
KŐOLAJ ÉS FÖLDGÁZ JUGOSZLÁVIÁBAN

Csíky Gábor

A mai Jugoszlávia legrégibb kőolajterülete a Muraköz (Medjimur- 
je), egyben a történelmi Magyarországnak is egyik legrégibb te
rülete volt. Itt Bányaváron (Peklenioán) már a XVIII. század u- 
tolsó negyedében ismeretesek voltak felszini kőolaj- és föld
gázelőfordulások. Az első irodalmi említés Winterl József Jakab 
pesti vegyészprofesszortdl származik, aki desztilláciőval vizs
gálta és ismertette a peklenicai olajat 1788-ban ("Zerlegung 
einer schwarzen, zähen Bergöls aus Ungarn", L. Crells, Chemische 
Annalen, Leipzig 1788.). Valőszínűleg ez volt világviszonylat
ban az első olajanalízis!
A kőolaj kezdetleges bányászata és termelése Peklenioán az 1850 
-es években kezdődött, Szelencén pedig a 60-as években először 
aknákban, majd 1880-től fúrásokkal. 1880-től l'941-ig a Muraköz 
volt e két mezővel az egyetlen terület, ahol kisebb méretű ipa
ri termelés folyt, és ezalatt, illetve 1945-ig kb 20 000 tonna 
kőolajat termeltek ki. Az első számottevő olaj- és gázmezőt 
Gojlót 1941-ben már a Horvát-medence Száva-menti részében tár
ták fel, mely 1944-ben már 22 000 tonnát adott. Közben a Magyar 
-Német Ásványolaj Rt. (MANÁT) a Murától északra feltárta az Al- 
sólendva (Lendava) melletti Dolina nevű olaj-gázmezőt 1942-ben, 
és a petesházai (Petesovci) olajmezőt 1943-ban. E két terület 
1944-ben 9000 tonna olajat termelt. Ez volt a helyzet a mai Ju
goszlávia területén a II. világháború befejezésekor.
A háború után Belgrádban megalakult a központi kőolaj és föld
gázigazgatóság, mely 1951-ben megszűnt, s ekkor az egyes köz
társaságokban kutató és termelő vállalatok alakultak. így Szlo
véniában a Nafta Lendava Alsdlendva központtal, Horvátországban 
a Naftaplin Zágrábban, Szerbiában a Naftagas Újvidéken, Monte-_
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negroban a Nafta Crna Gora, Bosznia-Hercegovinában a Nafta 
Pozsarnica.
Szlovéniában a Nafta Lendava folytatta az alsólendvai és petes- 
házai mező feltárását. Petesháza 1956-ban 4-2 000 tonnát adott. 
1956-ban feltárták a Murától északra Muraszombat mellett a je
lentős Filovci kőolaj-földgázmezőt.Mindhárom mező pannóniai ré
tegekből termel.
Horvátországban a Naftaplin folytatta a kutatást a Száva menti • 
medenoerészben és Gojló után 1949-ben feltárta a Sumeoani olaj
mezőt, továbbá a Mramor Brdo olaj-gázmezőt. Majd 1952-ben a 
Búnjani olajmezőt, 1953-ban a jelentős Ivanic-Klostar olaj és 
gázmezőt, 1957-ben a Dugó Selo olajmezőt, végül 1960-ban a leg
jelentősebbet, a Struzseci olajmezőt. Mindezek pannóniai, illet
ve miocén rétegekből termelnek. Megjegyzendő, hogy még a Böckh 
Hugó által 1918-ban felfedezett Bujavicai olaj-gázelőfordulás 
ebbe a vonulatba tartozik. A Dráva-menti medencerészben a Nafta
plin 1960-ban feltárta a Ferdinándovác— Pitomacai olaj ás gáz
mezőt, 1966-ban pedig a Jagnjedovaci olaj és gáz, úgyszintén a 
jelentős Sandrováci olajmezőt. Mindezek a magyar határ mentén 
levő Vízvár, Heresznye és Babocsával átellenben találhatók, és 
pannóniai rétegekből termelnek.
A II. világháború után, amint látjuk Jugoszlávia a Naftaplin 
révén növelte kutatási tevékenységét főleg a horvát területen, 
úgyszintén Szlovéniában, s ennek köszönhetően évi termelése ro
hamosan emelkedett: 1950-ben 110 ezer tonna volt, 1960-ban 950 
ezer tonna lett, 1965-ben főleg Struzsec révén 2,1 millió ton
nára emelkedett, 1970-ben 2,9 millió tonna volt, 1980-ban pedig 
4,2 millió tonna (a hazai kőolajtermelés 1975 óta 2 millió ton
na szinten mozog). Struzsec felfedezésekor a közeli Sziszeki fi
nomítóig megépítették 1960-ban az első jugoszláv távvezetéket 
20 km hosszban. Megjegyzendő, hogy Jugoszláviának saját terme
léséhez képest nagy finomító kapacitása van: Rijeka, Sziszek, 
Növi Sad, Pancsevo, Basanszki Brod, Skopje, Krk szigeten pedig 
olajkikötő épült. 1970-ben a Jugopetrol-Kotor állami konszern 
amerikai tőkével közös vállalkozásban Adria partmenti tengeri 
kutatást kezdett. A fúrásokat a Naftaplin tervezi.
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Szerbia északi részében a Vajdaságban (Vojvodina) annak Duna—  
Tisza közti részében a Bácskában, továbbá a Tisza és a román 
határ közötti bánsági részében, a pannóniai-medence délkeleti 
szélén a Naftagas végezte a kutatásokat újvidéki központtal. E- 
zen a területen még a háború alatt a német Seismos geofizikai 
vállalat végzett a MANÁT megbízásából gravitációs méréseket.
I944— 48 között pedig már a jugoszláv állam szerkezetkutató fú
rásokat mélyített a gravitációs maximumok ellenőrzésére. Az 1948- 
-53 közötti kutatási szakaszban gravitációs, mágneses és szeiz-, 
mikus méréseket végeztek. Közben 1949-ben lemélyltették az első 
kutatófúrást a Velika Gredai (Györgyháza) gravitációs maximumon, 
mely gáztelepet tárt fel a miocén rétegekből, és termelő mezővé 
vált. Ezután megfúrták a becseji gravitációs maximumot, ahol 
COg-os gáztelepet tártak fel. Az átfúrt rétegsor Velika Gredán:
0— 1000 m pliocén, 1500 m-ig miocén, alatta gabbro; Becsejen: 
1500 m-ig hasonló volt, alatta kréta flis.
Az 1953— 58 közötti időben megfúrták az Orlovati (Őrlőd) és a 
Mosörini gravitációs maximumot, de csak olaj és gáznyomok voltak. 
Az átfúrt rétegsor Orlováton: 0— 500 m pliocén, 550 m-ig miocén, 
alatta felső-kréta flist harántoltak 500 m vastagságban. Végül 
1956-ban tárták fel az első jelentősebb olajmezőt Jermenovcit 
(Örményháza), ahol a miocén tároló 1000 m körüli mélységben van. 
Ezután megfúrták a Boka és Lökve nevű gravitációs maximumot és 
mindkét területen olajmezőt tártak fel miocén rétegekben; Bokán 
1100 m, Lökvén 1000 m körüli mélységben. Az előbbi területen a 
fúrások kréta flist, az utóbbin fülltet. értek el.
Az 1958— 62 közötti időben megfúrták az Elemir, a MeTenci és a 
Kikinda gravitációs maximumot. Elemiren olajmezőt, Melencinél 
gázmezőt, Kikindán és Mokrinnál pedig szintén olajmezőt fedez
tek fel. Ez a két olajmező, főleg Kikinda már jelentős volt. E— 
lemiren 1500— 1700 m közötti mélységben van a miocén tortonai 
tárold és a fúrások paleozóos képződményt értek el. Kikindán 
1700 m körüli mélységben kristályos palában helyezkedik el az 
alsó olajtelep, felette 1650 m körüli mélységben gáztelep van 
az alsópannóniaiban (miocén hiányzik), végül 1120— 1220 m közöt
ti felsőpannóniaiban van a felső olajtelep.
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Ezek után visszatérve az országos termelésre: Jugoszlávia két 
fontos területe termelésének az aránya a következő: 1975-ben a 
3,7 millió tonna kőolajból a Naftaplin 2,7 millió tonnát, a
Naftagas 1 millió tonnát termelt; ugyanakkor az 1,55 milliárd 
7 7nr földgázból a Naftagas 800 millió m - t , a Naftaplin 750 mil-3lió m -t adott.

Befejezésül megemlítjük, hogy a Jugoszláv—Magyar Gazdasági E— 
gyüttműködési Bizottság létrehozta a két állam közötti földta- • 
ni kutatásra vonatkozó együttműködés céljából a Jugoszláv—Ma
gyar Vegyes Munkabizottságot 1957-ben. A bizottság közvetlen 
földtani együttműködési keretszerződést kötött, melyet magyar 
részről Kertai György a Központi Földtani Hivatal elnöke írt a- 
lá és a minisztertanács hagyta jóvá. A kőolajipar területén a 
szerződés alapján azóta sokoldalú munkakapcsolat alakult ki az 
együttműködésben résztvevő vállalatok és üzemek között az éven-: 
ként megkötött egyezményben megadott témák szerint. E munkála
tokban jugoszláv részről részt vett az "INA Naftaplin" (Zágráb), 
a "Geofizika" (Zágráb), a "Naftagas" (Űjvidék), valamint a "Geo- 
zavod" (Belgrád); magyar részről pedig az Országos Kőolaj- és 
Gázipari Tröszt, annak üzemei a KFV (Nagykanizsa), az NKFV 
(Szolnok), valamint a Geofizikai Vállalat (Budapest). Az együtt
működés mindkét fél számára hasznosnak bizonyult.
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Petroleum and natural gas in Yugoslavia

Gábor CsikY

As early, as the 18 century, surface petroleum and natural 
gas occurences wore found analized and reported on the ter
ritory of the " historical Hungary ", at Bányavár / which 
actually belongs to Yugoslavia /, it by József Winter.
It is possible that this was the first report about petro
leum analysis all over the world. The oil processing began 
in 1850, After the second world war, the oil exploration 
activity was increased, mainly on the territory of Horvát
ország, Szlavónia and Vajdaság, where the first oil field 
was explosed in 1956.
Oil fields at different depth below the surface were alsó 
found at Kikunda, The IIungarian-Yugoslavian cooperation 
has been confirmed as exemplary and useful in this field.
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