantáziéjúak nagyon messzemenő következtetéseket
is tesznek. Az olajkutatóknak azonban jó a
tények közelében maradni, mert sok elhibá
zott, hiábavaló, meddő fúrás lehet a nagy

hatóan lepusztult és csak a miocén /kárpá

fantázia következménye. Tudományunk művelé

ti emelet/ folyamán indult meg az új neo-

séhez önfegyelem, sőt alázat szükséges.

gén üledékciklus, tektonikus és vulkanotektonikus árkok keletkezésével. A terület

Annak beismerése, hogy biztos ismereteink

nagy részén durva terrlgén konglomerátu

nem terjednek messze és mitől kezdve van
nak mér csak feltételezéseink, bármilyen

mok vonnak, majd egy szigettenger portkö

érdekesek is ezek.

zei 1 üledékei, az árkokban pedig vastag
vulkáni-üledékes sorozatok. A tengereltintéa a bódéni emelet idején volt a legtel

Kőolajföldtani összefoglalás

jesebb, utána visszahúzódott. A szarmata
,
t
regressziós üledékei foltokban maradtak

keletkezés, -vándorlás, -felhalmozódásra,

meg. A magasabb helyekről lepusztultak,

lására, végül a kutatás további lehetősé

vagy netn is képződtek. A nagy mélységű

geire vonatkozó gondolatok összefoglalása.

területeken esetleg lehetséges bédeni-alsópannon folyamatos üledék is, de epre te
rületünkön sem fúrási, sem geofizikai bi
zonyítékunk nincsen.
Az alsópannon tronazgressziót csak

Befejezésül célszerű a szénhidrogén
a felhalmozódások megmaradására és pusztu

A kőolaj és földgáz keletkezési lehetőség. A kristályos alaphegységgel valaha
keletkezett szénhidrogének a metamorfózis
kor elpusztultak, szintén átalakultak. Sor
sukat a grafitos palákban láthatjuk.

A

újabban megismert bazaltvulkánosság kísér
te, emi a keceli adatok szerint helyenként

tamorfitok. Az újabbak terresztrikus ho

vast8g vulkáni összletet hagyott hátra.

mokkövek, kvarcportírok. Elterjedésük ki

Az alsópannon beltenger a mélyebb
területekre előbb, a magosabbakra később
terjedt ki, de okkor a medencealjzat fel
színén nem voltak olyan nagy mélyaégkülönbségek mint most, a fiatalabb mozgások után.
A magasabb területeken az alsópannon üle
déksor hiányos: a mélyebb kőzetrétegtani
szintjei hiányoznak, vagy vékonyok. A na
gyobb mélységek beltengert üledékeire az
ősduna, östisza előrehaladó deltaképződmé
nyei, majd folyami, tavi üledékei rakódtak.
Á neogén képződmények szerkezetére

paleozoós üledék kevés és ezek is anchime-

csi és a Duna-Tisza közén nem ismerünk
anyakőzetnek alkalmas kifejlődésüket.
A mezozoós üledékek egyes részeivel
képződhettek szénhidrogének. Leginkább a
jurában, alsókrétában feltételezhető ez.
De elterjedésük a Duna-Tisza közén kisebb
területekre korlátozódik, és az ausztriai,
majd a felsőkréta-miocén közötti nagy szer
kezeti mozgások,lepusztulási időszakok
alatt az esetleg képződött felhalmozódások
bizonyára tönkrementek.
A mezozoikummal kapcsolatban csak

jeliemzőek:
/l/ a medencealjzat kiemelkedéseihez és

azokra a szervesanyagokban dús üledékekre

bemélyedéseihez idomuló kompakciós szerke

gén medencesüllyedés folyamán

lebet számítani, amelyek csak a nagy neo
jutottak a

ezerveHanyagnak a kőolaj és földgézképzö-

vonalai határolják el, a felhalmozódás re

désre alkalmas nyomás és hőmérsékleti

gionális öveit a medencerészek magasabb

zónáiba. Ezek a szénhidrogének a vastag

területein találjuk.

neogén zárórétegek alatt megmaradhattak
éa felhalmozódhattak. A Duna-Tisza közén
eddig esek foltokban ismerünk ilyen-,,. ,/•
jura-kréta üledékeket. Nagy tömegű szén
hidrogénfel halmozódás aligha remélhető
velük kapcsolatban /KŐIiöSSY L. 1968, 1971,
1973/.

A felhalmozódás övei. Megszerkeszt
ve a Duna-Tisza köze medencealjzaténak
mélységtérképét és berajzolva az eddig is
mert előfordulásokat nyi1bálivaló , hogy e
felhalmozódások övei a mély medencerésze
ket körülvevő magas vonulatokkal vannak
kapcsolatban /KÖHÖ8SY ].. 1%'t, I % 8 ,

A neogén üledékek között bőven van

1971,

1973/. A legfőbb tápterület a DK-i részen

nagy elterjedésű és vastagságú szervesanyag-

/Tisza-árok/ kialakult mély medencerész.

bsri gazdag üledék. A kárpáti homokos agya

Ennek magasabb szélein sorakoznak az elő

gok. a mély árkokban, a bádeni agyagos-márgák, az aisópannon mélymedencék üledékei

Kiskunhalas, Harka, Eresztő, Tázlár, Szánk/

mint a Tótkomlősi Mészmárga formáció, a
Nagykörűi Agyngmérga formáció, ez Algyői
Homokpadoa Agyagmérga formáció, amelyek a
mélyebb medencerészek süllyedése közben

fordulások /Ásottba lom , Kel ebi a, (Illés,
A Tisza-árok tápterületétől távolabb csak
kevesebb éa kisebb felhalmozódást ismerünk
/l, ábra/'.

átmentek a kőolaj- éa földgázkeletkezés
nyomás és hőmérsékleti zónákén alkalmasak

További__kutatáal lehetőségek

anya- és tárolókőteteknek. Valószínű, hogy

hetőségeket látjuk, hogy eddig főleg a föld

a Duna-Tisza közén az eddig talált felhal

tani szerkezetekhez kötött felhalmozódáso

mozódások ezekkel szingenetikusak. Megjegy

kat kutattuk.A medencealjzat kiemelkedései

zendő az is, hogy a tárgyalt terület nagy

és a kiemelkedések feletti települt bolto

része /a nyugati része és a magas rögvonu

zatok, kiékelődési övék kutatására volt le
hetőség, Eddig a szerkezeti csapdák kutatá

latok egy része/ kedvezőtlenül vékony, hi

összefoglalva a további kutatási le

ányos neogén üledékeket tartalmaz és a nyo
más-hőmérséklet sem lehetett általánosan
megfelelő az olaj- és gázképződéshez. A

séhoz fűződik a legtöbb eredmény. A szerke

neogén üledékképződéesel szingenetikus kő

DK-re eső terület.

olaj- és földgáskeietkezésre kedvező vi
szonyok a Duna-Tisza köze keleti és DK-i
részén, a Tisza-árok vidékén lehettek.
A kőolaj és földgáz vándorlási le

zeti csapdák további kutatására alkalmasnak
tekinthető a Jésskarajenő-Bugac vonaltól

A szerkezeti csapdák azonban fogytán
vannak. Utóbbi időben az olyan kis méretű
szeizmikus kiemelkedéseknek fúrással

való

hetősége . A regionális migrációra legal

feltáráséra is rákényszerülünk, amelyektől
nem lehet nagyobb eredményt várni. A Duna-

kalmasabb a területünkön is nagy elterje
désű és jó áteresztőképességű alapkonglo

Tisza közén a mezozoikum belső szerkezeté
nek kutatásától sem lehet sokat várni és

merátum a neogén üledékek talpén. Ezt jól

azt nehéz megismerni. Ezért már régebben

zéró összletek fedik, alattuk a vándorlás
nagyobb területekre is kiterjedhetett.

foglalkoztatja kutatóinkat a sztratigráflai

Tápterületek, ahonnan a vándorlás
kiindult feltételezhetően a mély medence
részek.

.

Innen a kőolaj és földgáz

/a vízzel ellentétben./ felfelé szivárgott,

lítológiai csapdakutatás hatásos módszerei
nek a kifejlesztése. Most eljött ennek a
kényszerítő ideje is. Ahogy a fiatal üledé
kek alatt

rejtőzködő szerkezeti csapdák

felderítését is a geofizikai módszerek tet

mindaddig, ameddig akadályba ütközött,

ték lehetővé, úgy ismét a geofizika segít.

csapdába jutott és felhalmozódott, és ki
alakultak a felhalmozódás övei. A tápterü

A korszerű szeízmika a harmadidőszaki üledékösszlet belső szerkezetét is képessé

let és ejinek felhalmoeódási zónája kőolaj

vélt felderíteni. A tárolásra alkalmas

földtani egységnek tekinthető és az ország

homoktestek, deltaazerkezetek meglsmerésé-

egész területén kijelölhető, A tápterüle
teket a neogén medencealjzat legmélyebb

vel óriási új kutatási lehetőségeket remél
hetünk, amely lehetővé teheti a prognosz
tikus készleteinknek azt a felét is felku-

tatni, amelyet eddig még nem sikerült.
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