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A lfö ld i szénhidFogéii-kutatásaisak 
jeleialeggi helyzete és feladatai

V Á N D O R F I R Ó B E R T

A szénhidrogén-kutatás hazánk gazdasági életében fontos szerepet tölt be. A kutatás geológiai és 
geofizikai módszerekkel történik. A kutatások áttekintése, az alföldi szénhidrogén-tárolók ismertetése, 
a kutatási és termelési eredmények, a jövőre vonatkozó tervek.

Разведка месторождений нефти и газа играет важную роль в хозяйственной жизни 
нашей страны. Разведка осуществляется геологическими и геофизическими методами. 
В настоящей работе дается обзор проведенных разведочных работ, описываются нефте
газовые месторождения Большой низменности, излагаются результаты разведочных и 
производственных работ, а также проекты, касаюшиеся будущего.

Die Kohlenwasserstoffschürfung spielt im Wirtschaftsleben des Landes eine wichtige Rolle. 
Die Schürfung wird mit geologischen und geophysikalischen Methoden geführt. Es wird hier eine 
Übersicht der Untersuchungen, der Kohlenwasserstoff Speicher der Tiefebene, der Untersuchungs- und 
Produktions-Resultate gegeben und die Zukunftspläne werden skizziert.

Magyarország Európának négy földtani nagyszerkezeti egysége közül 
Neo-Európa területére esik, mint az Alp-К árpát-Dinar ida hegységrendszerek 
közötti fiatal medence-süllyedékek területe. Igen mozgalmas geológiai múlt 
következtében változatosak, bonyolultak hazánk mélyföldtani viszonyai. 
Szénhidrogén-felhalmozódásai a szerkezeti mozgások következtében feldara- 
bolódott, kisterjedelmű geológiai egységeken képződtek és a világkategóriák 
„kis” és „közép” előfordulásait reprezentálják.

Magyarország területének 93 000 km2-ébői mai technikai felkészültségünk 
figyelembevételével 77 000 km2 alkalmas szénhidrogén-kutatásokra (ebből az 
Alföldön 51 000 km2, a Dunántúlon 26 000 km2), reményteljes ipari jelentőségű 
felhalmozódások felfedezésére. A perspektivikus területek vastag üledékekkel 
kitöltött medencealakulatok, ahol a geofizikai módszerek komplex alkalmazá
sával kell az előkutatásokat és korszerű mély fúróberendezéspark biztosításával 
a fúrásos kutatást és feltárást végezni.

A kutatás szempontjából elkülönített harmadidőszaki medencealakula
tok: az Észak—Északkelet-Alföld, Délkelet-Alföld medencéi, ahol a környeze
tükhöz viszonyított vastag üledékösszletek mind a kőolaj-és földgáz-keletke
zés, mind a -tárolás szempontjából perspektivikusak.

Az utóbbi években az előfordulások számát, a feltárt készleteket és a tevé
kenységet tekintve egyaránt az Alföld került előtérbe.

1945-ben az Alföldön két kőolaj-, illetve földgáztelepet ismertünk, a bükk- 
széki kőolaj előfordulást és a körösszegapáti széndioxiddal kevert földgáztele
peket. Fúrás közbeni gázkitörések és felszökő vízzel együtt kapott kevés föld
gáz tanúskodott még ebben az időben a tótkomlósi és a hajdúszoboszlói föld
gáztelepek lehetőségéről. Az 1945 óta eltelt időszak alatt további 54 kőolaj- és 
földgáz-felhalmozódást ismertünk meg.

Az 1945 után feltárt telepek a felfedezés sorrendjében a következő helyeken 
találhatók: Biharnagybajom, Mezőkeresztes, Szolnok, Nádudvar, Cinkota,
Bernjén, Rákóczifalva, Püspökladány, Törtei, Demjén-Kelet, Fedémes, Nagy-
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körös, Tatárülés, Kaba, Fúrta, Jászkarajenő, Pusztaföldvár, Hajdúszoboszló, 
Szandaszöllős, Kisújszállás, Tompa, Battonya, Kaba-É, Ebes, Rém, Puszta- 
szöllős,Mezőhegyes, Kecskemét, Zagyvar ékas, Battonya-К , V égegyháza, Zagyva- 
rékas-E, Szarvas, Karcagbucsa, Farmos, Túrkeve, Üllés, Soltvadkert, Szánk, 
Nagykörű, Tiszapüspöki, Dorozsma, Szécsény, Cegléd, Ásotthalom, Algyö, Tázlár, 
Makó, Kelebia, Maroslele, Martfű, Fegyvernek, Öttömös.

A 10 év alatt, 1961. év eleje óta megtalált ^^-előfordulások Üllés, 
vadkert, Szánk, Nagykörű, Tiszapüspöki, Dorozsma, Szécsény, Cegléd, Ásott- 
halom, Algyö, Tázlár, Makó, Kelebia, Maroslele, Martfű, Fegyvernek, Battonya- 
Kelet, Öttömös.

1947-ben Magyarország évi kőolajtermelése 5694001 volt, földgáztermelése 
pedig 265 millió m3, ebből az alföldi évi kőolajtermelés 132 000 о̂тгтга.Földgáz
termelés akkor még nem volt az Alföldön. Viszont, az 1970. évi kőolaj termelési 
terve az Alföldnek 1,35 millió tonna és 3,2 milliárd m3 a földgáztermelés.

Az utóbbi években az Alföld adta az országos szénhidrogénkészlet-növeke- 
dés 56%-át. Ennek elvi háttere az, hogy az Alföldnek a Dunántúllal szembeni 
alacsonyabb megkutatottsági foka és ugyanakkor a kutatásra alkalmas terü
letnek a Dunántúlét meghaladó nagysága párosul a szénhidrogén-képződésre 
alkalmas pliocén és paleogén üledékek nagy vastagságával.

A tevékenység időrendbeli vizsgálata alapján megállapíthatjuk, hogy a 
kutatás eredményességében egy-egy előkészítő szakasz után kb. 6 éves peri
ódussal jelentkezik jelentős felfutás.

Az első előkészítő szakaszban, 1957 — 55-ban lényegében a M ASZOL A J  
mezőkeresztesi bázisáról Szolnok környékére áttelepült Kőolajkutató és Fel
táró Vállalat, majd az OKGT Alföldi Kőolajfúrási Üzeme a területileg is közel
eső ̂ -alföldi mezozoós aljzatú neogén medence területén kutatott elsősorban 
és a már ismert kisebb kőolaj-és földgázmezők továbbfejlesztését végezte. Ez 
időben történt meg a Szolnok melletti kőolajmező körülhatárolása és termelésre 
való előkészítése, a Szolnok-Hajtótanya-i kis földgázmező felkutatása. Törteién 
az alsó-felsőpannóniai határon levő kis kőolajtelep, a nádudvari pannóniai 
lencsés kifejlődésű földgáz- és kőolajtelepek kutatása alkotta akkor a fő te
vékenységet. A Kaba melletti, sok nehézséget okozó tevékenység 1657-ben vált 
eredményessé a második számú fúrásnak gáztermelővé való sikeres kiképzésé
vel. A Karcag melletti Tatárülésen hasonló nehézségek miatt lassú ütemben 
és változó eredménnyel haladt a kutatás, de a későbbi években meghozta gyü
mölcsét, mert 1964-ig 14 kutatófúrással tártuk fel az alsópannóniai rétegekben 
a három földgáztelepet. Ugyancsak szép eredményt hozott a tótkomlósi ku
tatás felújítása a 6. 52. eredményes fúrással, melyet továbbfolytatva 1959-ig 
26 kutatófúrással feltárt földgázmezővé fejlesztettük. Azóta Tótkomlós is 
beilleszkedik az alföldi földgázellátási rendszerbe. 1965 — 66-ban néhány 
termelőfúrást is lemélyítettünk, sőt a közelmúltban az ismert földgázmező 
közelében egy újabb kis kőolaj telepet is felfedeztünk. A felderítő kutatás négy 
helyen hozott új eredményt. 1655-ban sikerült földgáztermelővé kiképezni a 
Pusztaföldvár 1. sz. f  úrást. Űj felfedezés volt a nagykőrösi széndioxidgáz-tároló, 
majd a 3. sz. fúrásban a tortonai mészkő-konglomerátumban tárolt kőolaj- 
telép, melyet 3 év alatt 15 f  úrással körülhatároltunk és azóta termel a mező.

Kisebb jelentőségű volt a 3 fúrással feltárt Fúrta — Zsáka melletti miocén 
földgáztelep, valamint a Jászkarajenő melletti széndioxidgáz-telep.

Az első nagy fellendülési időszak 1959-ben kezdődött és kb. 1662-ig tar
tott. Az akkori eredmények alapján legperspektivikusabbnak ítélt „flis-
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zónában” folytatott tevékenység vezetett el az ország legnagyobb földgázmező
jéhez, Hajdúszoboszlónak felfedezéséhez, de ugyanakkor ebben a medencében 
találtuk meg a szandaszöllősi, valamint kisújszállási földgázmezőket is. Az 
akkor másodiknak ítélt délalföldi medence is messzemenően beváltotta a hozzá
fűzött reményeket, mert Pusztaföldváron a földgáztelepek után megtaláltuk 
a kőolajtelepeket is 1959-ben. 1960-ban folytattuk a nagy mezők továbbfej
lesztő kutatását és közelükben felderítettük a kisebb CH-előfordulásokat is. 
így Hajdúszoboszló környékén az ebesi, Kaba-északi földgázmezőket, Puszta- 
földvár közelében a pusztaszöllősi kőolaj-és földgázmezőt. Már az első fúrás 
kőolajtermelővé vált Battonyán, közelében pedig még a mezőhegyesi kőolaj- 
és földgázmezőt, valamint a Battonyától Keletre levő kisebb előfordulásokat 
kutattuk meg.

Hajdúszoboszlón a Kincstár és a M ASZOL A J  fúrásaitól nem messze 
kimutatott szeizmikus szerkezeten mélyült 2. sz. fúrás, a paleozoós medence- 
aljzat és a „flis”-öv határvonalának közelében, feltárta az alsó-felsőpannóniai 
határon levő szárazgáztároló telepek egy részét és először az országban a ,,flis” 
kőzetekben levő földgáztelepet. A további fúrások még újabb földgáztelepeket 
is találtak. A mezőt 36 kutatófúrással határoltuk körül, 1961-ig, igen jó ered
ménnyel (80%). Három szintben összesen hót földgáztelep van a szerkezetben. 
Az Alsó-Hajdú szint legalul a kréta-eocén korú flisben 1100 —1350 m közötti 
mélységintervallumokban, a felette települő Felső-Hajdú szint szarmata oolitos 
mészköve különösen az északi mezőrészen jó CH-tároló. A pannonban 850 — 
1100 m körüli mélységben helyezkedik a Szoboszló-szint, mely öt földgáztelepet 
tartalmaz. Lemélyült még 23 termelőfúrás jelen időpontig. Debrecen gáz
ellátása után 1964 decemberében megindult a borsodi iparvidékre irányuló 
földgázszállítás és az év első negyedévétől pedig felépült gazolintelep terme
lése is.

A Szolnok város területére eső szandaszöllősi földgázmező 5 pannóniai 
földgáztelepét 14 fúrással körülhatároltuk. Ez lehetővé tette a városi gázellá
tást Szolnokon, sőt az időközben megépült távvezeték révén a budapesti gáz
szolgáltatásba is bekapcsolódott átmenetileg.

A Kisújszállás mellett talált földgáztelepek kutatása megszakításokkal 
jelenleg is tart. Szolnok körzetében még az 1961-ben talált zagyvarékasi szén
dioxid telep, a Nagykőrös —Kálmánhegy-i kevés kőolaj és széndioxidgáz, va
lamint a Kecskeméttől K-re feltárt ke vertgáz-telep érdemel említést.

Pusztaföldváron már az első fúrások után kiderült, hogy a szeizmikus 
adatokkal egyezően jelentős kiterjedésű szerkezet alakul ki. Előbb a földgáz - 
telepeket ismertük meg, majd 1959-ben a 9. sz. fúrásban először a kőolajtele
pek egyikét is. A mező nagyvonalú körülhatárolását 40 kutatófúrással két év 
alatt elvégeztük. 1961-tői napjainkig 210 db fúrás mélyült le, melyek a közvet
len termelési érdekeken túl jelentősen bővítették is a mező területét. A palezoós, 
metamorf kőzetekből álló alaphegységre álboltozat típusban közvetlenül tele
pülnek az alsó-felsőpannóniai üledékek, melyek több szintben tartalmazzák a 
szénhidrogén-telepeket. Az alsópannóniai alapkonglomerátum & „Békés-szint” 
1700 — 1800 m mélységben széndioxidos kevert gázsapkával rendelkező asszi- 
metrikus kőolaj telep.

A ,,Földvár-alsó” szint a szerkezet É-i és Ny-i szárnyán 1650 — 1750 m 
közötti mélységben három sorozatba tömörülő 4 kőolaj- és 3 földgáztelepet tar
talmaz. Feljebb az ún. „Földvár-felső szint” 1550 — 1650 m mélységben helyez
kedik el és két csoportba tömörülve önálló gáztelepeket alkot, Az alsó-felso-
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pannon határán 900 — 1250 m közötti mélységben „Puszta-szint” névvel jelöl
tük a lencsés kifejlődésben előforduló földgáztelepek sorozatát.

A szomszédos pusztaszöllősi mezőben a medencealjzat már mezozoós korú, 
töréses szerkezetű, a pannon alján levő „Szőllős-szint” a „Békés-szint”-tel 
rétegtanilag azonos, de mészmárgás jellegű tárolókőzetbe megy át. Ez ugyan
csak kevert földgázsapkával rendelkező kőolajtelep. A „Földvár-felső”-vei 
azonos „Csanád-szint” márgás kifejlődésű, felsőpannóniai földgáztelepek 
(15 db) csoportját pedig „ К omlós-szint”-ként tartjuk nyilván. A 14 kutató
fúrás után eddig 14 termelőfúrás is lemélyült.

A battonyai kőolaj-és földgázmező földtani kifejlődése alapvonásaiban a 
pusztaföldvárihoz hasonló, azonban a paleozoós alaphegység felszíne jóval 
magasabb, 1050 m körüli mélységben van. A pannóniai alapkonglomerátumos 
szint lithológiai csapdákkal bonyolított kevert földgázt és kőolajat tárol. A 
„Battonya-felső” szint az alsó-felsőpannóniai határon települő földgázlencsék 
sorozatából áll. A mezőt 49 kutatófúrással határoltuk körül és 28 termelő
fúrást mélyítettünk le. A battonyaihoz hasonló típusú a szomszédos mező
hegy esi kőolaj- és földgázelőfordulás is.

Az újabb felfutást előkészítő második szakasznak lehetne nevezni az 
1962 — 1964 közötti évek tevékenységét. Ekkor ugyanis szerteágazó felada
tokat kellett megoldani. Az előző nagy felfutás éveiben feltárt kőolaj- és föld- 
gázmezőkön a termelés gyors megindítása érdekében ugyanis nagy intenzitás
sal kellett lemélyíteni a termelőfúrásokat, de ugyanakkor fellépett az az igény 
is, hogy újabb területek felkutatásával vessük meg az elkövetkező időszak 
alapjait is. Ezen kívül fokozódott az üzem munkája és felelőssége azzal is, 
hogy az addig az OKGT közvetlen irányítása alatt működő Sekélyfúrási Üzem 
beolvasztása révén a tevékenység kiterjedt a Dunától K -re levő egész ország
részre. Ezeket a megnövekedett feladatokat az üzem, az egyes éveket tekintve, 
ugyan változó sikerrel oldotta meg, de végül is úrrá tudott lenne a nehézsé
geken. 1962-ben kisebb eredményes területek mellett (Zagyvarékas-Észak 
elnevezésű területen újabb széndioxidgáz telep, a régi kutatások felújításának 
eredményeként a túrkevei és Karcag-Bucsa-i földgáztelepek) az észak-alföldi 
medencében legfontosabb a kunmadarasi földgázmező felfedezése volt. Ide 
tulajdonképpen a tatárülési földgázmező révén jutottunk el, mert a teljesen 
azonos kifejlődés-típusú földgáztelepek nagyobb volumenű szakaszát sikerült 
kevés fúrással feltárni és egybeolvasztva a két területet jelentős földgázmezővé 
fejleszteni. A kunmadaras-tatárülési 3 telepes földgázmezőt így összességében 
22 fúrással tártuk fel.

A Dél-Alföldön legfontosabb eredmény 1962-ben az üllési kőolaj- és föld- 
gázmező felfedezése volt. Az itt jelentkező rendkívüli túlnyomás és egyéb 
problémák miatt igen elhúzódott a kutatás és 1965-ig összesen 11 db alsószinti 
és 14 db felsőszintre telepített fúrást mélyítettünk le. A kréta-paleogén ,,flis” 
medencealjzatra települő tortonai homokkő-konglomerátum földgázt és kevés 
kőolajat tárol a hidrosztatikai nyomást 60%-kai meghaladó rétegnyomáson, 
2015—2150 m között változó mélységben. Az alsópannonban egy kisebb föld
gázlencse van, 1800—1820 m körüli lencsés kifejlődésű szénhidrogén-telepek 
sorozatát tartalmazza. Összesen 8 telepen 4 szabad-gázt és 4 gázsapkás, illetőleg 
oldott gázos kőolajtelepet ismerünk, melyeknek ipari jelentősége nem nagy. 
Az üllési mező fontossága elsősorban abban rejlik, hogy felhívta a figyelmet 
a szegedi medence perspektivikusságára. A békési medencében csupán a 
Szarvas melletti felderítőtevékenység hozott eredményt. A 2400 — 2450 m-ig
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fúrt fúrások az alsópannonban álltak meg rétegnehézségek miatt (omlás és 
túlnyomásos gáz). Széndioxid és széndioxidos kevert földgáztároló rétegek 
vannak az alsópannonban 2170 — 2380 m között. A területen lemélyített 3 
fúrás után a kutatást megszakítottuk. 1963-ban a nagy volumenű termelőfúrási 
tevékenység mellett végzett felderítőtevékenység csupán Farmoson hozott új 
eredményt. A lemélyített 6 fúrás a pannon feküjében miocénkorú andezitben 
állt meg. Négy kis kiterjedésű földgáztelepet ismerünk meg. Egyet a miocén 
tetején 1295 — 1305 m között és hármat a felsőpannon alján 1200 — 1234 m 
között. A gáz összetétele különleges, mert nitrogénnel kevert metángázt 
tartalmaz széndioxid nélkül. A nyírségi terület felderítő kutatása több 
szerkezeten mélyített fúrás után eredménytelen maradt és ugyancsak med
dőnek bizonyultak a Duna-Tisza közi szerkezetkutató sekélyfúrások is. 
1964-ben továbbra is jelentős kapacitást kötöttek le a termelőfúrá
sok, a felderítő tevékenységben azonban kezdtek megérlelődni a délalföldi 
kutatás perspektívái. Ezek közül a legfontosabb a szanki kőolajmező felfede
zése volt. Az első néhány fúrás eredménye után az OKGT határozata alapján 
a mező a Dunántúli Kőolajfúrási Üzem tevékenységi területévé vált 1965-tői. 
Eddig összesen 83 fúrás mélyült le. A medencealjzat változatos kifejlődésű a 
területen. Mezozoós mészkő és márga, valamint paleozoós csillámpala tektoni
kusán érintkező rétegei felett települ a gázsapkás kőolajtelepet magába záró 
tortonai-szarmata korú konglomerátum-homokkő-mészkő összlet. A miocén 
is valószínűleg töréses szerkezetű és igen változó mélységben található (1690 — 
2000 m). A telep túlnyomásos, körülhatárolása folyamatban van.

A sóit vadkerti felderítőkutatás ugyancsak eredményes volt, mert az alsó- 
j)annonban 950—1000 m közötti szakaszon egy földgáztelepet talált. Az idő
sebb (miocén, mezozoós, paleozoós) összletek szénhidrogént nem tartalmaztak. 
A terület körülhatárolását 10 fúrással befejeztük. Ugyancsak eredményes volt 
a szegedi medencében a kiskundorozsmai 2. sz. fúrás, mely a felsőpannonban 
talált egy kőolajtelepet 1630 m körüli mélységben. A terület kutatása terep
akadályok miatt húzódott, azonban a tevékenységet felújítottuk. Szolnok kör
zetében a legjelentősebb a Nagykörű —Tiszapüspöki területen elért eredmény. 
A területen eddig 11 fúrás mélyült le. Körülhatárolva ugyan nincs, de a be
rendezés-kapacitás fontosabb helyen való felhasználása miatt a kutatást meg
szakítottuk. Az alapkőzet fhs jellegű, a szerkezeti helyzettől függően több száz 
méteres mélységkülönbségekkel található 1845—2500 m-t is meghaladó mély
ségekben, a felette települő miocén nem tároló. Az alsópannonban 1580 — 1970 
m között 8 — 10 önálló telepen egészen különleges összetételű kevert földgáz- 
telepek vannak, a fő alkotó három gáz, a széndioxid, nitrogén és metán leg
különbözőbb keverési arányaival. 1964-ben még a kis jelentőségű turgonyi 
földgáztelepet is felkutattuk.

A második nagy fellendülési időszak 1965-ben vette kezdetét, amikor is 
a szegedi medencében történő berendezés-összpontosítás az algyői kőolaj- és 
földgázmező felfedezésével kitűzött célját elérte. A kutatás során olyan új 
eredményeket értünk el, amelyek több évre meghatározták tevékenységünk 
alapvonásait. Az algyői szerkezet perspektivikussága már az első néhány fúrás 
alapján jól megítélhető volt, annak ellenére, hogy az első fúrási sorozat a később 
megismert szénhidrogén-telepeknek csak egy részét harántolta 2100 — 2200 
méterig. Később áttértünk a kutatófúrásoknak a medencealjzatig való lemélyí
tésére. Ily módon vázlatos képet kaptunk arról, hogy a szénhidrogén-telepek 
több csoportban helyezkednek eh
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Az 1966 — 67. évi meggyorsított kutatótevékenység eredményeképpen 
1967 októberére befejeződött az algyői mező felsőpannóniai telepeinek fúrá
sokkal történő körülhatárolása. Az ismeretek birtokában elkészült a felső
pannóniai telepek geológiai feldolgozása és készletbecslése. Ennek alapján meg
állapítható volt, hogy az alsó-felsőpannóniai határon (1700 — 2100 m között) 
levő 19 db szénhidrogén-telepben olyan nagyságrendű kőolaj- és földgázkész
letek vannak, melyek meghaladják az ország ismert legnagyobb kőolaj- és 
földgázkészleteit tartalmazó mezőket. (Nagylengyel —Hajdúszoboszló.)

Rövidesen elkészült a mező generál-leművelési terve, amely telepenként 
meghatározta a korszerű másodlagos leművelési módszerek készleteit, a ter
melő- és besajtoló fúrások helyét, a termelés ütemezését. Gyors ütemben megin
dult a felszíni termelőberendezések tervezése és építése is. A termelő- és besaj
toló fúrások mélyítése és kiképzése a leművelési tervben meghatározott ütemben 
folyik.

Az 1970-es évek elejétől Algyőről évente 1 millió tonna kőolajat és 1 mil
liárd köbméter földgázt bocsátunk a népgazdaság rendelkezésére. Az algyői 
mező felfedezése és termelésbe állítása olyan helyzetet teremtett az előző évek
hez viszonyítva, hogy az Alföld már nemcsak a földgázkészletek területén já t
szik döntő szerepet az országos energiamérlegben, hanem az ipari kőolajtarta
lékok területén is átvette a vezető szerepet a Dunántúltól. Az algyői szerkezet 
alsópannóniai szénhidrogén-telepeinek (középső és alsó telepcsoport) kutatása 
még 1970-ben is folytatódik. Az 1969. évi előzetes felmérés szerint az alsó
pannóniai rétegsorban 26 olyan’telep van, melynek készletét is meg lehetett 
már határozni. Bonyolult földtani viszonyok között sok kis készletű telep — 
túlsúlyban földgáztelepek — van az alsópannóniai rétegekben és csak igen 
kevés van közöttük olyan, amelynek készletnagyságrendje összemérhető 
a felsőpannóniai telepekével. Az itt levő kőolaj-, de különösen gáztartalé
kok azonban nem lebecsülendők a jövő termelési eredményeinek szempont
jából.

■ Az algyői mezőben már 1967-ben megindult a termelőfúrások lemélyítése 
és különösen az 1968 —69-es években ért el nagy volument, mert évente 60 — 
90 db termelő, ill. besajtoló kút lemélyítésére került sor. E mellett évi 10 — 
15 db kutatófúrás is mélyült Algyőn. Ez erősen lefoglalta a berendezés-kapa
citást és így viszonylag kevés lehetőség maradt az új területek felderítő kuta
tására. Ennek ellenére sikerült új szerkezeteken is szénhidrogéneket, feltárni az 
1965 — 1970-es években is. A ,,Szegedi szénhidrogén-provincia” területén három 
új kőolajmezőt és két földgázmezőt fedeztünk fel ebben az időszakban. Ásott- 
halmon miocén paleozoós tárolókőzetben egy oldott gázrezsimű kőolajtelep 
körülhatárolását 1969-ben befejeztük és termelőfúrásokkal való termelésbe
állítása 1970-ben megindul. Kelebián hasonló körülmények között paleozoós 
csillámpala mállott-repedezett zónájában fedeztünk fel egy kőolajtelepet 
1968-ban. Ottömösön pedig a felsőpannon alján, homokkő sorozatban kis 
kőolajtelepet találtunk. Az ásott halmi és a kelebi ai szerkezeten jó hatásfokkal 
alkalmaztuk a mezőn belüli részletező szeizmikus mérések módszerét, ami a 
vetős szerkezet miatt földtanilag is indokolt. A deszki szerkezet délkeleti 
folytatásába eső ferencszállási szerkezeten — Algyőhöz hasonló földtani viszo
nyok mellett — alsópannóniai homokkőtárolókban négy különálló rétegben 
ipari értékű metán-típusú földgáz-előfordulást ismertünk meg. Tekintettel 
arra, hogy ez az algyői mezőtől kis távolságra van és így gyorsan termelésbe 
állítható, elhatároztuk a szerkezet 1970. évi gyors felkutatását.
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Kutatási persjDektíva szempontjából jelentős a Maroslele-1. sz. fúrásban 
feltárt földgáztelep a pannóniai alapkonglomerátumban (deszki szint), mert 
bár egyedileg ipari értéke még nincs, de igazolja annak a koncepciónak helyes
ségét, hogy az algyői magaslattól keletre a makói árok felé mélybezökkenő 
röglépcsők kutatása a későbbiekben eredményes lehet.

Másik fontos délalföldi területünk a békési medence, ahol a Pusztaföldvár — 
Pusztaszőllős — Tótkomlós — Mezőhegyes termelő mezőkön végzett tovább
fejlesztő és termelőfúrási tevékenységünk mellett új szerkezeteken is végez
tünk néhány felderítő-továbbfejlesztő kutatófúrást. Ennek során a tótkomlósi 
gázmezőtől Ny — DNy-ra egy kőolaj telepet fedeztünk fel alsópannóniai mész- 
márga-dolomitbreccsa tárolókőzetben. A részletező-körülhatároló kutatást 
1970-ben tovább folytatjuk. Békésben a legnagyobb jelentőségű tény, kutatás
geológiai szempontból, a ,,makói-árok” felderítésének megindulása 1967-ben 
a Makó-1. sz. nagymélységű fúrással. Ez a fúrás, mely jelenleg még az Alföld 
legmélyebb fúrása (4156m) alsópannóniai üledéksorban könnyű kőolaj- és dús 
szénhidrogéngáz termelést eredményezett rendid vül nagy túlnyomáson. 
A 4154 m-ben mért statikus nyomás 884 at volt. Biztonsági okokból a kutat 
tartós termelésre kiképezni nem lehetett, de a további kutatást feltétlenül 
indokolja. Ugyancsak a mélykutatás céljait szolgálja az 1969 novemberében 
megindult Hódmezővásárhely-I. sz. nagy mélységű paraméterfúrás, mely 
jelenleg 4010 m mélységből halad kitűzött célja, a 6000 méteres mélység elérése 
felé.

Kiterjedt felderítőtevékenységet folytattunk a Szolnok környéki (Jászság- 
Nagykunság) geofizikailag kimutatott szerkezeteken Nagykáta —Pánd —Tápió- 
szentmárton — Martfű — Fegyvernek — Kunhegyes körzetében az 1968 — 1969-es 
években. A kapacitás más helyen való lekötöttsége miatt ez a tevékenység 
szerkezetenként csak 1 — 1 fúrásra korlátozódó, tájékoztató jellegű felderítés 
volt. Eddig eredmény csak Fegyverneken és Martfűn mutatkozik. Fegyver- 
neken kevert gáz-, Martfűn széndioxidgáz telepeket találtunk pannóniai üle
déksorban. A kutatást még folytatjuk.

A Közép-Alföld más területei közül említésre méltó a kis kiterjedésű 
ceglédi kőolajtelep feltárása és a Karcag — Bucsán, egy fúrásból ismert kis 
földgáztelep. A legkedvezőbb kilátásokkal azonban a többszöri megszakítással 
folyó kisújszállási kutatás során 1969-ben — a már ismert szerkezetrésztől 
távolabb — a geofizikai mérések újraértékelésének eredményeként néhány 
olyan földgáztelep) perspektívái bontakoztak ki, melyeknek várható készlete 
előzetes becslés szerint milliárdos nagyságrendű. E vonatkozásban kedvező 
az is, hogy a Hajdúszoboszló —Budapest gáztávvezeték közelében van.

Az 1949 — 1962 közötti években külön üzemként működő Sekélyfúrási 
Üzem beolvadt az akkori Alföldi Kőolajfúrási Üzembe és azóta a Dunától 
keletre eső országrészen egységes irányítással folyik a kutató munka.

Egri íizemegységi központtal működve elsősorban a földtani értelemben 
vett paleogén medence területén folyt sekély fúrás-jellegű tevékenység, mely 
középmély fúrásra alkalmas berendezésekkel is kiegészült. Az 1962 — 1964 
közötti években a demjéni mező rendszeres továbbfejlesztő kutatásán kívül 
nagyarányú szerkezetkutató-felderítő tevékenység volt a hegységelőtér mé
lyebb medencerészein (Túra, Kerecsend, Egerlövő stb.), valamint a nógrádi 
medencében (Szécsény, Sóshartyán, Diósjenő). A kis mélységű fúrásokat igénylő 
Duna-Tisza közén — annak északi és déli (bácskai) részén — szénhidrogén
földtani eredményt elérni nem sikerült: ezért 1964-ben csökkentettük a bérén-
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dezéskapacitást és Demjénbe vontuk vissza. Demjén-kelet és Demjén-Püspök- 
hegy ismert olaj mezőinek továbbfejlesztő kutatása — a vetős szerkezet miatt 
— általában 50%-os eredményességi hatásfokkal folytatódott. A Demjén-keleti 
mező délkeleti szárnyát sikerült bővíteni. Az 1968 — 1969-es években a tovább
fejlesztés eredményei romlottak és 1970 első felében időlegesen elirányítottuk 
a berendezéseket Demjénből a békési területre (Battonya-kelet, Mezőhegyes).

Az eredményeket röviden összegezve elmondhatjuk azt, hogy 1957-tol 
napjainkig az alföldi szénhidrogén-kutatás és -termelés meredeken felfelé ívelő, 
töretlen fejlődésben van.

A 130. oldal folytatása.

В различных рудниках и на моделях проводились опытные работы с использованием 
метода ГК, различных вариантов ГГ К и ЭК. Для проведения работ применялись венгер
ские и советские типы аппаратуры, приспособленные к ручничным условиям и позволяющие 
проводить как непрерывную запись сигналов, так и точечные наблюдения.

В урановых рудниках для прослеживания оруденения, для выделения и расчленения 
толщи, охватывающей рудные залежи, наьболее полная информация получается при при
менении методов ГК, ГГК и ЭК. В условиях угольных шахт и рудников цветных металлов 
наиболее эффективными оказываются различные варианты метода ГГК и метод ГК.

Im  Vortrag werden die Ziele, die angewendeten Geräte sowie die gewonnenen Eergebnisse 
der in Ungarn in  verschiedenen Bergwerken ( Uran, Steinkohle, Eisen- und Buntmetallerze) durch
geführten Karottage — Versuchsmessungen zusammengefasst.

Das Ziel einer komplexen Karottage-Messung untertage ist, das Erz oder die Kohle zunächst 
von den N ebengesteinen zu trennen und falls möglich den prozentuellen Erz- oder Aschengehalt mit 
Hilfe von „in situ” Messungen anzugeben. Daneben spielt die Interpretation der Karottage-Messungen 
bei der Bestimmung des richtigen geologischen Bildes eine wichtige Rolle und fördert auch die Lösung 
einiger Probleme der Bergbausicherheit, wobei sich die Rentabilität der Forschungs- und Bergbauar
beiten weiter erhöht. Es wurden in verschiedenen Bergwerken Ungarns sowie bei Modell-Versuchen 
Messungen mit der Methode der natürlichen Radioaktivität, der mit verschiedenen Energien reflek
tierten Gamma Fotonen (Gamma —Gamma =  GG) und des elektrischen Widerstandes durchge
führt. Die Versuche, und die darauf folgenden Routinemessungen wurden mit ungarischen und 
sowjetischen Geräten durchgeführt, die für die Bedingungen untertage geeignet waren und zeitliche 
Ablesungen ebenso wie eine kontinuierliche Registrierung ermöglichen.

Im  Uranerzbergbau werden zur Erforschung der Erzlagerungen, und der erzführenden Schichten, 
die wichtigsten Informationen durch die mit grosser Empfindlichkeit arbeitenden Szintillations- 
detektoren durchgeführten Messungen der natürlichen Radioaktivität, durch die GG Messungen 
und durch die elektrischen Parameter-Bestimmungen gewonnen. Im  Kohlen- und Buntmetallbergbau 
sind die mit verschiedenen Energien durchgeführten GG — und natürliche Gamma Intensitäts- 
Messungen erfolgreich.


