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A z 1965. évi eredm ények

1965-ben az Országos Kőolaj- és Gázipari 
Tröszt irányítása a la tt álló fúrási üzemek ösz- 
szesen 354,632 m -t fúrtak. Ebből: 
a D unántúli Kőolajfúrási Üzem 135,370 m-t, 
az Alföldi Kőolajfúrási Üzem 219,262 m -t 
m élyített.

A befejezett fúrások száma 199 db, ebből 
2 db műszaki jellegű és 4 db műszakilag siker
telen.

A sikeresen befejezett fúrások száma tehát 
193 db. M inthogy azonban ebből 71 db fúrás az 
1965. év végén még nem nyert kivizsgálást, csu
pán a  122 db kivizsgált k ú t értékelhető az 
eredményesség számbavételével.

A kivizsgált kutak közül: 
kőolajat talált 49 db 40%
földgázt talált 25 db 21%
m edőnek bizonyult 48 db 39%
A fúrások 61%-a tehát szénhidrogének 

szempontjából eredm ényes volt. A 39%-ot k i
tevő meddő kú t közé soroljuk a  term álvízfel
tárás szempontjából egyébként nagyjelentőségű 
fúrásokat is.

Szándékos a  „kőolajat, vagy földgázt ta
lá lt” megjelölés is, m ert az eredményes kutak 
term eltetése különböző objektív feltételekhez 
kötött, ezért kerü ltük  a „kőolaj, vagy földgáz- 
term elő” elnevezést.

Az eredményesség ilyen vonatkozású meg
ítélése nemzetközi viszonylatban is előkelő he
lyet biztosít a hazai kutatásoknak. De ha a k u 
tatások hatékonyságát legjobban kifejező fel
tá rt ipari szénhidrogén tonna és lefúrt mé- 
m éter arányát vizsgáljuk, akkor is kedvező 
eredm ényt könyvelhetünk el 1965. évre.

Eredményes fúrások m élyültek az alábbi 
területeken: j
Dunántúlon:

Belezna (kőolaj +  földgáz)
Nagyatád (kőolaj)
Mihályi (széndioxid +  szénhidrogéngáz) 
Ölbő (széndioxidgáz)
Görgeteg—Babócsa-Kelet (szénhidrogén

gáz)
Infce (szénhidrogén-széndioxid gázkeverék) 
Vese (szénhidrogén-széndioxidgáz keverék) 
Mezőcsokonya (szénhidrogéngáz és szén- 

dioxidos gázkeverék)
Alföldön:

Dem jén-Kelet (kőolaj)
Dem jén-Nyugat (kőolaj)

Dem jén-Pünkösdhegy (kőolaj)
Nagykörű (nitrogén-széndioxid-szénhidro- 

géngáz keverék)
Tiszapüspöki (széndioxidgáz)
Szarvas (szénhidrogén-széndioxidgáz keve

rék)
Szánk (kőolaj +  szénhidrogéngáz) 
Kiskundorozsma (kőolaj +  szénhidrogén- 

gáz)
Üllés (kőolaj +  szénhidrogéngáz) 
Soltvadkert (szénhidrogéngáz)
Fedémes (szénhidrogéngáz) .
Algyő (kőolaj +  szénhidrogéngáz) 
Karcag-Bucsa (szénhidrogéngáz).
A fúrásokkal vizsgált területeknek kere

ken 40%-a volt eredményes. Ez az „eredmé
nyes” megjelölés különböző gazdasági jelentő
séget takar. Kétségtelen, a legnagyobb ered
m ény gazdasági szempontból az 1965-ben fel
tá r t algyői szerkezet számos kőolaj- és földgáz- 
teleppel. Inkább szénhidrogéngáz szem pontjá
ból jelentős a Szank-környéki, 1964-ben felfe
dezett előfordulás, m elynek továbbfejlesztő ku
tatása során azóta megsokszorozódott földgáz
kincse m eghaladja a 4 m illiárd m3-t és kutatása 
még nincs lezárva.

Komoly új eredm énynek szám ít szintén 
m illiárdos nagyságrendű Inke-környéki gáz
kincs, m elynek széndioxiddal kevert gázát a 
délzalai „öreg mezők” , másodlagos term elteté
séhez fogjuk felhasználni.

Hazai viszonylatban a közepesnél gyengébb 
öredm ényt adott a  Dráva-m enti Belezna-i kő
olajelőfordulás, a továbbfejlesztett Babócsa- 
Kelet, a kisalföldi „M ihályi-Felső rétegek”, 
m elyek az itt  m ár 1935 óta ismeretes széndioxi
don kívül égethető földgázt tárolnak. A Kapos
vár ̂ környéki Mezőcsokonyát is ide sorolhatjuk 
helyi jelentőségű földgáztelepeivel. Ide szám ít
juk  a Dem jén-Kelet-i kőolaj-, és a Soltvadkert 
m ellett fe ltá rt szénhidrogéngáz telepeket is.

Jelentős széndioxidgáz előfordulást talá l
tunk  a Kisalföldön, Ölbő térségében. Sajnála
tos érdekességként kell megemlítenünk, hogy a 
Tisza-menti Nagykörű térségben kereken 8 
m illiárd m3 gázt tartalm azó telepeket tártunk  
fel. A gázt nagy Na, COa tartalm a m iatt jelen
leg hasznosítani nem tudjuk. Példája a szépen 
kivitelezett, produktív, csak éppen m érlegen kí
vüli készleteket eredményező kutatásnak.

A Szeged-környéki Kiskundorozsma egy 
fúrásából ism ert kőolajtelep emeli a terület re
m ényteljességét. A néhány éve felfedezett más
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területeken m élyített ovábbfejlesztő fúrások 
(Üllés, Pusztaföldvár) >az eddig ism ert kész
letek nagyságrendjében nem hoztak változást.

A Szeizmikus K utatási Üzem m éréseinek 
eredm ényeként 1965. évben 13 záródó szerke
zetet m uta ttunk  ki, további 4 záródó szerke
zeten folytak a  kiegészítő m érések és 1 gerinc- 
vonulatot sikerült körvonalazni. Az arány ezen 
a vonalon is az Alföld javára tolódott át, m ert 
itt 11 záródó szerkezeten kívül 3 helyen foly
tak  kiegészítő mérések, ezzel szem ben a  Du
nántúlon 2 szerkezeten kívül egy még kiegé
szítés a la tt állt és egy gerincvonulat kim uta
tására került, sor.

A D unántúlon kim utato tt záródó szerke
zet a  Bönyrétalap-i közel a Rába torkolatához, 
a  Celldömölk környéki, kiegészítő m érések foly
tak  az ehhez közeli Izsákfa-i záródó szerkeze
ten. Kapós füreden m élyben húzódó gerinc vált 
ismeretessé.

Az Alföldön, a Duna-Tisza közének É-i 
részén Mende, Nagykáta, Tápióbicske, a közép
ső részén kiegészítés a la tt Izsák-Dél, Csengőd, 
Kecel, kim utatva Taibdi és Soltvadkert-Észak. 
A Tiszántúl középső részén a Tiszához közel 
Tiszagyenda, Kúnhegyes, Kisgyócs, Abádszalók; 
A Tiszántúl déli részén Kondoros-Észak elne
vezésű záródó szerkezetek megszerkesztésére 
került sor a  m érések alapján.

Kőolaj- és földgázkutatások terve 1966-ban

Az 1966. év a harm adik ötéves terv  első 
éve. Előkutatást és felderítő-kutatási program 
já t részben a m ásodik 5 éves terv  eredm ényei, 
részben a távlati kutatási perspektívák alapján 
alakíto ttuk ki.

A földtani kutatási alapelveknek megfe
lelően az ország m élyföldtani területegységei
nek értékelése m egtörtént, az előkutatásokat, a 
geofizikai m éréseket ennek megfelelően tervez
zük. A m élyfúrások eredm ényei a lap ján  azután 
szükség szerinti módosításokat; ha jtu n k  végre a 
kutatófúrási tevékenységben.

K utatási tevékenységünk 1966. évben hár
mas igény kielégítését célozza:

1. befejezni, vagy jelentősen előrevinni az 
1965-ben m egism ert új kőolaj- és föld
gáztelepek kutatását;

2. megfelelő számú felderítő kutatófúrás
ra előkészített szerkezetet biztosítani 
geofizikai és szerkezetkutató-fúrási te 
vékenységgel;

3. a  szabad fúrási kapacitással m inél több 
rem ényteljes szerkezeten megkezdeni a 
felderítőkutatást.

Az elm últ évek során kőolaj- és földgáz- 
kutatás vonatkozásban megváltozott a  k é t nagy 
tájegység: a  D unántúl és az Alföld jelentősége 
és perspektívája.
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Az eredm ényes geofizikai előkutatási te 
vékenység következtében a  Dunántúlhoz viszo
nyítva a fúrásos kutatás súlypontja az Alföldre 
tolódott át. M ár 1965. évben az Alföldön felfe
dezett új és a  kezdeti jelekből ipari jelentősé
gűnek m egítélhető terü leteken  bizonyos fokú 
berendezés összevonást eszközöltünk, mely kö
rülm ény néhány dunántúli fúróberendezés és 
lyúkbefejező egység A lföldre szállítását tette 
szükségessé. Ezt a  tevékenységünket 1966-ban 
tovább folytatjuk, a  fe ltárt kőolaj- és földgáz
telepek mielőbbi körülhatárolása és term elés
beállítása érdekében. Ezzel egyidejűleg a geo
fizikai előkészítési, előkutatási m unkálatokat a 
D unántúlon fokozzuk, m ert i tt  a bonyolultabb 
földtani felépítés (Délnyugiat-Dunántúl) és az 
eddigi hézagos ism eretek (Kisalföld) kívánnak 
erősítést.

A fentiekben vázolt célkitűzést tükrözi a 
fúrási terv, m ely az alföldi területeikre kereken 
100 ezer folyóm éterrel több fúrást irányoz elő, 
valam int az a geofizikai-mérési terv, mely 
Szeizmikus K utatási Üzem ünk 8 szeizmikus 
csoportja közül 5-neik m unkáját a D unántúlra 
irányítja.

A ku tatási tevékenység összesített és végső 
célkitűzése az ország ipari szénhidrogénkészle
tének 6 millió tonnával történő gyarapítása.

Az újabb megismeréseik, fúrások szolgál
ta tta  kőzetanyag és réteg vzisgálatok tudom á
nyos feldolgozásának eredm énye az 1966. éves 
tervvel párhúzamosan. készített III. 5 éves terv  
további éveinek kutatási terveiben módosítá
sokat tesz m ajd szükségessé. Ez a kőolaj- és 
földgázkutatások jellegéből fakadó törvénysze
rűség.

L G e o f i z i k a i  kutatás

A  geofizikai m érésekkel történő kutatást 
részben az OKGT Szeizmikus K utatási Üzeme 
végzi (1. sz. ábra), elsősoriban ipari jellegű mé-

AZ OKGT SZEIZMIKUS KUTATÁSI ÜZEM 
1966. ÉK! KUTATÁSI TERÜLETEI.

rések m egvalósítása céljából, m ásrészt a Ma
gyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet



szerződés keretében végez főleg m űszer- és 
módszerfejlesztési célból m éréseket az OKGT 
kutatási szerveinek kívánsága szerin t (2. sz. 
ábra).

A l  EÖTVÖS ÍOfíAND GEOFIZIKAI INT 
1966. ÉV! SZERZŐDÉSES KUTATÁSI TERÜLETE!

A l f ö l d

Folytatódnak az 1965. évben Heves—Tisza- 
buria—K únm adaras térségében m egkezdett ref
lexiós mérések, elsősorban az eddig k im utatott 
indikációk részletes felderítésével. A m érések 
több záródó szerkezet jelen létét m utatják. Az 
egyes kiem elkedések közötti viszony m eghatá
rozására, illetve az egyes m axim um ok elhelyez- 
kedésénék pontos körvonalazására még további 
m érésekre van szükség. A terü leten  m élyfúrá
sok nincsenek. A környéken m élyült fúrások 
jelentős szénhidrogén, elsősorban földgáztele
peket tá rtak  fel. (K únm adaras—Tatárülés—Kis
újszállás). Széndioxidos gázkeveréket tartalm a
zó rétegeket tá rtu n k  fel Nagykörű, Tiszapüs- 
pöki környékén. A környéken a  neogén korú 
üledékek flis-szerű képződm ényekre települnek. 
A jelentős vastagságúnak m egítélhető üledék- 
ösiszletben valam ennyi szeizmikával k im utatott 
m élyföldtani a lakulat rem ényteljes szénhidro
gén kutatás szempontjából.

Kiskörös—Izsák térségében folytatódnak 
az 1965. évben m egkezdett reflexiós mérések. 
A m unkaközben jelentkező indikációk terü le 
tén  a vonalhálózatot sű rítik  m ásutt a  hálózatot 
kiegészítik. Kecel—Jánoshalma,—Kiskunhalas
közelében a  korábban végzett m érések adatai a 
szerkezeti viszonyok pontos m egism erésére nem 
elegendők, itt további kiegészítések szüksége
sek.

A m éréseket a  K i sk ú n f él egyháza térségé
ben tovább, kelet felé ke ll kiterjeszteni.

A m érésre k ijelö lt te rü le t földtani felépíté
séről adataink fúrások hiányában meglehetősen 
bizonytalanok. Az eddig lem ély ített fúrások 
igen változatos földtani viszonyokra, gyors vál
tozásokra és törések jelenlétére utalnak. A Kis- 
kúnsüllyedék szegélyein magas helyzetű elte
m etett rögöket ism erünk, beljebb fia tal üle

dékkel k itö ltö tt m ély terü let várható. A solt- 
vadkerti szénhidrogéngáz, valam int a távolab
bi délalföldi szénhidrogén telepek léte  és egyes 
fúrások jó szénhidrogén nyom ai a te rü le te t re
m ényteljessé teszik.

Az első negyedévben kísérleti méréseket 
végeznek reflexiós m ódszerrel K iskúnfélegyhá- 
za—Jászszenti,ászló— Szánk térségében. A m é
rések célja megvizsgálni, hogy a  kijelölt vonal 
m entén lehetséges-e töréseket kim utatni, illet
ve, hogy a  törések k im utatására m ilyen m éré
si m etodika a legalkalmasabb.

A szariki fúrások eredm ényeként a m ély
ség töréses jellegű tektonikáját ism ertük meg. 
A m érések elvégzését egyrészt a törések kim u
tatásának általános fontossága, m ásrészt az e 
térségben végzett m érésekből szerkesztett szint
vonalas térképek  hibái indokolják.

Ezt követően a  „Hódmezővásárhely—-Makói 
árok” területén, Hódmezővásárhely környékén 
végeznek reflexiós mérést.

Az eddigi refrakciós m érések igen mély 
árkot m utattak  ki. A közelítő eredm ények sze
rin t i t t  legalább 5000 m éteres alaphegység- 
mélységgel ke ll számolnunk. Az „árok” kör
nyékén végzett kutatások eredm ényeként ke
letre  (Battonya, Pusztaföldvár) és; nyugatra (Al- 
győ, Dorozsma) egyaránt gazdasági jelentőségű 
szénhidrogéntelepeket tá rtunk  fel. Az árok te
rü letén  várható nagyvastagságú üledékösszlet 
keletkezési és tárolási szempontból egyaránt 
kedvező.

K ísérleti jellegű m éréseket végeznek RNP 
m ódszerrel N ádudvar—Kaba—Észak-Hajdúszo- 
boszló—Ebes térségében; folytatva és kiegészít
ve az 1965. évben m egkezdett vzisgálatot. Az 
e térségben eddig végzett reflexiós mérések 
általában csak a neogén üledékek aljzatáig ad
tak  m egbízható eredményeiket. Kívánatos azon
ban, hogy nagyobb mélységekből, így a flis 
jellegű összlet belsejéből, valam int alaphegy
ség felszínéről is adatokat szerezzünk. A mé
rések elsőrendű célja, hogy a flis jellegű össz
let belső felépítéséről adjanak megbízható ada
tokat.

Refrakciós m érések lesznek még Kiskörös 
—Kiskunfélegyháza,—Fábiánsebestyén vonalá
ban. A m érésre kerülő vonal igen változatos 
földtani felépítésű területrészeken halad ke
resztül. Nyugaton a  Dunához közel eső része
ken a  felszínhez közel ta lá ljuk  az alaphegysé
get. K elet felé azután igen nagy mélységbe zök
ken, várhatóan  3000—4000 m éter közötti, eset
leg ennél nagyobb m élységben várható. A fe
le tte  elhelyezkedő üledékek változatos földtani 
felépítést m utatnak, előfordulhat perm, válto
zó összletű és kifejlődésű mezozóos képződmé
nyek, továbbá flis jellegű törm elékes összlet is 
szerepéi a  rétegsorban. H elyenként csak har- 
madidőszaki üledékek települnek a  kristályos 
aljaztra. Az alaphegység fele tt települő üledé
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kék sebesség szem pontjából ennek megfelelően 
változatos képet m utatnak  és inverz rétegek is 
lehetségesek. A vonal várhatóan több nagyje
lentőségű törést is harántol. A refrakciós vo
nal a terü let m edencealjzatának megismerésé
ben, valam int a  medence felépítésének megis
m erésében nagyjelentőségű és a  további te rve
zést szolgálja..

Az év folyam án tellurikus (m agnetotelluri- 
kus) m érést m élyszondázást végeznek a Jászság 
szeizmikus m érésekkel még nem, vagy csak re
gionális vonalakkal ku tato tt területén, részben 
az 1965. évben végzett méréseiket szükség sze
rin t kiegészítve (egyes pontok ismétlésével), 
részben pedig a  m éréseket kelet felé, a Tiszáig, 
Észak felé pedig a Budapest—Miskolc-i vasút
vonalig k iterjes tve.

Eötvös-ingával, miagnetométerrel és am eny- 
nyiben im portból beérkezik, gravim éterrel is 
végeznek m éréseket a Duna-Tisza közén.

A m éréseket Kiskúnfélegyháza térségében 
kezdik meg. I t t  k ísérleti vonalon Eötvös-ingá
val kis állomásközű vonalm enti m érést végez
nek, törésiek kim utatására. Am ennyiben törésre 
utaló jellegek kim utathatók, úgy a törés körze
tében további részletes vonalakat m érnek be.

Ezután részletes m érések kezdődnek Solt- 
vadkert—Izsák között. A rendelkezésünkre álló 
geológiai és geofizikai adatok több, jelentős e l
vetés! magasságú elmozdulás jelenlétére u ta l
nak, ezek felderítése, helyük és elvetési m a
gasságuk meghatározása az itt  végzett reflexiós 
mérések kom plex értelmezéséhez, illetve a  te rü 
let földtani felépítésének megismeréséhez szük
séges.

Az OKGT Szeizmikus K utatási Üzem m un
kájának alföldi részébe kapcsolódik be az ELGI 
a  maga m ódszertani kutatásaival. Alakilag az 
ELGI kutatása is térképez, azonban itt a térké
pezés csak keretül, nyersanyagul szolgál olyan 
módszertani vizsgálatokhoz, am elyeket az ELGI 
— kutatóintézeti jellegének megfelelően — 
inkább h ivato tt elvégezni, m in t a SZKÜ (amely 
term észetesen szintén végez m ódszertani ku ta
tást, de főfeladata a rutinszerű térképezés).

Jelenleg az ELGI rendelkezik az ország 
legfejlettebb hazai gyártm ányú szeizmikus 
berendezésével, egy sajá t készítésű, 24 
csatornás, . tranzisztoros magnetofonos ref
lexiós berendezéssel. Ez máris lehető
vé te tte  a neogén összlet jobb felbontását és 
segítségével behatoltak az ún. flis összletébe is; 
ennek belső szerkezeti form áit elsőízben ezzel 
a berendezéssel lehetett tanulmányozni. A konk
ré t adatszerzésen túl, ez igen hasznos tapasz
talatgyűjtés arra  az időre, am ikor m ajd az 
SZKÜ csoportjai is magnetofonos berendezé
sekkel dolgoznák.

Az alföldi kom plex k u ta tás t az ELGI te r
mészetesen nemcsak szeizmikus m ódszerrel vég
zi. Gravitációs és földmágneses módszerrel 
ugyan lényegében m ár felm érték az országot,

de hálózatkiegészítési, sűrítési, hatószámítási 
feladat még bőven akad.

A 2. ábrán látható, hogy az ELGI hálózat- 
kiegészítő gravim éteres m éréseit (a kisalföldie
ket is) és részletező, földmágneses m éréseit tu 
lajdonképpen a szénhidrogénkutatás szem pont
ja  vezérli (az ELGI egyéb kutatásait ezen az 
ábrán nem tü n te ttü k  fel).

A szerződéses tellurikus (előzetes) és m ély
szondázó (áttekintő) gecelektromos mérések, a 
konkrét földtani információ m ellett ugyancsak 
módszertani bázisul szolgálnak az SZKÜ ha
sonló kutatásai számára.

D u n á n t ú l

Győrtől K eletre folytatódnak az 1965-ben 
m egkezdett reflexiós mérések. Kiegészítik és a 
jelentkező indikációk területén  sű rítik  az 1965- 
ben bem ért vonalhálózatot, a  ku tatást D, DK 
felé a  Bakony térségéig, valam int É felé, a Du
na térségéig, — elsősorban felderítő jellegű vo
nalakkal — kiterjesztik. A méréseik során ki
m utatható szerkezeti indikációk terü letén  rész
letező mérésieket végeznek. I tt  a  te rü le t föld
tani felépítésében mezozoós, illetve paleogén 
korú üledékek is részt vesznek. A neogén vas
tagsága rendszerint nem nagy. A mezozoikum 
és a  paleogén korú gépződmények elterjedését 
és jelenlegi helyzetét nagym értékben a töréses 
szerkezet-alakulás befolyásolja. Sasbércek, le
süllyedt rögök jeenlété t feltételezzük a m ély
ben.

Egv csoport Celldömölk—Pápa—Szany té r
ségében végez reflexiós méréseket, ahol rész
ben a  korábbi m éréseket egészíti ki ,részben pe
dig új területeken működik. A ku tatásra  k ije
lölt terü leten  a harmadidőszaki üledékek me
dencealjzata feltehetőleg többnyire mezozoós 
korú kőzetekből áll, helyenként azonban kris
tályos alaphegység is lehetséges, A mezozoikum 
jellegzetessége a  töréses szerkezet, am ely Nagy- 
lengyelhez hasonlóan szénhidrogéntárolásra al
kalmas rögöket alak íthato tt ki. Az idősebb rö
gök utólagos mozgása következtében a fia ta
labb üledékekben enyhe hajlatok képződhettek. 
A mezozoós és harmadidőszaki (elsősorban pa
leogén) üledékek nemcsak tárolás, de anyakő
zet vonatkozásában is figyelem re méltók.

Folytatódnak az 1965. évben Buzsák kör
nyékén m egkezdett reflexiós mérések, melyek 
á ttö rések  k im utatását célozták, m ásrészt a me- 
zőcsokonyai gravitációs: m inim um  terü le t É-i 
részén, Böhönye és Sávoly között végeznek át- 
nézetes m éréseket.

Buzsákon kőolajat, Mezőcsokonya térsé
gében földgázt tá rtu n k  fel. A két területrész 
között több, lépcsős süllyedés eredm ényeként 
töréses tektonikával kapcsolatos elm élyülést 
feltételezünk. A környék a fö ldtörténet folya
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m án több alkalom m al is jelentős tektonikai 
mozgások szintere volt, ennek  m egfelelően vál
tozatos térszínű és változatos fáciesű korú üle
dékkel fedett te rü le t a lakult ki. A te rü le t fel
építésének m egism erésében és értékelésében 
döntő a törések helyének pontos ism erete. A 
törések m entén jelentős szintváltozások, a föld
tani felépítésiben pedig eltérések  várhatók.

Böhönye—Sávoly térségében folytatn i kell 
a korábbi években m egkezdett felderítő, átné- 
zetes, jellegű reflexiós m éréseket. A mezőcso- 
konyai gravitációs m inim um nak ez a  része 
szeizmikus szem pontból még ism eretlennek te 
kinthető. H elyenként nagy vastagságú üledé
kes összlet várható, gyakran vulkáni közbete
lepülésekkel és az idősebb kőzetek anyaga, ko
ra is változatos lehet. Gyakoriak lehetnek  i t t  is 
a jelentős elvetési m agasságú törések. A kör
nyező terü leteken  több fúrásból ism erünk jó 
szénhidrogénnyomokat. Az e területen várható 
vastag üledéköisszlet kedvező szénhidrogén ke
letkezési és felhalmozódás! szempontból.

Inke és Igái között, a mezőcsofconyai gra
vitációs m inim um  terü letén  még refrakciós vo
nalat is m érnek.

Reflexiós m éréseket terveznek Somogyud- 
varhely—Belezna térségében és Letenye köze
lében, ahol a  2. sz. fúrásban kedvező olajindi
kációkat kap tunk  1965-ben. E terü leten  az ed
dig általában csak szórványosan végzett m éré
sek nem szolgáltattak kielégítő eredm ényt. A 
terület a  Dráva medencéhez csatlakozik, ahol 
m ár eddig is több helyen tá rtunk  fel szénhid
rogéntelepeket, és számos fúrásban kedvező 
szénhidrogén nyom okat észleltünk. Az álta lá
ban nagy vastagságú (elsősorban harm adidősza
ki) üledékösszlet ked vező mind szénhidrogén- 
tárolás, m ind pedig keletkezés szempontjából. 
Ennek m egfelelően valamiennyi k im utato tt szer
kezeti alakulat rem ényteljes lehet. Az eddigi 
kutatások számos kisebb előfordulás feltárásá
hoz vezettek, a nagyobb teleppel a  Dráva m e
dence még adós.

II. M é l y f ú r á s o s  kutatás

A m élyfúrásokkal történő kutatásoknál 4 
féle m egkülönböztetést alkalm aztunk. A 3. sz. 
ábrán tün te ttük  fel az 1966. évben lem élyíten
dő fúrási m étereket.

A param éter fúrások elsősorban a terü let 
földtani képződm ényeinek m egism erésére és a 
geofizikai m érések értelm ezhetőségének tám o
gatására m élyülnek.

A szerkezetkutató fúrások részben a geo- 
fizikailag kellőképpen nem  értékelhető te rü le 
teken, részben pedig a magasabb szerkezeti 
helyzetű, m edencealjzat feletti üledékek meg
ismerésére m élyülnek, a  szerkezet nyomozása, 
kim utatása céljából.

K utatófúrásoknak nevezzük azokat a  fú rá
sokat, am elyek az előkutatások során szeizmi- 
kával k im utato tt szerkezeteken m élyülnek.

Ezek részben felderítő kutatások az e re d 
m ényt adó fúrásig bezárólag, amiennyiben az 
első fúrás eredm ényes, illetve az első produk
tív felderítő fúrás után, m ár továbbfejlesztő 
kutatófúrásról beszélünk.

Termelő jellegű fúrások azok, amelyek a 
m ár fe ltárt és művelési, vagy előzetes művelési 
terveikkel rendelkező kőolaj és földgáztelepek 
racionális term eltetésének biztosítására m élyül
nek.

Á AAAGyAPOPSZÁG! KŐOLAJ- ÉS FÖLDGÁZKUTATÁS FL/PÁS!

A 3. sz. ábrán lem élyítendő fúrások m é
terszám ával arányos m éretarányban álló osz
lopokkal jelöltük az 1966 évre vonatkozó fú 
rási tervünket. Ez a terv  term észetesen az év 
folyam án az újonnan feltárandó kőolaj- és 
földgáztelepektől az o tt végrehajto tt szükséges 
koncentrációtól függően változhat. Látható, 
hogy a  legfontosabb feladatnak ta r tju k  a m ár
is jelentős gazdasági eredm ényt adó területek  
m inél előbbi m egism erését a terü letek  term elési 
szem pontjainak megfelelő előkészítését, feltá
rását.

A l f ö l d

Jelentős fúrási kapacitást vontunk össze 
Algyő térségében és Szánk környékén abból a 
célból, hogy Szánkon 1967-re a terü let megis
m erése lehetővé tegye az előzetes művelési te r
vek elkészítését, Algyőn pedig jelentős lépéssel 
vigye előre a továbbfejlesztő kutatást; e  te rü 
let felkutatása ugyanis a  jelek szerint, a tá rgy 
időszaki kapacitás koncentrációját figyelembe-• 
véve további erőket igényel. Nem hanyagol
juk  azonban el a Dél-Alföld perspektivikus 
szerkezeteinek felderítését sem és tovább foly
ta tju k  az 1965 év során egy-egy fúrásban m ár 
eredm ényes terü letek  továbbfejlesztését is. 
(Harba, Eresztő, JászszeAtlászló, Tiabdi, Kis- 
kúndorozsma, Csanádalberti, Mezőhegyes, Ma- 
gyardombegyháza, Mezőkovácsháza, Fábiánse-
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bestyén, Tótkomlós). Foly tatjuk  a  dem- 
jéni te rü let továbbfejlesztő ku tatását is, 
am ely ma m ár szám ottevő szerepet visz 
nem csak az alföldi, hanem  hazai kőolajterm e
lésben is. Az Alföld középső részén, Pánid, 
Nagykörű, Surján, Kisújszállás térségében 
hasonló jellegű kutatásokat tervezünk. Szerke
zetkutató fúrásaink zöme a Duna-Tisza köze 
déli részére összpontosul (Harta, Hajós, Kele- 
bia, Ásotthalom), kivéve az északi sóshartyáni 
területet.

D u n á n t ú l

D unántúlon jelenleg nem  ism erünk olyan 
területet, am elynek továbbkutatása, vagy rész
letező kutatása az alföldi eredm ényes te rü le te 
kéhez hasonló fokú fúrási koncentrációt igé
nyelne. A D unántúlon a  beleznai, továbbá a 
taranyi kis kőolajelőfordulástól eltekintve, va
lam int a  mezőcsokonyai gáztelepek továbbfej
lesztésén kívül főleg az elszórt felderítő ku ta
tási tevékenység a jellemző. A DNy- és Dél- 
D unántúlon Kerkáskápolna, Gsesztreg, Bucsu- 
ta, Zákány, Iharosberény, Berzence, Inke,' Kom- 
lósd, Kisdobsza, Öreglak, Büssü, Döbrököz, 
Kurd, Tolnanémedi; a  Kisalföldön Pásztori, Ta
kácsi azok a területek, ahol a  tervek szerin t 1— 
2 felderítő kutatófúrás alapján megvizsgáljuk 
a  k im utato tt szerkezetek kőolaj földtani értékét 
és a további terveket ennek megfelelően m ó
dosítjuk. Ortaházán és Sellyén param éterfú  fá
sokat kell m élyíteni a geofizikai m érések konk
rétabb értékelhetősége érdekében. Tervbevet
tük  a  Kisalföld északi résizén 4000 m -re hato
ló param éterfúrás m élyítését is. Ukk térségé
ben szerkezetkutató fúrási tevékenységre kerül 
sor.

Külön kell tárgyalnunk  a nagymélységű 
— 4500 m -t meghaladó, illetve 6000 m m ély
ségre tervezett fúrások helyzetét. Tekintettel 
arra, hogy az 1937-ben fe ltárt budafai kőolaj
mező m edencealjzatát m indm áig nem  ism erjük, 
továbbá ezen a területen  a kőolaj-telepek le
term elése m ár m eglehetősen előrehaladott ál
lapotban van, m ielőtt a nagyértékű felszíni és 
m élybeni berendezések, tereptárgyak, eszközök, 
gépek és nem  utolsó sorban az i tt  dolgozó m un
kás és műszaki személyzet további sorsáról 
dönteni kellene, am ire a  jelenlegi szénhidrogén- 
kincs figyelem bevételével néhány éven belül 
sor kerül, szükséges annak megvizsgálása, hogy 
a harm adidőszaki m edencealjzat eléréséig te le 
pülő üledékösszlet, vagy m aga a m edencealjzat 
tartalm az-e m űvelésre alkalmas szénhidrogén
telepeket. Ebből a  szem léletből kiindulva ke
rü lt sor Budafán a Budafa—I. 4500 m-re terve
zett fúrás kitűzésére, m ely az 1966-os év te r
vezési időszakában 3700 m m élységben halad. 
A Budafa—II. sz. fúrás szintén 4500 m -re te r
vezve, a tervezés időszakában 2100 m -ben ha

lad, a Budafa—III. sz. 6000 m -re tervezett 
nagymélységű fúrás psdig felszerelés a la tt áll. 
Csesztregen a 4500 m -re tervezett fúrás 3600 
m-es m élységben halad. Lovászi térségében 
szintén tervbevettünk egy nagym élységű fú
rást.

A m élyfúrási tevékenység során jelentős 
konkrét adatokat kapunk a fúradékm inták, 
m agfúrások m intaanyagai és a rétegvizsgálatok 
alkalm ával elvégzett fizikokémiai m érési ered
ményekből. Ezek az adatok felbecsülhetetlen 
értékűek, m ert rendszerint nem, vagy csak igen 
nagy költséggel reprodukálhatók. A m élyfúrá
sokból nyert anyag és adatfeldolgozás tudom á
nyos szintézise alapján alakítható ki a további 
kutatási irányvonal. Az év folyamán feldolgo
zásra kerülő adathalm az jelentős anyagot szol
gáltat a prognosztikus készletek újraértékelésé
hez is. A fúrási technológia és a fúrási eszkö
zökben tö rtén t ugrásszerű minőségi változás je
lentős feladatokat ró a  ku tatást irányító föld
tani szervezetre.

Csak egyetlen példát említve megjegyez
zük, hogy például azelőtt a  m agfúrások m axi
mális hossza 6 m  volt, az utóbbi évben alkal
m azott gyém ánt-koronás m agfúróval viszont 
18—20 m-es, csaknem 100%-os magkihozatalú 
m agfúrások eszközölhetők. Ez a körülm ény 
olyan m ennyiségi igényt tám asztott az anyag
feldolgozás vonalán, m elyet a jelenleg érvény
ben levő létszámgazdálkodási kereten belül 
rendelkezésre álló szakem ber gárda az OKGT-n 
belül nem képes megoldani.

Az OKGT a fen t vázolt feladatok megoldá
sának biztosítása érdekében hosszúlejáratú 
együttm űködési ku tatási szerződéseket kötött 
különféle hazai tudományos és egyetemi intéz
m ényekkel. A szerződések célja az, hogy az 
OKGT földtani szervezetének irányításával a 
szénhidrogénkutatások gazdag földtani isme
retanyaga feldolgozást nyerjen  és tudományos 
szintézis ú tján  közkinccsé váljon. Széles a la
pokra helyezett kom plex anyagvizsgálati — 
kiértékelési — feldolgozási tudományos tevé
kenység folyik a  hazai kőolaj- és földgázkincs 
feltárásának elősegítésére. Kőolajföldtani, telep
tani, geofozikai és geokémiai vonatkozásban az 
OKGT kutatási szerveinek irányításával együ tt
m űködnek az Eötvös Lóránd Geofizikai In té
zet, Eötvös Lóránd Tudom ányegyetem  Geofizi
kai Tanszéke, M agyar Állami Földtani Intézet, 
az Eötvös Lóránd Tudom ányegyetem  Alkalm a
zott Földtani Tanszéke, József A ttila Tudo
m ányegyetem  Szegedi Földtani Intézete, a 
Szeizmikus K utatási Üzem Földtani Anyagfel
dolgozó osztálya, és Geofizikai Laboratórium a.
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A részletes anyagvizsgálatra épülő k iérté
kelési m unkákat dokum entálva ad juk  közre. E 
sokrétű m unka összefogása eredm ényeként az 
alábbi tém ák kidolgozása folyik:

1. „M agyarország m élyföldtani dokum en
tációja” című kiadvány szerkesztése és 
közreadása.

2. A m agyar medence üledékeinek mezo- 
zoós-paleogén-miocén-pliocén képződ

ményeit, azok földtani kifejlődését és 
szerkezeti felépítését ábrázoló áttekintő 
és részletes térképek szerkesztése és 
közreadása.

3. Az egyes szénhidrogén-lelőhelyek kom
plex, korszerű kőolajföldtani feldolgo
zása és dokumentálása.

4. Az ország prognosztikus szénhidrogén- 
készletének értékelése.

Az 1965. évi távlati földtani kutatás eredményei
Irta: Bohn Péter

1965. évben, a rendszeres táv lati földtani 
kutatások 11. évében ,népgazdaságunk m inden 
eddiginél nagyobb anyagi e rő t fordíto tt az alap- 
és felderítő kutatásra. Ebben a két ku tatási fá
zisban ugyanis az újabb nyersanyag lelőhelyek 
elsődleges megismerése a cél. Ennek a megis
m erésnek egyre fokozottabb igénye m erül fel a 
népgazdaság részéről.

Az elm últ években az em lített két k u ta tá 
si fázisban m egkutatott nyersanyagkészletek 
uralkodó részét az ipar á tvette  részletesebb ku
tatásra és term elésre. Tehát szükségessé vált 
újabb indikációk és hasznosítható anyagelőfor- 
dulások gyors, hatékony felkutatása alap- és 
felderítő fázisban. Tekintettel arra , hogy ez a 
két kutatási fázis mind gyakorlati, mind pedig 
tudományos szempontból széleskörű érdeklő
désre ta r t  számot, a következőkben ism ertet
jük az 1965. évben lezajlott táv lati földtani 
kutatás főbb gyakorlati és elm életi eredm ényeit 
és m utatóit.

Az 1965. évi távlati kutatások célkitűzéseit 
és a megelőző 10 év távlati ku tatási adatait 
Molnár József közölte a Földtani K utatás 1965. 
V ili. évfolyam 1. szám ában. Így most csak az 
1985-ben ténylegesen elért eredm ények ism er
tetésére szorítkozunk.

Alapkutatás

Ebben a  fázisban az elsődleges célt tek in t
ve, kétirányú kutatás valósult még. Részint 
alapfúrások form ájában olyan kutatólétesítm é
nyek, am elyek egy-egy földtani egység eddig 
ism eretlen rétegtani, szerkezeti felépítésiét tisz
tázták. Részint hegyvidékeink és m edencealaku

lataink komplex részletes földtani vizsgálatát 
és térképezését szolgáló feltárások létesültek 
alapkutatási fázisban. Ezek sekélyszerkezetku
tató és térképező fúrások voltak. Természete
sen m inden alapkutatási fázisban megvalósult 
fúrás lem élyítése végső soron a felderítő fázisú 
kutatás tudományoiS. 'előkészítését és sok eset
ben újabb nyersanyagkészletek gyakorlati fel
tárását jelentette. Az alapkutatási fázisban a 
fúrásos kutatáson kívül több hegység területén 
árkolásos feltárások is létesültek a  térképező 
fúrásokéval közel azonos célból, a felszínközeli 
rétegek szelvényszerű feltárására.

Alapfúrások  az ország különféle vidékén 
m élyültek és rendszerint az előző évről, illetve 
a következő évre áthúzódóak voltak. Ezért itt 
kizárólag a tárgyévben harán to lt szakaszok 
eredm ényeinek ism ertetését adjuk.

B e r e m e n d  1. sz. alapfúrás 250^850 m 
között a Villányi hegység legteljesebb kréta ré
tegsorát harántolta. A lem élyítéskor szerzett is
m eretek, m ind tektonikai, m ind pedig sztratig- 
ráfiai szempontból, az eddigi elképzelések meg
változtatását te tték  szükségessé. A triász ré te
gek elérése a nagyvastagságú k ré ta  mészikőso- 
rozat alatt, még nem bizonyított. Ennek eldön
tésére részletes földtani anyagvizsgálat folyik. 
A fúrás szelvényében a  bauxit-szint hiányának 
kim utatása is jelentős adatnak tekinthető.

M ó r  2. sz. alapfúrás a Bal inkai eocén 
barnakőszénmedence É-i perem ének szerkeze
té t és a kőszenes összlet folytatását k u ta tta  meg. 
Fontos eredm ény, hogy a  473,8—475,8 m-ben 
haránto lt 2,0 m vastag változó minőségű bar
nakőszéntelep a Balinka-i kőszénmedence to- 
vábbkuta fásának és rem ényteljes perspektívá
jának a lap ját rakta le.
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