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KŐOLAJ- ÉS FÖLDGAZKUTATÁS MÓDSZERTANI 
KÉRDÉSEI

írta: dr. Körössy László

A kőolaj- és földgázkutatás több mint 100 
éve folyik, a mindenkori fejlettségi foknak 
megfelelő módszerekkel és eszközökkel.

Az eltelt hosszú idő alatt rengeteg tapaszta
lat gyűlt össze, a legkülönbözőbb földtani fel
építésű területek kutatásának cálszerű mód
szerére, a módszerek egymásutáni alkalmazá
sára és a kutatás helyes megszervezésére vo
natkozóan.

Célunk a legmegfelelőbbnek mutatkozó szén- 
hidrogén kutatási módszerekre vonatkozó meg
állapítások taglálása, a hazai viszonyokkal 
való összevetése és a tanulóságok levonása.

Történeti áttekintés

A tőkés gazdálkodás nem volt kedvező a kő
olaj- és a földgázkutatás racionális módszerei
nek kialakulásához. A kutatás egyéni kezdemé
nyezés volt, többnyire szűk koncessziós terület 
határain belül, amely egyúttal nem földtani 
egység, hanem annak csak kisebb-nagyobb 
része. Nagyobb földtani egységet képező te
rületen sok vállalat kutatott, átfogó, egységes 
és minden lehetőséget figyelembevevő célszerű 
kutatás megtervezésére nem volt lehetőség (7).

Az utóbbi időben a tőkés államok is a geo
lógiai egységek tervszerű kutatására töreksze
nek. Ebből a célból a geológiai egység (pl. egy- 
egy üledékes medence) részeinek kutatási jogát 
birtokló vállalatok összműködésre törekszenek. 
Ez az együttműködés a résztvevő vállalatok 
anyagi ereje és érdekei szerint alakul, és mind
ezeknek a függvénye a célszerű kutatási mód
szer kialakításának lehetősége. _

A szocializmust építő államok kőolaj- és 
földgázkutatói a földtani szerkezeti egységek 
legcélszerűbb tervek szerint való kutatási le
hetősége tekintetében kedvező helyzetben van
nak. A kutatók arra törekszenek, hogy ezeket 
a lehetőáégeket kihasználják és kifejlesszék.

A kutatás helyes módszereinek megállapítá
sával a nagyobb államokban tudományos inté
zetek foglalkoznak. Egyre több az olyan mun
ka, amely a módszerekkel, az egyes módsze
rek alkalmazásának helyes sorrendjével fog
lalkozik. Sokan vizsgálják a különböző földtani 
felépítésű területeken a különféle kutatási- 
módszerek hatékonyságát és célszerű alkalma
zási sorrendjét.

Az eddig kialakult kutató-módszertani meg
állapításokat az alábbiakban foglaljuk össze.

Földtani felépítés és a kutatási metodika

A szénhidrogénkutatás módszertanával fog
lalkozók a kutatóterületeket a következő típu
sokra osztják. Táblás területek (platforma), 
táblák süllyedékei, táblák peremvidéke, geo- 
szinklinálisok előmélységei (több övezettel), 
geoszinklinálisok felgyűrt részei, végül az üle
dékes medenceterületek. Utóbbiakat tovább 
osztályozzák: hegység-közi medencék, közbülső 
tömeg fölötti medencék területére, valamint a 
medencealjzat és a medenceüledék kifejlődése 
szerint kristályos aljzatú paleozóos-, paleozóos 
aljzatú mezozóos vagy vegyes aljzatú harmad
kori medencékre (4). Hazánk területe ezek kö
zül vegyes aljzatú harmadkori medence.

A fenti nagyszerkezeti terület-egységek kö
zül csak a táblaterületek olyan része alkalmat
lan kutatásra, ahol a kristályos kőzetek a fel
színen vagy felszínközeiben vannak. Kevésbé 
alkalmas a geoszinklinálisok felgyűrt része, az 
intenzív diszlokáltsága, apró szerkezeti egysé
gekre tagoltsága miatt, amely nagyobb szén
hidrogén-tömeg felhalmozódására és megma
radására kedvezőtlen. A többi terület kutatásra 
alkalmas. De a kutatás helyes módszere, az 
egyes módszerek alkalmassága és hatékony
sága a különböző földtani felépítésű kutató
területeken változó.

A kutatómódszereket felosztjuk (felszíni) 
geológiai-, geofizikai- és fúrási (mélyföldtani) 
módszerekre. Mind a három ismét tovább tago
lódik.

Amely kutatóterületen sok a jó természetes 
feltárás, az alkalmas a felszíni geológiai kutató 
módszerek alkalmazására és rendszerint (ta
goltsága miatt) kevésbé alkalmas a geofizikai, 
fúrási (mélyföldtani) módszerekre. Ahol a fel
tárás kevés, a felszín egyhangú, ott a felszíni 
geológiai módszerek eredményessége kisebb, 
viszont a geofizikai és mélyföldtani módszerek 
hatásfoka jobb. Az adott kutatóterület felépí
tése szerint többé vagy kevésbé eredményes 
egyik vagy másik geofizikai-, vagy mélyföld
tani kutató módszer. A terület földtani felépí
tésének megfelelő leghatékonyabb kutatómód
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szerek kiválasztása és alkalmazásuk helyes 
sorrendje olyan tényező, amely a kutatás gyors 
sikerét biztosítja.

Változatos területen nehéz előre meghatá
rozni a legalkalmasabb módszereket. Ilyen eset
ben több módszert alkalmaznak, s azok ered
ményét együttesen értékelik. A továbbiakban a 
leghatásosabbnak bizonyuló módszereket al
kalmazzák.

A kutatás gyors sikere érdekében nagyon 
fontos a kutatási módszerek alkalmazásának 
helyes sorrendje.

A kutatási módszerek közt vannak olcsó.
gyors, geológiai és geofizikai módszerek, ame
lyek nagy területekre rövid idő alatt jó tájé
koztató jellegű felvilágosítást adnak. Ezeket 
kell legelőször alkalmazni.

Vannak azután olyan módszerek, amelyek az 
előbbi kutatások alapján legremény teljesebb 
területek beható vizsgálatára alkalmasak. Ezek 
drágábbak, lassúbbak, de pontosabb felvilágo
sítást nyújtanak. Ez meghatározza a módszerek 
alkalmazásának helyes sorrendjét. Nyilvánvaló, 
hogy a második csoportba tartozó módszerekkel 
elkezdeni célszerűtlen volna valamely földtani 
egység kutatását.

A korszerű kutatási metodika-

A kutatás sikere érdekében döntő tényező 
az, hogy mielőbb felismerhessük a kutatóterü
let legreményteljesebb részeit. Ha olyan terü
leten folytatnánk hosszú ideig részletes kuta
tást, amelyről később kiderülne, hogy nem az 
volt a terület legreményteljesebb része, nagy 
hibát követnénk el. Ezzel sok időt és anyagi 
erőt vesztenénk. Ezért a kutatás legfontosabb 
kérdése a legreményteljesebb területek helyes 
meghatározása.

A legreményteljesebb területek meghatáro
zásának kitűnő módszere a kutatás szakaszokra 
taglalása, és minden kutatási szakasz muhka- 
tervének az adott földtani egység felépítéséhez 
alkalmazott kidolgozása. Egy-egy kutatási sza
kasz befejeztével a további kutatásból kiesnek 
a kutatásra alkalmatlan területek, későbbre 
maradnak a rosszabb kilátásúak, és mindinkább 
a reményteljesebb helyekre összpontosulnak a 
kutatás erői (1, 2, 3.).

A korszerű tervezéssel folyó kutatás négy 
szakaszban történik. Ezt a négy kutatási sza
kaszt a kőolaj- és földgáz előfordulások tör
vényszerűségei és a készletkategóriák kívánják 
meg, a következők alapján:

1. A kőolaj- és földgázelőfordulások üledé
kes területek nagy szerkezeti egységeihez kap
csolódnak. Ezek az olajos területek (provin
ciák).

2. A kőolaj- és földgázelőfordulások nem 
egyenletesen oszlanak meg egy-egy földtani 
szerkezetegység (üledékes medence) területén, 
hanem övekbe rendeződnek, ezek a szénhidro
gén-előfordulások regionális zónái (4).

3. A szénhidrogénes zónák területén az egyes 
akkumulációk a helyi szerkezeti viszonyok 
szerint alakulnak.

4. A helyi szerkezeti viszonyok szerint a 
szénhidrogén-felhalmozódások különféle kiter
jedésű egymás alatti és egymás melletti tele
pekben találhatók. A telepek logikus rendsze
rét dr. Kertai György dolgozta ki (5).

Ezek az előfordulási viszonyok egy-egy kuta
tási feladatot (szakaszt) jelentenek.

A készlet-kategóriák — prognosztikus (D), 
reménybeli (C), felkutatott (B) és körülhatá
rolt (A) — négyrészes beosztása szintén egy- 
egy kutatási feladatot jelent, és a kutatás négy 
szakaszra osztását indokolja. A prognosztikus 
stb. készletek megállapítása tulajdonképpen a 
kutatás egyik szakaszát jelenti.

A kutatás négy szakasza

A kutatás szakaszainak a célja és módszerei 
az alábbiakban foglalhatók össze:

A kutatás első szakasza

Az első szakasz célja annak a megállapítása, 
hogy a kutatott földtani egységek (üledékes 
medencék) földtani fejlődéstörténete során 
képződhettek-e szénhidrogének, számithatunk-e 
arra, hogy a kutatott -földtani egység olajos te
rületté (provinciává) válhat. Érdemes-e a szó- 
banforgó terület a további behatóbb kutatásra.

A kutatás első szakaszában tulajdonképpen 
valamely nagyobb szerkezeti egység, üledékes 
medence prognosztikus készletének megállapí
tása a cél.

Az első szakasz kutatási módszerei. Hogy 
ezeket a kérdéseket nagy területen rövid idő 
alatt tisztázhassuk, gyors felderítő jellegű ku
tatási módszereket kell alkalmaznunk, mint:

1. földtani térképezés, geomorfológiai, ös- 
íöidrajzi, földtani fejlődéstörténeti vizsgálatok: 
a felszíni földtani képződmények és szénhidro
génnyomok kutatása.

2. Gravitációs átnézetes mérések, földmágne
ses (légimágneses) mérések. Az előző mérések
kel megismert nagy szerkezeti irányok szerint 
regionális alapszelvények mentén elektromos 
mérések, esetleg a szelvény alkalmas helyein 
néhány szeizmikus szelvény mérése, (a meden
ce-mélység, a terjedési sebességek alapján a 
medenceüledék összetételének vizsgálatára).

3. Az előző kutatások alapján legalkalma
sabb helyen földtani alapfúrás mélyítése, a 
földtani szerkezeti egység (üledékes medence) 
mélyén levő földtani képződmények megisme
résére.

Ezekkel a vizsgálatokkal választ lehet adni 
az első szakasz célját jelentő kérdésekre. Meg 
lehet határozni azt, hogy a kutatott nagyszer
kezeti egység földtani fejlődéstörténete során 
képződhetett, felhalmozódhatott, megmaradha
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tott-e a kőolaj és gáz. Vannak módszerek, ame
lyekkel a fenti adatokkal a prognosztikus kész
letre következtetni lehet.

Ahol ezekre a kérdésekre kedvezőtlen vá
laszt kapunk, azon a nagyszerkezeti egységen 
nem (vagy egyelőre nem) folytatjuk a kuta
tást. Ahol az eredmény kedvező, ott megkezd
hetjük a kutatás második szakaszát. Ezáltal 
az eddig megismert legreményteljesebb terü
letekre kerülnek a kutatás erői.

A kutatás második szakasza

A kutatás második szakaszának célja a szén
hidrogénkutatásra reményteljesnek bizonyult 
földtani nagyszerkezeti egységen (üledékes 
medencében) meghatározni azokat az övezete
ket, amelyek a kőolaj-földgáz előfordulások 
regionális zónái lehetnek. Vagyis a kutatott 
nagyszerkezeti egység további alacsonyabb- 
rendű szerkezeti egységekre való tagolása és e 
szerkezetegységek perspektíváinak megállapí
tása a feladat.

A kutatás módszerei az olyan regionális mód
szerek, amelyekkel ez a feladat megoldható.

A földtani módszerek közül alkalmas kutató
területen a földtani térképezés további részle
tezése, a hidrogeológiai, geokémiai kutatás, 
a kutatóterületen belüli (alacsonyabbrendű) 
szerkezetegységek ősföldrajzi, litológiai, föld
tani fejlődéstörténeti .kutatása. Az üledékkép
ződés geokémiai fejlődéstörténetének megálla
pítása.

A geofizikai módszerek közül a részletesebb 
gravitációs mérések, területi átnézetes elek
tromos mérések (tellurikus, elektromos mély
szondázás, elektromos ellenállás mérések) és a 
regionális alaphálózat kifejlesztése, szeizmikus 
regionális vonalak mérése.

A mélyföldtani (fúrási) módszereket elsősor
ban a regionális szelvények mentén alkalmaz
zuk. Paraméter fúrások mélyülnek a geofizikai 
eredmények értelmezéséhez szükséges adatok 
beszerzésére. Szerkezetkutató fúrások mélyül
nek a jelentkező szerkezeti vonulatok sztrati- 
gráfiai, tektonikai, földtani-fejlődéstörténeti 
megismerésére. A kétféle fúrás nem határol
ható el élesen.

A kutatás második szakasza akkor végződik, 
amikor a kutatóterület (nagyszerkezeti egység, 
üledékes medence) egy fokkal részletesebb 
szerkezeti egységekre, magas és mély rögvonu
latokra osztható, és ezek kőolaj földtani értéke 
megadható. A szerkezeti egységeket (rögvonu
latokat) kőolajf öld tani értékük szerint rangso
rolni kell. Először a legreményteljesebb szer
kezeti vonulatokon, később a kevésbé remény- 
teljeseken folytatjuk a kutatást.

A továbbiakban a legreményteljesebb szer
kezeti vonulatokra összpontosulnak a kutatás 
erői, ezeken megkezdjük a kutatás  ̂ harmadik 
szakaszának munkálatait. A reménytelennek

ítélt szerkezeti vonulatok pedig kiesnek a to
vábbi kutatásból.

jA kutatás harmadik szakasza

A kutatás harmadik szakaszának célja a leg
reményteljesebb övék, szerkezeti vonulatok 
területén a helyi szerkezeti viszonyoknak, a 
porózus rétegek regionális kiékelődési övének, 
a diszkordanciáknak felderítése. A kőolaj- és 
földgázfelhalmozódásra alkalmas csapdák kü
lönféle típusainak, ezek előfordulási lehetősé
geinek kutatása. A helyi szerkezetek kőolaj
földtani értékének meghatározása (felderítő 
kutatófúrásokkal). Végül a „B” kategóriájú 
szénhidrogénkészletek megállapítása.

A kutatás harmadik szakaszának módszerei 
általában a geofizikai és mélyföldtani módsze
rek. *

A geofizikai módszerek közül a kutatás har
madik szakaszában uralkodó szerepű a szeiz
mikus módszer. A szeizmikus méréseket a ku
tatás második szakaszában megállapított leg
reményteljesebb szerkezeti vonulatokon belül 
a következőképpen kell alkalmazni: Elsősorban, 
ahol a megelőző regionális vagy felderítő jelle
gű szeizmikus mérések szerint helyi szerkezeti 
emelkedés várható. Másodsorban, ahol a meg
előző gravitációs, mágneses vagy elektromos 
mérések szerint szerkezeti emelkedésre lehet 
számítani. Végül, ha az előző területek elfogy
tak, akkor közbeeső területeken is, mert van 
rá példa, hogy ahol a megelőző kutatások alap
ján nem lehetett szénhidrogéncsapdákat rejtő 
lokális szerkezetekre következtetni, a szeizmika 
alapján sikerült ilyeneket találni.

A fúrások szerepének növekedésével az elek
tromos és rádióaktív fúrólyuk-szelvényezés (ka- 
rottázs) szerepe is növekszik.

A mélyföldtani kutatómódszerek közül a ku
tatás harmadik szakaszában a következőket al
kalmazzák. A szerkezetkutató fúrásokat, első
sorban ott, ahol geofizikai mérésekre kedve
zőtlenek a viszonyok. Felderítő kutatófúrásokat 
elsősorban ott, ahol a szeizmikus mérésekkel 
vagy szerkezetkutató fúrásokkal megállapítha
tóan felhalmozódásra alkalmas csapdák várha
tók.

A szeizmikával vagy szerkezetkutató fúrá
sokkal a kőolajkutató mélyfúrások telepítésére 
előkészített területnek a kutatását esetenként 
előre meg kell tervezni. Ez a terv azonban a 
lemélyült fúrások eredményeinek mélyföldtani 
módszerek szerinti feldolgozása után rugalma
san alkalmazkodik az eredményekhez. A felde
rítő kutatófúrások tervezésének többféle mód
szerét dolgozták ki, a kutatott szerkezet föld
tani jellege szerint (1, 6). Ezzel részletesen most 
nem foglalkozunk, csak néhány alapelvre uta
lunk.

A felderítő kutatófúrásokat úgy kell tervezni, 
hogy minél kevesebb fúrás minél teljesebb ké
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pet adjon a földtani szerkezetről, a szerke
zeti-, litológiai-, sztratigráfiai csapdák lehető
ségéről, a rétegek tartalmáról és azok fázis
határairól.

A fúrások tervezésénél munkahipotézisként 
alapul szolgálnak a földtani-, szeizmikus és 
egyéb térképek és szelvények vagy szerkezet- 
kutató fúrások vezérszintjeiről szerkesztett tér
képek és szelvények. Ez a munkahipotézis még 
nem maga a megállapított valóság a földtani 
szerkezetre és a lehető csapdákra vonatkozóan. 
Az egymás alatti rétegsorozatokban olyan ki
sebb szerkezeti változások, diszkordanciák, a 
porozitás változásainak olyan zónái lehetnek, 
amelyeket a szeizmika nem észlel, vagy a szer
kezetkutató fúrásokkal feltárt szinteknél mé
lyebbek. Ezek azonban az akkumulációra alkal
mas csapdák jelenléte szempontjából döntőek 
lehetnek.

A szeizmika valamely, szeizmikusán jól kö
vethető szint formáját adja meg. Ennek a for
mája sokszor nem azonos valamely másik ré
tegcsoport települési formájával, amelyhez 
esetleg éppen az akkumuláció kapcsolódik. 
Ezért a munkahipotézisül szolgáló szeizmikus 
anyag alapján a legkedvezőbbnek ítélt helyre 
kitűzött egyetlen fúrás egymaga nem adhat vá
laszt a kutatás harmadik szakaszának kérdé
seire. Néha több, nem elég szerencsésen tele
pített fúrás sem alkalmas erre. Gyakran a szer
kezeti viszonyok bonyolultsága nehezíti meg a 
kutatófúrások rendszerének helyes tervezését. 
Mindez komoly feladatot ró a kőolajkutató 
geológusokra. Ezért a rendelkezésre álló meg
előző kutatási anyag beható ismerete alapján 
ki kell dolgozni a felderítő kutatófúrások olyan 
rendszerét, amely a kutatott terület szerkeze
tére, a különféle csapdatípusok lehetőségeire, 
a porozitás áteresztőképesség változásaira, a 
rétegtartalom változásaira a legteljesebb képet 
adhatja. A fúrások ilyen rendszerének terve
zésénél arra kell törekedni, hogy minél keve
sebb kutatófúrás, minél nagyobb területről ad
jon felvilágosítást, de a fúrások távolságát 
csakis a szerkezeti litológiai változások mére
teihez lehet tervezni. Ennek módszereire az 
idézett irodalomban találhatunk adatokat (6).

A kutatás harmadik szakasza két részre bont
ható:

1. A lokális szerkezetek kimutatása. 2. A lo
kális szerkezetek szénhidrogén kutatási érté
kének meghatározása.

A kutatás harmadik szakasza a kőolaj- vagy 
földgázelőfordulások megtalálásával végződik, 
a „B” kategóriájú készletek megállapításával 
fejezzük be. Amely helyi szerkezetegység kuta
tása eredménytelen, az ismét kiesik a további 
kutatási munkából. Ahol viszont gazdasági je
lentőségű kőolaj, földgáz mutatkozik, oda össz
pontosul a további kutatási kapacitás. Ezeken 
a helyi sze. ekezetegységeken megkezdjük a ku
tatás negyedik szakaszát.

A kutatás negyedik szakasza

A kutatás negyedik szakaszának célja a kő
olaj- és földgáztelepek körülhatárolása, a fá- 
zishatárok megállapítása, a leművelési terv elő
készítéséhez szükséges adatok beszerzése, végül 
az „A ” kategóriájú készletek megállapítása.

Ezt a célt esetleg egész részletező geofizikai 
módszerekkel, főleg azonban a továbbfejlesztő 
kutatófúrásokból nyert adatoknak a mélyföld
tani módszerek szabályai szerinti feldolgozásá
val érjük el.

A geofizikai módszerek közül kedvező körül
mények közt alkalmazható a részletező szeiz
mikus módszer, ha van rá remény, hogy szén
hidrogén-tárolónak bizonyult rétegcsoportok 
helyzetére, vastagság-változásaira felvilágosí
tást nyerhetünk.

A kutatás negyedik szakaszának fő módszere 
a továbbfejlesztő kutatófúrások anyagának a 
mélyföldtani módszerek szerinti feldolgozása. 
Földtani szelvényeken ábrázoljuk a rétegtani-, 
szerkezeti eredményeket, a rétegazonosítás és 
a rétegvizsgálatok eredményeit, a fázishatár a- 
kat stb. A szelvények alapján biztosan azono
sítható szintekről szerkezeti térképek, a tároló 
rétegekről vastagságtérképek, porozitás-, át
eresztőképesség változásait jelző térképek ké
szülnek, a rétegtartalom fázishatárainak feltün
tetésével.

A továbbfejlesztő kutatófúrások rendszere 
annál jobb, minél kevesebb fúrással, minél na
gyobb területről tudjuk a fenti adatokat meg
adni. Minél kevesebb kutatófúrással, minél több 
termelő fúrás részére tudjuk a területet elő
készíteni. A lehetőségeket ezen a téren nagyon 
befolyásolják a kutató terület szerkezeti, lito
lógiai változásainak méretei.

Mindezek alapján kiszámítható az egyes te
lepek „A ” kategóriájú készlete, és elkészíthető 
a telepek leművelési terve.

Ezzel a kutatás befejezte munkáját, az így 
feldolgozott területet átveszik a termelési szer
vezetek.

A négyszakaszos kutatási metodika jelentősége

A négyszakaszos kutatási metodika jelentő
sége az, hogy a szakaszokra osztással lehetővé 
válik egy-egy szakasz eredményeinek áttekin
tése, és ennek alapján az új szakasz munkájá
nak gondos megtervezése. A szakaszok munka
rendjének betartása a kutatásba rendszert visz, 
és sok előnnyel jár.

Ezzel a kutatási metodikával biztosítható az, 
hogy a kutatásra alkalmatlan területek auto
matikusan kimaradjanak a további munkából. 
Elkerülhető a kutatás helytelen koncentrációja. 
A kevésbé reményteljes kutatás későbbre ma
rad. A leginkább reményteljes területeken vi
szont fokozatosan összpontosulnak a kutatásra 
rendelkezésre álló erők.



Ennek a kutatási metodikának betartása biz
tosítja azt, hogy a kutatás a lehető legrövidebb 
idő alatt, legkisebb költséggel eredményes le
gyen. Biztosíték arra, hogy semmi felesleges 
munka ne történjék. A kutatásra rendelkezésre 
álló eszközök legcélszerűbb kihasználását teszi 
lehetővé. Ezáltal a kutatás minden szakasza 
tervszerű lefolyású, amelyben nincs lehetőség 
az ötletszerű, ingadozó, a kutatási céltól elka
landozó öncélú tevékenységre, hanem a legrö
videbb úton egyenesen az eredményhez vezet.

A Szovjetunió, a Kínai Népköztársaság óriási 
kőolajkutatási sikerei az ilyen tervszerű kuta
tási módszerek alkalmazásának az eredményei.

Ezek a mi kutatási elveink. A gyakorlatban 
ez a rendelkezésre álló eszközök és lehetőségek 
szerint módosul, de tisztában kell lenni azzal, 
hogy a kutatás korszerű tudományos elveitől 
mindennemű kényszerű eltérés hátrányosan be
folyásolja a kutatás ügyét.

A magyarországi kőolaj és földgázkutatás 
helyzete és feladatai

A kutatás leírt négy szakaszát a munka ele
jétől olyan területeken lehet alkalmazni, ahol 
az még kezdeti állapotban van, és már korszerű 
eszközökkel indulhat. Magyarországon már 
1780 óta kutatnak és 1860 óta termelnek ola
jat, tehát a kutatásnak nálunk régi múltja 
van (7). E hosszú idő alatt a kutató módsze
rek sokat haladtak a fejlődés útján, amíg a mai 
korszerű négyszakaszos metodika kialakult. 
Nálunk időközben a kutatás terén sok minden 
történt, és természetesen mai szemmel nem is 
minden a legcélszerűbben folyt le. Ha most 
kezdenénk, nekünk is módunkban lenne a vá
zolt korszerű metodika kezdettől való alkalma
zása. A mi kutatóink azonban az alapvető mód
szerekben is úttörő munkát végeztek, nem 
mindig volt lehetőség a máshol márkialakultat, 
a tankönyvekben leírtat átvenni és alkalmazni, 
azok részben nálunk alakultak ki, tőlünk vet
ték át mások is.

Közismert, hogy pl. Eötvös gravitációs mód
szere nálunk fejlődött ki, magyar kutatók al
kalmazták először kőolajkutatásra is, innen 
terjedt el az egész világra. De több más geo
fizikai és földtani kutató módszert is kidolgoz
tak nálunk, amit a tudomány-történeti dolgo
zatok hivatottak összegyűjteni.

Bár a korszerű metodika alkalmazására Ma
gyarországon már nincs olyan lehetőség, mint 
ott, ahol a kutatás kezdetén vannak, ezek a 
módszertani kérdések nemcsak a kutatás kez
detétől alkalmazhatók. Nekünk az a feladatunk, 
hogy kutató szakembereink fölmérjék azt, hogy 
a. kutatás korszerű metodikájához mérten, me
lyik területegységen hogy állunk, és melyek a 
további feladatok.

Figyelembe kell venni azt, hogy hazánk 
földje Neoeurópa nagyszerkezeti egységének

része, amely a Földünk egyik legerősebben 
diszlokált övezete, és ahol a földtani viszonyok 
sajátosak.

Ha vizsgáljuk a kőolaj-földgázkutatás lefo
lyását, arra az eredményre jutunk, hogy talán 
nem mindig tudatosan, de lényegében a vázolt 
korszerű metodika szerint kutattunk.

A kutatás első szakaszának munkáit mind
egyik medencerészben elvégeztük. Már bebi
zonyosodott, hogy a földtani fejlődéstörténet 
folyamán szénhidrogén képződésre, felhalmo
zódásra és ezek megmaradására megvolt a le
hetőség a Kisalföldön, Zalában, Drávameden- 
cében, a Pelogén medencében, az É-Alföld 
nagy részén, a tiszántúli kristályospala aljzatú 
és a délalföldi medencében. Ezeken a területe
ken a kutatás első szakasza pozitív eredményű.

Az eddigi adataink szerint a kutatás első 
szakasza kedvezőtlen eredményű a Dunántúl 
K-i és a Duna-Tisza köz Ny-i részén. Hason
lóan kedvezőtlennek ítéljük meg a Nyírség 
nagy területeit, mert a vulkáni képződmények 
nagy elterjedése hátrányos a kutatásra. Eze
ken a területeken eddig nem folytattuk a ku
tatás további szakaszainak munkálatait.

Területeink függőleges taglálásában, a me
dencék nagy mélységeiben a kutatás első sza
kaszát még nem végeztük el. Nem ismerjük a 
legmélyebb medencéinket kitöltő üledékeket 
és hozzájuk fűződő kutatási kilátásokat. Még 
hátralevő feladat a nagy mélységek perspek
tíváinak megállapítása.

Reményteljes területeink közül a kutatás 
második szakaszába tartozó munkát még nem 
fejeztük be a Kisalföld É-i és K-i részén, a 
Drávamedence É-i részén, a Paleogén medence 
nagy részén, a Jászságban és az É-alföldi me
dence É-i részén, valamint a Kiskunság-Bé
kési mélyvonulat területén. Feladatunk, hogy 
ezeken a területeken pontosan megállapítsuk a 
magas és mély rögvonulatok helyzetét, és azok 
kőolajkutatás szempontjából való értékét. E 
területek legreményteljesebb vonulatain meg 
kell majd kezdenünk a kutatás harmadik sza
kaszát, vagyis a helyi szerkezeti -viszonyok fel
derítését és azok kőolaj földtani értékének tisz
tázását.

A kutatás harmadik szakaszának munkáját 
folytatjuk mindazokon a területeken, ahol a 
jellemző szerkezeti vonulatokat megismertük, 
a kőolaj földtani értéküket megtudtuk határoz
ni, és azt elsőrendű perspektivitásúnak tart
juk. Ilyen területünk elég sok van, ami azt 
okozza, hogy a kutatási erőink szétszóródnak. 
Itt feladatunk a reményteljesség szempontjából 
alaposan megvizsgálni és rangsorolni a kutatás 
harmadik szakaszában levő területeinket, s 
amennyiben lehetséges, akkor a legreménytelje
sebb területeken fokozatosan a kutatási kapaci
tás bizonyos koncentrációját végezni. A koncent
rációnál óvatosságra van szükség, hogy az ne 
befolyásolja károsan az eredményességet. Az 
erők összpontosításával a legredményteljesebb
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területeink kutatásának harmadik szakaszát 
törekszünk megrövidíteni.

A harmadik szakasz kutatási munkáját első
sorban abban a hét övezetben folytatjuk, ame
lyek már a szénhidrogénelőfordulások regioná
lis öveinek bizonyultak. Másodsorban olyan te
rületeken, ahol — adatok alapján — már fel 
lehet tételezni, hogy regionális szénhidrogénes 
övét fogunk találni. Jelenleg jó kilátások van
nak erre a kiskunsági medencében, a Kisalföl
dön, a Drávamedence É-i részén és a Jászság
ban (10).

A harmadik szakasz sikeres befejezése után 
áttérünk a negyedik kutatási szakasz munkái
ra: a szénhidrogénelőfordulások körülhatárolá
sára. Mint ismert, ezt befejeztük az ország 29 
területén, jelenleg ez a munka 14 területen 
folyik; további 9 területen ezidőszerint szüne
tel a kutatás. Ezek közül a legreményteljeseb- 
beken óvatosan koncentrálni kívánjuk a kuta
tási kapacitást, hogy a negyedik szakasz kuta
tás-idejét megrövidítsük. Ezt a koncentrálást 
az előfordulás várható méreteihez kell szabni, 
úgy, hogy a fúrások eredményességét ne be
folyásolja hátrányosan.

Fontos még a következők tisztázása:
1. A geofizika terén meg kell vizsgálni, hogy 

a korszerű komplex geofizikai módszerek kuta
tási elveit helyesen alkalmazzuk-e. (Nem alkal- 
mazzuk-é például ott is a drágább szeizmikus 
módszereket, ahol az olcsó elektromos módsze
rek is megfelelnek.) A szeizmikát a gyorsabb, 
olcsóbb geofizikai módszerekkel már előkészí
tett területek tovább kutatására helyesen alkal
mazzuk-e. Meg kell vizsgálni azt, hogy a fúrás
ra jól előkészített területek számát hogyan le
hetne növelni úgy, hogy ezek egyúttal a leg- 
reményteljesebb zónákban legyenek.

2. Arra törekszünk, hogy a rendelkezésünkre 
álló kutatási módszerek és eszközök kapacitása 
megfeleljen a kutatás azon szakaszának, amely
ben a kutatóterületeink nagy része jelenleg 
van. összhangban legyen a fúrási kapacitás a

szeizmikus kapacitásunkkal és a rétegvizsgálati 
kapacitásunkkal.

3. Üjabb és újabb adatokkal ellenőriznünk 
kell, hogy a kutatás második szakaszánál a 
legreményteljesebb övezetek kiválasztásának 
kérdéseire helyes-e a kialakult álláspontunk. 
Csak akkor állíthatjuk, hogy az ország leg
reményteljesebb részein kutatunk, ha min
denütt elvégezzük a kutatás második szakaszá
ba tartozó munkákat. Addig csak arról beszél
hetünk, hogy a meglevő ismereteink szerinti 
legreményteljesebb területeinken végezzük a 
kutatást.

Meg kell vizsgálnunk azt, hogy a régen fo
lyó kutatásaink során nem maradt-e ki valahol 
részben vagy egészében valamelyik kutatási 
szakasz, és annak kérdéseire meg tudjuk-e adni 
a választ a különböző szerkezeti egységeinken. 
A kimaradás következménye az lehet, hogy 
nem  a legreményteljesebb területeinkre kon
centráljuk a kutatás rendelkezésre álló erőit. 
Előfordulhat, hogy a Kiskunság-Békési terüle
ten, Jászságban, a Kisalföld É-i részén még 
vannak reménytelj esebb területek is, mint ahol 
régebben koncentráltunk, mert ezeket a terü
leteket még nem ismerjük eléggé, ezeken nem 
fejeztük be a kutatás 2. szakaszát.

4. Az új kutatási adatok alapján állandóan 
ellenőriznünk kell a 3.—4. kutatási szakasz 
területén végzett munkát. Az eredménnyel vég
ződő kutatások területén tanulmányozni kell a 
kutatás földtani, műszaki, gazdasági vonatko
zásokban lefolyt történetét, eredményességét, 
és a tanulságokat megállapítva, a jövőben hasz
nosítani kell azokat.

A kutatók előtt még igen sok, igen szép és 
reményteljes feladat áll. Ezeket sorra meg
oldják a rendelkezésre álló erők és lehetőségek 
ütemében. Ennek érdekében a kutatási törzs
gárdánk állandóan képezi magát, . a szakma 
szeretete és a szakmai képzettség terén a kor 
színvonalán áll.
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