
Szénhidrogén-kutatási eredmények az V. ötéves tervben, 
feladatok a VL ötéves tervre, perspektívák a távolabbi

jövőre vonatkozóan
DR. DANK VIKTOR az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt főgeológusa

Legutóbb a Központi Földtani Hivatal elnöké
nek kezdeményezésére 1976-ban gyűltünk össze 
a Magyar Állami Földtani Intézetben, ahol az 
akkori nehézipari miniszter és a Központi 
Földtani Hivatal elnökének bevezető és össze
foglaló előadásait követően elemző összehason
lítást hallhattunk a világgazdasági korszakvál
tásról, valamint annak következményeiről ha
zánk gazdaságára vonatkozóan. Szót kaptak a 
trösztök és vállalatok vezérigazgatói, ill. vezetői, 
főgeológusai és vállalati képviselői is.

Az akkori ankét az eredmények ismertetése 
mellett, főleg az igényeket, a feladatokat konk- 
rétizálta a távolabbi kitekintésű szintézisekben, 
és ezek figyelembevételével fogalmazta meg a 
tennivalókat a földtani kutatás számára.
Mostani ankétunknak —  ugyancsak a KFH el
nökének javaslatára —  viszont az a célja, hogy 
bemutassa mit tudnak nyújtani a földtant mű
velők munkájukkal a népgazdaságnak, hogyan 
látják megalapozottnak, földtani háttérrel bizto
sítottnak a jövő termelési feladatainak megol
dását, megvalósítását. Melyek a további lehető
ségek és a várható eredmények, milyen kocká
zattal kell számolni, és milyen szervezeti kor
szerűsítések szükségesek a jobb munkához, ho
gyan lehetséges szélesebb alapokra helyezett 
együttműködéssel, munkamegosztással javítani 
tevékenységünk hatásfokán, eredményességén.

Valamennyi kérdés alapvető fontosságú, és 
igen lényeges, hogy az adott válasz konkrét 
és korrekt legyen, megfelelő biztonságú alapot 
nyújtson a népgazdasági tervezéshez, egyben 
rámutasson a bizonytalansági tényezőkre, a 
kockázat mértékére.

A feladat

A magyar kőolaj- és földgázkutatás számára 
1973-ban a 3328 MT határozatban visszamenő
leg igen nehéz feladat került megfogalmazásra 
az 1970— 80. közötti évtizedet felölelő IV. és V. 
ötéves tervperiódusokra. A határozat szerint 
60 millió t ipari szénhidrogénkészletet kell fel
fedezni (30/70% olaj/gáz arány megoszlásban), 
évente 3000 km szeizmikus vonalhosszat be
mérni,“ és 200 Em kutatófúrást mélyíteni. A ha
tározat a IV. ötéves terv harmadik évében, 
szeptemberben született, és ennek nyomán csak 
a 4. év elején nyíltak meg az anyagi feltételeket 
biztosító források. Az ilymódon csonkának mi
nősíthető IV. ötéves terv végén 31,2 millió t 
ipari (kitermelhető (szénhidrogénvagyon került 
mérlegbe. Az MT határozat szerint az V. ötéves 
tervben 28,8 Mt új ipari szénhidrogénvagyon

felfedezését kellett volna előirányozni. Az 
OKGT bányászati igazgatósága azonban ezt a 
mennyiséget menetközben 35 millió tonnára 
emelte. A követelménynövelést a földtani prog
nózisok, a kutatási eredmények korrekt előre
jelzése és a folyamatban lévő kutatások reális 
értékelése tette lehetővé.

Az V. ötéves terv teljesítése, eredményei

A tervperiódus során a szeizmikus mérési 
terv 3092,2 km évenkénti átlagméréssel 103,1%- 
ra, a mélyfúrási terv évi 207 259,5 m átlag 
kutatófúrás megvalósítáásval 103,6%-ra telje
sült. Az eredmények értékét növeli az a tény, 
hogy a szeizmikus méréseknél a 24-szeres fe
désszám folyamatos növekedése a tervidőszak 
végére elérte az össz-mérések 86%-át. Ez a 
megismerést javító módszer a mély földtani vi
szonyok modelljének további korszerűsítését 
tette lehetővé. Pontosabban tudjuk tagolni a 
pannóniai rétegösszletünket, és e legfontosabb 
képződményünkön belül már 10 ezer km2 nagy
ságrendű területen sikerült az eltérő rétegződést 
rögzíteni a felső-alsó-pannóniai „átmeneti 
szint” -ben. Ez a körülmény újabb perspektívá
kat nyit a kutatáshoz, tekintettel arra, hogy a 
nagy ,,Algyő” -i előfordulás szénhidrogénkincsé
nek zöme is ehhez a szinthez kapcsolódik. Az 
itt feltételezhető atektonikus földtani alakula
tok kutatása, egyik kiemelt feladata az elkövet
kező tevékenységünknek. Fejlődés tapasztalható 
a neogénnél idősebb képződmények térbeli 
helyzetének közvetett előrejelzése tekintetében 
is, bár ez az anyagi, szerkezeti, mélységi elren
deződés változatossága és rejtettsége miatt ki
sebb mértékű. A mélyfúrási adatok és a földtani 
értékelés, valamint a bátor kockázatvállalás 
eredménye következtében a paleo- és mezozóos 
rögökben több, vegyes-porozitású kristályos— 
metamorf- és karbonátos-tárolóban található 
szénhidrogéntelep felfedésére került sor. Az V. 
ötéves tervidőszakban kereken 500 db, átlago
san 2050 m kutatófúrás biztosította a mérleg
bevitelre előkészített új szénhidrogénvagyon 
felfedezését.

A földtani kutatás nyomán kereken 2,5 Mt 
kőolaj, 29,0 G m3 100— 70% CH-tartalmú föld
gáz, 11,0 G m3 70— 10% CH- tartalmú földgáz
kincs felfedezésére került sor, összesen 42,3 Mt 
szénhidrogén-egyenértékben. Ehhez csatlakozik 
a bányatelkeken belüli „termelési-kutatás”-sal 
részletesen megismert 5,6 Mt kőolaj és 9,5 G m3 
szénhidrogéngáz-készlet.

9



Kedvezőtlen jelenségek A korrigálást lehetőségek

Annak ellenére, hogy ezek a számok a ter
vezetnél jobb eredményekről tanúskodnak, 
őszintén el kell mondanunk negatív tapaszta
latainkat is;

— a kutatás során felfedezett és megismert 
szénhidrogénvagyonunk túlnyomó hányada 
(88%) földgáz, melynek csaknem fele a Szarvas 
—Endrőd, Sarkadkeresztúr, Üllés környéki te
rületeken található, további jelentősebb felhal
mozódásaink Zsana, Kiskunmajsa, Rúzsa—Bor- 
dány, Harka—Eresztő kutatási objektumaihoz 
kapcsolódnak. A nagy inert-tartalmú (70— 10% 
CH-tartalom) gázkeverékek az összes felfedezett 
készletnek mintegy % -ét teszik ki, ezek haszno
sítására külön program készült. A földgáz ará
nya tehát a .tervezettnél nagyobb, és növeke
dett a különleges fogyasztókat igénylő inert 
tartalmú gázkészlet is;

— A kőolajipar az említett problémákat el
lensúlyozni szándékozik, részben azon kutatási 
rendezőelv megvalósításával, mely a kőolajtele
pek kutatását a gázhoz viszonyítva előbbre 
rangsorolja, továbbá azon másod- és harmadla- 
gos termelési módszerek intenzifikálásával, mely 
az ipari készletek növelését célozza;

— a rendszerszemléletű értékeléshez hozzá
tartozik ezenkívül az a törekvés is, mely a fel
dolgozó ágazatok energiatakarékosabb működé
sét célozza, melynek nyomán az egységnyi nem
zeti jövedelem előállításához kevesebb ener
giát használnak majd fel, és a forrásoldali igény 
is a szénhidrogénkímélő változatban valósul 
meg;

—  a termelés és az új készletek közötti 
egyensúly helyreállításának további lehetősége, 
magának a fogyasztási volumeneknek csökken
tése, korlátozása.

—  a kőolaj vagyon relatíve kicsiny részará
nya (12%) mellett tucatnyi kis előforduláshoz 
kapcsolódik, amelyek bányászata komoly több
letkiadásokat igényel;

-— nem mondható kedvezőnek az a helyzet 
sem, hogy a rendelkezésre álló ipari szénhidro
génkészlet kitermelése nagyobb ütemű, mint 
ahogy azt az új felfedésekből adódó növekedés 
alátámasztaná. Ez a tendencia jellemzi egyéb
ként a VI. ötéves terv előirányzatát is. A terv
bevett 35,0 Mt új szénhidrogén-mennyiség fe
szített terv alapján alakult ki, és ez mégis keve
sebb, mint a 40 Mt-t kitevő termelési elő
irányzat.

A földtani modell korszerűsítése

Az elmúlt V. ötéves terv szénhidrogén-kuta
tási munkálatai során nyert földtani, fiziko- 
kémiai információk alapján tovább korszerűsít
hettük az ország szénhidrogénföldtani modelljét. 
A Pannon-medence aljzatában az újpaleozoós— 
alsó-kréta (uralkodóan üledékes) és ópaleozós 
(kristályos—metamorf) képződmények öves, 
pásztás elrendeződésűek, nagy tektonikai vona
lak mentén egymásratolódtak. Ez a pásztás, 
gyűrt áttolódásos szerkezet az alpi orogenezis 
ausztriai és szávai fázisai közötti időben alakult 
ki és vált konszolidált medencealj ziatává a fia
talabb üledéktömegeknek.

1. sz. ábra
Szénhidrogénvagyön-növekmény:
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A pannoniai medencére vonatkozóan a leg
utóbbi földtani-geofizikai vizsgálatok is meg
erősítették annak környezetétől elütő különleges 
jellegét. A felső-krétát követő nagy lepusztulási 
periódus és erőteljes kéregmozgások, tovább 
formálták ez a kéregrészt. A  flis fácies az eocén
ben tovább folytatódott, a Dunántúli- és a Ma
gyar-középhegység területén epikontinentális 
kifejlődés jellemző. A szávai orogén fázis nagy 
lepusztulással járó oligocén végi szakasza kö

vetkeztében a paleogén képződmények a Duná
tól Ny-ra, és attól К-re csaknem kivétel nélkül 
az ország É-i részén találhatók.

A miocénben több fokozatú süllyedés követ
kezett be, pásztákkal párhuzamos, és azokra 
merőleges törésrendszer mentén a nagy meden
cék fokozatos kialakulásával. A részben törme
lékes, részben karbonátos miocén üledékek az 
országban átalánosan elterjedtek, helyenként a 
3000 m-es vastagságot is elérik. 1000—1500 m

3. sz. ábra
Az V. ötéves tervben megismert, de mérlegben még nem szereplő készletek
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vastag vulkánitok ismeretesek a Duna—Tisza 
közén és a Nyírségben a mélységben.

A pliocén (pannon) képződmények leülepedé
se idején az aljzatsüllyedés intenzifikálódott, 
vastag üledékösszletek képződtek az ország 
ÉNy-i, DNy-i, K-i, DK-i részén, a legmobilisabb 
részeken. A vastag, laza üledékek szerkezetét 
a medencealjzat mozgásai és a kompakció de
terminálják. Az összletek, tektonikai emeletek 
egymásra következésének variációi alapján, 
többféle medencetípust lehet elkülöníteni:

—  prekambriumi és paleozoós mező- epi és 
anchimetamorf kőzetekből álló medencealjzat 
felett jelentős hézaggal vastag, 1000— 6000 ni
es mio-pliocén összlet helyezkedik el;

—  mezozóos karbonátos aljzat, melyre jelen
tős réteghiánnyal 1000— 4000 m vastag neogén 
képződmények települnek;

—  prekambrium és mezozoós mendencealj- 
zatú területek, ahol e képződmények előfordu
lása nemcsak vertikális egymásutániságot, ha
nem — esetenként —  tektonikus eredetű late
rális érintkezést is jelent. Változatai:

— prekambrium és mezozóos medencealj- 
gén, majd neogén képződmények követ
keznek;

—  a prekambriumi-mezozoós aljzaton flis, 
majd neogén rétegsorok települnek;

— a prekambriumi-mezozóos aljzaton vastag 
vulkáni eredetű miocén- és törmelékes fá- 
ciesű pliocén ülepedett le;

— a prekambriumi-mezozóos aljzatra törme
lékes miocén, majd pliocén képződmé
nyek következnek.

A kőolajkutatási perspektívákat a földtani 
modell alapján az alábbiakban összegezhetjük.

—  Jelenleg ismert szénhidrogéntelepeink az 
alpi orogenezist követően alakultak ki. Az 
ópaléozóikum idején akkumulálódott szénhidro

géntelepek az alpi orogenezis hatására mobili
zálódtak, új telepek képződtek, vagy diszper- 
gálódtak.

—  Az ópalezozóos anyakőzetek a varisztid 
hegységképződés idején metamorfizálódtak, ere
deti szénhidrogén-tartalmukat elvesztették. 
Megfelelő hasad ékosság esetén jó tárolók lehet
nek.

— Az újpalezóos-mezozóos anyakőzetek 
szénhidrogén-tartalmuk egy részét az alpi oro
genezis előtt leadták. Ezek után mélybe süly- 
lyedve, további szénhidrogén mennyiségeket 
szolgáltathattak.

— Jelenlegi ismereteink szerint, mai szén
hidrogén-telepeink fluidumai főleg neogén 
(miocén, pliocén), részben paleogén és mezozóos 
(oligocén, kréta, triász) képződményekből szár
maznak.

A földtani kutatást mind az elméleti vizsgála
tok vonatkozásában (tektonika, fácies, ősföld
rajz, geofizika, geokémia, geotermika), mind a 
gyakorlati kutatás tekintetében (pliocén len
csék, keresztrétegzettség, miocén túlnyomás, 
mezozóos blokkok főleg dolomitból, ópaleozóos 
repedezett tárolók stb.) a fenti korszerűsített 
földtani modell alapján végezzük a jövőben, és 
az eredményeket ide csatoljuk vissza.

A földtani készletprognózis

A VI. ötéves terv szénhidrogénföldtani kuta
tásainak alapja az OKT földtani szervezete ál
tal 1979. január 1-i állapotot rögzítő prognosz
tikus készletszámítás. Ennek alapján nyilván
valóvá vált, hogy a korábbi tervperiódus alatt 
kapott geológiai, geofizikai, geokémiai infor
mációk értékelése során, újabb formációk vál
tak perspektivikussá, ezáltal az ország becsült
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(OKGT munkacsoport nyomán)

potenciális szénhidrogén tartalékai növekedtek. 
Az intenzív termelés által kivett mennyiségek 
ellenére prognosztikus szénhidrogén készle
teinknek még kereken fele, felfedezésre vár. A 
potenciális ipari készletre vonatkozó becslés 
23% kőolaj és 77% földgáz. A prognosztikus 
ipari készleteknél 18% a kőolaj és 82% a szén
hidrogéngáz aránya. A felfedezésre váró készle
tek esetében kőolajból a potenciális készlet 
38%-a, a földgáz 52%-a vár még egyre nehe
zebb feladatként felkutatásra. Összes szénhidro
gén-kincsünk mintegy 23%-át kitermeltük, 
28%-a kategorizált ipari készletek formájában 
a hazai termelés bázisát adja, míg 49%-ának 
megkutatása további tevékenységünk feladata. 
A számításoknál kőolajra 30%, földgázra 70% 
kihozatali tényezőt vettünk alapul.

A prognosztikus szénhidrogénkincs 71,7%-át 
a neogénben, 3,7%-át a paleogénben, 4,3%-át a 
flis formációban, 20,3%-át a mezozóos és pa- 
leozóos képződményekben valószínűsítjük.

Az V. ötéves tervidőszakban a megtalált ipari 
szénhidrogén-készletek 65,7%-a neogénben, 34,3 
százaléka mezozóos—paleozóos képződmények
ben tárol. Ezek az adatok jól érzékeltetik azon 
további törekvéseink helyességét, melyek sze
rint az idősebb tektonikai emeletek megkutatása 
fontos és perspektivikus.

Általánosságban és nagyvonalúan fogalmazva, 
kőolajból a várható felfedezések volumene va
lamivel alatta marad a már kitermelt mennyi
ségnek, földgázból a kitermeltnek háromszoro
sa, szénhidrogénekből a kitermelt mennyiségek 
kétszerese vár még felfedezésre a jelenleg ér
vényben lévő prognózis szerint.

Minden okunk megvan bízni abban, hogy a 
tudományos megismerés és annak a gyakorlat

ba való gyors átültetése révén olyan új föld
tani programokat tudunk a kutatás számára 
megfogalmazni, és a megfelelő technika és tech
nológia segítségével megoldani, amelyek további 
perspektivikus készletnövekedéshez vezetnek a 
jövőben.

A prognosztikus készletszámítás dokumentu
mai alapján történik a kutatási területek rang
sorolása, a kutatási kapacitás mozgatása, kutató
fúrások mennyiségének megtervezése, a fel
fedezendő szénhidrogén-mennyiségek előrejel
zése. Mindezeket a KFH-hoz folyamatosan be
nyújtott program-javaslatainkban rögzítjük,
melyek az előírásoknak megfelelően készített 
geológiai—műszaki-gazdasági értékeléseket is 
tartalmazzák.

Jelenleg nyilvántartott ipari kőolajkészletünk
nek 86'%-a az Alföldön, 14%-a a Dunántúlon, 
ipari szénhidrogén-gázkészletünk 94%-a az 
Alföldön, 6%-a Dunántúlon tárol. Kőolajterme
lésünk 87%-a az Alföldről, 13%-a a Dunántúl
ról, szénhidrogén-gáztermelésünk 98,5%-a az 
Alföldről származik. A földtani modellváltozás 
és kutatási koncepció, valamint a műszer- és 
eszközfejlődés demonstrálására megemlíteném, 
hogy az ország jelenlegi határain belüli szén
hidrogén-kutatás 1935-ben kezdődött a Dunán
túlon, és a termelés is 1960-ig zömmel innen 
származott. Ettől kezdve egyre inkább az Alföld 
került előtérbe eredményesség szempontjából, 
és ez a tendencia mindmáig tart. 1960-ig a főleg 
neogén képződmények adták a kutatás tárgyát, 
később egyre jobban az idősebb aljzat felé for
dult a figyelem, korábban a szerkezeti jellegű, 
később a litológiai—sztratigráfiai csapdák kuta
tása került előtérbe, és a paleo—mezozóos pász- 
ták—pikkelyek mellett a neogén belső szerke
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kutatása, földtani, geofizikai, hidrodinamikai 
módszerekkel történik, melyek közül a szeizmi
kus mérési módszer, és annak földtani értelme
zése áll a vezető helyen.

Lényeges előrelépés történt a neogén és ezen 
belül a pliocén képződmények rendszerezése, 
formációba sorolása, szedimentációs, litosztra- 
tigráfiai tipizálása területén, de a paleontológiái 
és a geofizikai marker-vizsgálatok is sok új 
szempontot adnak a perspektívák megítélésé
hez. Az ülepedési történet, a fáciesek elrende
ződése, a kőzetpórusokban mozgó fluidumrend- 
szerek nyomásviszonyainak kialakulása, létének, 
milyenségének előrejelzése területén is sokat 
fejlődött a kutatás módszertana az utóbbi évek
ben. A hidrosztatikait meghaladó túlnyomás 
megjelenésének törvényszerűségei segítik a 
mélyfúrások számára fontos előrejelzés meto
dikájának alkalmazását. Ezeknek a vizsgálatok
nak továbbfolytatása és egybevetése, igen fon
tos és nagy felkészültségű szakembercsoportok 
munkáját igényli, melynek eredményeként a 
konkrét kutatások számára használható, egyre 
pontosabb térképek, összeállítások készülnek.

A komplex geológiai, geofizikai, geokémiai 
vizsgálatok egyre inkább a nem szerkezeti jel
legű előfordulások felkutatása felé fordulnak 
világszerte, különösen olyan erőteljesen meg
kutatott területeken, mint Magyarország. Ezek
nek a módszereknek műszerekkel való ellátott
sága, számítógépes rögzítése elengedhetetlen 
feltétele a jövő eredményei megalapozásának.

Az eddigi munkák eredményeként ma már a 
neogénben képződési és felhalmozódási öveze
teket tudunk elkülöníteni, és több esetben a 
migrációs útvonalakat is rögzítettük. Egyre pon
tosabban tudjuk körvonalazni a földtani összle- 
tek szénhidrogénkutatási értékét, az egyes tek
tonikai emeletek perspektíváját.

A kutatások irányában, az eddigiekhez viszo
nyítva alapvető változást az 1979. évi prognózis

zetének finomabb megismerése (diszkordanciák, 
keresztrétegzettségek, lencsék stb.) is főtéma
ként szerepel.

A prognosztikus készletszámítás sűrítve tar
talmazza és alkalmazza mindazt, amit a szén- 
hidrogének keletkezéséről és vándorlásáról tud
tunk a hazai földre vonatkozóan. Számos tudo
mányos téma, kőolajipari, tudományos kutató 
intézet (MÄFI, MÁELGI, egyetemek, MTA 
intézetek stb.) közreműködése részben a világ 
eredményeinek adaptálását, részben hazai vizs
gálatok konkrét alkalmazását tették lehetővé e 
tárgykörben. Néhányat ezek közül célszerű 
megemlíteni:

A hazai kéregrész geotermikus anomáliája 
környezetéhez viszonyítva közismert, gradiens
értékei a mélység függvényében exponenciáli
san csökkennek.

A magyar medence sajátos geotermikus viszo
nyainak következménye, hogy a fő szénhidro
gén-képződési zónák a világ átlagához képest 
feljebb tolódtak. A hazai szervesgeokémiai 
vizsgálatok konkrét eredményei alapján azon
ban az is kimutatható volt, hogy 5000 m körüli 
mélység-intervallumban is várhatók kőolaj fel- 
halmozódások, nemcsak gázkondenzátum és szá
razgáz telepek. A nagy mélységek kutatását 
ugyancsak alátámasztják az agyagásványtani 
vizsgálatok, amelyek szerint az agyagásványok 
átalakulása 3000 m alatt lényegesen intenzí
vebb és ez megkönnyíti a szénhidrogének mig
rációját. Az utóbbi öt év geokémiai vizsgálatai 
alapján az egyes üledékösszletek szervesanyag
tartalmából kiszámíthatók a képződött, a 
helyben maradt és elmigrált szénhidrogéntöme
gek. Az érettségi fok és a hőtörténeti vissza- 
számolások sok esetben új, és kedvező lehető
ségek valószínűsítését tették lehetővé.

A szénhidrogéntelepek felderítése, a valószí
nűsíthető felhalmozódási helyek, földtani ala
kulatok, szerkezeti indikációk és csapdák fel
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nem állapított meg. Továbbra is a legremény- 
teljesebb a Békési-, a Szegedi-medence, a Duna 
—Tisza-köze, a Kőrös—Berettyó vidéke, a Za
la—Dráva-medence. Továbbra is a neogén a fő 
kutatási objektum, de az idősebb összletek, fő
leg a paleo—mezozóos képződmények jelentő
sége is egyre növekszik. A mélység felé haladva 
a műszaki nehézségek és a költségek is várha
tóan növekszenek. Az új medencebeosztás, a 
földtani korok és formációk értékelése nyomán 
a prognózisban is csökkenteni kellett a kőolaj 
—földgáz-arányt az előző ötéves tervperiódus 
30 : 70% arányáról, egy 20 : 80% és egy 10 : 90 
százalékos variációra.

A VI. ötéves terv feladatai

Ebben a tervperiódusban a prognózis alapján 
készített programok, éves tervek szerint folyik 
majd a kutatási tevékenység. A naturáliákat te
kintve, változatlanul évi 3000 km szeizmikus 
vonalhossz bemérését és 200 km kutatófúrás 
mélyítését tervezzük. Ebben a periódusban 
35,0 Mt új ipari szénhidrogénkészlet felkutatása 
a feladat. Nem kis erőfeszítésünkbe kerül ez 
majd, de feltételezve a kutatási eszközök és 
műszerek tervezett mértékű felújítását, lecse
rélését, nem tartjuk irreális célkitűzésnek. To
vábbra is, főleg a kis ( <  1 Mt) és közepes 
(1—5 Mt) méretű szénhidrogén-előfordulások 
felfedezési gyakorisága várható, igyekszünk 
azonban a hazai viszonylatban jelentős (5— 10 
Mt) készletű lelőhelyeket mielőbb felismerni, és 
a kutatás során oda koncentrálni az erőket. 
Ebben a teljes tervperiódusban — az 1980-ban 
kezdődött gyakorlatnak megfelelően — önelszá
molás útján kell fedeznünk a kutató—:feltáró- 
tevékenység költségeit. Mill, kalóriánként 32 
Ft-ot fordíthatunk kutatásra, és 16 Ft-ot feltá
rásra. Minthogy a kőolaj- és földgáztermelés 
szintentartása tervezett, így az alapok sem nö
vekszenek, a drágulás miatt már 1981-ben fe
dezethiánnyal kell számolnunk. A KFH és PM 
közötti megállapodás értelmében azonban ez a 
hiány az OKGT eredményéből fedezhető. (3,6 
GFt-ból 150—200 MFt a becsülhető hiány).

• prognosztikus termelés
eh készlet W  kezdettől

~ 7. sz. ábra
A földtani szénhidrogénkészletek alakulása

• prognosztikus termelés
eh készlet kezdettől

8. sz. ábra
Az ipari szénhidrogének alakulása

A VI. ötéves tervben kőolaj termelési felada
tainkat terveink szerint főleg a meglévő (az V. 
ötéves terv végén nyilvántartott) ipari szén
hidrogénkészletekből, részben a még nem ter
melő mezőkből (5%), és részben harmadlagos 
termelési módszerek termelő mezőinkban tör
ténő alkalmazásából (6%) akarjuk teljesíteni, 
összesen átlagban évi 2,0 Mt kőolaj mennyisé
get. A tervperiódus alatt felfedezendő készletek, 
valamint az V. ötéves tervben feltárt készletek 
művelése a VII. ötéves tervben indul meg. Föld
gáztermelési terveink szerint a VI. ötéves terv
ben hazai mezőkből kereken 32 G m3 termelés 
a feladat (6— 7 G m3 évente), melyből inert- 
tartalmú gáztermelés 1,5 G m3, és új előfor
dulások bekapcsolásából 7,6 G m3-t várunk.

A teljesítéshez szükséges feltételek

Ebben a fejezetben nem a tevékenység mű
szer- és eszköz-, valamint anyag-, továbbá 
munkaerő- és pénzügyi fedezet hátteréről szóla- 
nék, melyek alapvető feltételek, és már foglal
koztam velük, hanem arról a helyzetről, amely 
1981. évvel kezdődően előállott.

Mint ismeretes, 1981. január 1-ével a meg
szűnt három minisztérium (NIM, KGM, KM) 
összevonásából egységes Ipari Minisztérium 
alakult. A szervezést eldöntő vezetők nyilatko
zata szerint, ez nem egyszerű összevonást je
lent, hanem tartalmában, szemléletében, és re
mélhetően hatékonyságában is magasabb ren
dű, fejlettebb tevékenységet. Ennek lényege, 
hogy az ágazati helyébe rendszerszemlélet, az 
operatív beavatkozás helyébe távlati tervezés, 
és rugalmas gazdaságirányítás lépjen. A földtani 
kutató munkálatok állami csúcsszerve — helye
sen — továbbra is a Központi Földtani Hivatal 
maradt, mint országos hatáskörű szerv, és ve
zetője felett a felügyeletet az ipari miniszter 
gyakorolja. Helyes ez így, mert a világon min
denütt a kutatásirányítás, ásványvagyon-véde- 
lem és -gazdálkodás szerve, független a napi 
gondokkal küzdő, tervfeladatok megvalósításá
val birkózó termelőszektortól. Az okok nyilván
valóak, magyarázatra nem szorulnak.
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60km

3500m -né l nagyobb 
üledékvastagság

3500m -né l kisebb 
üledékvastagság

9. sz. ábra
4000 m-nél mélyebbre tervezett méterszám a VI. ötéves tervben

Ami a geológiai, geofizikai, geokémiai tevé
kenységet illeti, változatlan igényként lép fel: 
minél többet megtudni a szénhidrogének képző
déséről, vándorlásáról, felhalmozódásáról, hogy 
a törvényszerűségek ismeretében a kutatás 
eredményes legyen. A statisztikai variációkkal 
való operálás szükséges és használható mód
szer, de csak akkor, ha a felhasznált földtani 
alapadatok megbízhatóak. A földtani szerveze
teknek prominens feladata, — melyet helyettük 
senki nem tud, és nem is fogja soha elvégezni 
—, hogy új eszközöket, módszereket alkalmaz
va fejlessze ismereteit, melynek sűrített kifeje

zője a földtani modell, ezen belül a mi esetünk
ben a szénhidrogén-földtani modell.

Minthogy mindenütt, mindenre alkalmas 
szakember nincs, a munkamegosztás elvének 
érvényesülése kell egyre jobban előtérbe ke
rüljön, amihez az ágazati rendszer megszű
nése is segítséget nyújthat. Az 5 évenként, 
immár 5 alkalommal (1959, 1964, 1969, 1974, 
1979) elkészített szénhidrogén-prognózis, terv
időszakról tervidőszakra újabb is újabb mély
ségeket, formációkat, kőzetösszleteket vont be 
a perspektívitás szférájába, a tudományos vizs
gálatokból leszűrhető adaptált, vagy itthoni ta-
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pasztalatok alapján. 1935 óta kereken 52 Mt 
kőolajat és 80 G m3 gázt termeltünk ki 2,5 Mt 
kondenzátummal, amely volumenek meghalad
ják a korábbi potenciális készleteket. A növeke
dés nem spekulatív—statisztikai, hanem konkrét 
vizsgálati alapokon nyugszik. Igen lényeges 
munkát végeztek ezen a területen a kutatóintéz
mények, MÄFI, MÁELGI, egyetemek, MTA in
tézetei és az OKGT kutatószervei, már 1960-tól 
kezdődően, amikor még nem volt általánosan 
elfogadott fogalom a kooperáció, az együttmű
ködés, az interdiszciplináris munkacsoport 
(team). Fellendült ez a tevékenység a „Termé
szeti erőforrások kutatása és feltárása. . .” fő
irány tárca-, majd országos szintre emelésével.
A tudományos megismerés szélesebb alapokra 
helyezése, és koordinált irányítása a jövőben is 
elengedhetetlen és egyre fontosabb tényezővé 
válik. Az egyre korszerűbb földtani modell meg
alkotása, folyamatos kiegészítése az alapfeltétel. 
Ennek érdekében a leglényegesebb feladatokra 
kell koncentrálni. Ebben a tekintetben jó ha 
tisztán látjuk és tudatosítjuk, hogy energiahor
dozók, ásványi nyersanyagok vonatkozásában 
a világon sehol sincs „vállalati önállóság” . Kö
tött, a legkötöttebb gazdálkodás folyik mind a 
fejlett tőkés, mind a fejlődő tőkés és olajban 
gazdag, mind a szocialista országokban. Min
denütt egyeztetett, megvitatott és elfogadott 
koncepció szerint folynak a kutatások, a bányá
szat, az értékesítés és az árak kialakítási mun
kálatai egyaránt. így van ez nálunk is, és nem 
is lehet másként. Szénhidrogénkutatás—terme
lésgazdálkodás bonyolult, sok rendezőelves te
vékenységét részterületi szempontból megítélni, 
irányítani nem lehet. Az operatív és az elméleti 
tevékenység, a tudomány és a gyakorlat a szén
hidrogén-földtanban szervesen összefonódik és

nem választható szét egy üzemegységi, egy 
üzemi, egy vállalati, egy tröszti, egy miniszté
riumi ,,csomagterv”-re. A munkamegosztás ter
mészetesen érvényesül egy alulról felépített 
kollektív tervjavaslat, egy megvitatott és jóvá
hagyott terv és annak megvalósítási munkála
taiban.

Az új viszonyokhoz kell majd adaptálni az 
OÁB tevékenységét is, melyben a statisztikai 
elemzéseken túl a szakmai eredményeknek és 
meggondolásoknak kell érvényre jutniok és 
dominálniok.

Felül az IpM—KFH és a kapcsolódó szervek 
korrekt együttműködése, lejjebb a trösztök, 
vállalatok, intézmények koordinált kooperációja 
az üzemek, munkahelyek célraorientált tevé
kenysége rugalmas irányításban és arra gyorsan 
reagáló kivitelező tevékenység a záloga az egy
re szigorodó feltételek közötti helytállásnak. 
Ezek a szigorodó feltételek pedig elsősorban 
gazdasági jellegűek. Teljesítménnyel, létszám
mal, hatékonysággal összefüggő objektív té
nyezők.

Nemzetközi összehasonlítás

Vezető szerveink, igen helyesen, teljesítmé
nyeinket nemcsak korábbi önmagunkhoz viszo
nyítva, hanem a nemzetközi, elsősorban az azo
nos nagyságrendű KGST- és más országokhoz 
hasonlítva vizsgálják. Ezzel kapcsolatban ked
vező és kedvezőtlen jelenségek egyaránt meg
figyelhetők.

— A földtani modell korszerűsítése, ezen 
belül a kőolaj földtani viszonyok megítéléséhez 
szükséges geológiai tevékenység kellő intenzi
tással és folyamatosan történik. A nemzetközi
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színvonalnak megfelelő értékelőmunkával folyik 
a perspektívák felmérése és a feladatok megfo
galmazása a geofizika és a fúrási iparág szá
mára. Jelentőségéhez viszonyítva azonban nem 
megfelelő mértékű és minőségű ennek doku
mentálása. (Beleértve ebbe a számítógépes 
nyilvántartást és a térkép—szöveg nyomdai elő
állítását is.)

— A felszíni geofizikai mérések a világszín
vonalat megközelítő eszközökkel folynak, érté
kelési, feldolgozási programjaink illeszkednek 
a hazai viszonyokhoz (változatos földtani fel
építés, relatíve kisméretű földtani alakulatok és 
kiskészletű előfordulások). Termelékenység, 
munkaszervezés tekintetében a fejlett tőkés
országok színvonalának jobb megközelítését 
hazai szabályzók, rendelkezések, előírások, gaz
dálkodási szokások is nehezítik.

— A kútgeofizikai (karotázs) tevékenység 
fejlődése eszköz és módszer, műszer és kiértéke
lés tekintetében egyaránt nemcsak az élenjáró 
nemzetközi mezőnytől, de a hazai igényektől is 
erőteljesen elmaradt. Vonatkozik ez a kutatási 
és termelési-karotázs munkaterületekre egya
ránt. Tennivalóink között e viszonyok megvál
toztatása kiemelt fontosságú, mert általános 
világtendencia, hogy a korszerűsített közvetett 
információszerzés eszközeivel csökkentik a 
szénhidrogén-kutatások költségtételében a leg
jelentősebbet, a mélyfúrások költségtételét.

— Mélyfúrási vonatkozásban a rendelkezésre 
álló berendezéspark és felszíni-geofizikai telje
sítményünk egyensúlyban lévőnek ítélhető. Az 
elavult fúróberendezések korszerűsítési igénye 
szintén a normális fejlődési feltételek közé so
rolható. Figyelembe véve a hazai földtani 
adottságokból fakadó hőmérsékleti és nyomás
anomáliákat, azt mondhatjuk, hogy 4000 m 
mélységig a fúrási iparág sikerrel oldja meg 
a földtani kutatás és termelés által megfogal
mazott feladatokat. Az ennél nagyobb mélysé
gek rutinszerű megismerése, mélyítés, informá
ciószerzés, iszap, csövezés, cementezés, kikép
zés, rétegserkentés stb. vonatkozásában nem 
tekinthető megoldottnak, az 5—7000 m-es szu
permélységek meghódításához pedig még hiá
nyosabb a műszaki-technológiai hátterünk.

—  Az adatok használható és gyorsan visz- 
szakereshető módon történő gépi tárolása, a 
szakemberek megkímélése az adatgyűjtés im
produktív időrabló munkájától, még mindig 
várat magára. Sokféle koncepció, még több fajta 
hard ware és számos kidolgozás alatti soft ware 
egyenes kövektezménye, hogy a magyar szén
hidrogén-kutatások országos irányítása számára 
használható rendszer nincs, eltekintve a szeizmi- 
kától és egyes részterületi megoldásoktól. Úgy 
tűnik, itt nem került kellő módon felmérésre, 
hogy az előkészítéshez és programozáshoz igen 
nagyszámú szakember tartós igénybevétele 
szükséges. A bányászati igazgatóságon a geoló
giai, fúrási főosztályok csökkenő létszáma nem 
ad erre megoldási lehetőséget.

— Az elért eredményeket tekintve a hazai 
szénhidrogén-kutatás a KGST-államok között 
az elsők között van (harmadik), természetesen 
a 2. helyen álló Romániától nagyságrenddel

kisebb eredménnyel, mint ahogyan a román 
olajipar is nagyságrenddel kisebb eredménye
ket mondhat magáénak, mint az első helyen 
álló Szovjetunió. Az egy kutatóméterre eső 
készletnövekedést tekintve, vagy a kutatófúrás
ra eső gyarapodás tekintetében is az első 3 kö
zött vagyunk, az 1 km2-re eső felfúrtság és az 
1 km2-re vetített évi termelés tekintetében 
pedig első helyen állunk. Ezek az adatok azon
ban csak tájékoztató jellegűek, mert a döntő, a 
meghatározó rendezőelveket a földtaniba termé
szeti tényezők szolgáltatják. Azonos területe
ken kell tehát fejlettebb eszközökkel és mód
szerekkel dolgoznunk.

Néhány gondolat a szakemberképzésről

A magyar földtan szakember-ellátottságának 
hosszú idő óta fennálló ellentmondását két pél
dával jellemezném:

•— évtizedek óta az összes földtani kutatásra 
fordítható összegek mintegy 80%-át teszik ki a 
szénhidrogén-kutatások. Ez egyáltalán nem tűk-, 
röződik sem az e témakörben foglalkoztatott, 
működő szakemberek arányában, sem az 1949 
óta fennálló geológusképzés egyetemi óraszá
maiban. Szakképzés 1980-tól első lépésként 
megindult (kőolaj-, hidrogeológus);

— az ország kiterjedését figyelembe véve, a 
földtani képződmények 80%-a üledékes kőzet, 
ugyanakkor a szakembereknek maximum 10%-a 
tekinthető szedimentológusnak.

Nyilvánvalóan ezeken a gondokon legalább 
enyhíteni kell, mert csak ez az út vezet azoknak 
a kutatási feladatoknak megoldásához, melyeket 
korábban már vázoltam.

A vastag üledékösszletek sokoldalú vizsgála
tát folyamatosan ki kell egészíteni a korszerű 
módszerek alkalmazásával. Széles körben be kell 
vezetni a szeizmikus mérések litológiai értéke
lését, a kútgeofizikai szelvényekből történő 
üledékföldtani elemzési és értékelési módszere
ket. Nagyon időszerű ennek a kérdéscsoportnak 
a megoldása, mert a sztratigráfiai, litológiai, 
diagenetikus csapdák kutatása voltaképpen kő
zettani változások, kiékelődési zónák, diszkor- 
danciafelületek, anyagparaméter variánsok, tek
tonikai egységek felismerésén alapszik. A kor
szerű szeizmika segítségével a kiékelődési zó
nák, eltérő rétegzettség, blokkok minőségválto
zásai már kimutathatók. Ezeket kell összhangba 
hozni a fúrási magmintaanyag és a karotázs- 
mérési adatok komplex értékelésével. Előtérbe 
kerülnek a nukleáris szelvényezési módszerek 
nagyobb távolságokra ható korrelációs lehetősé
geket nyújtó fajtái. A dőlésmérések bevezetése 
és értékelése, az üledékképződés, nyomásviszo
nyok, tömörödés, fluidumleadás stb. elemzése és 
eredményeinek felhasználása a litológiai—üle
dékképződési és vándorlási, valamint felhalmo- 
zódási viszonyok értékeléséhez minőségi válto
zást hoznak. Ezeknek a tevékenységeknek elsa
játítása mind az egyetemi képzésben, mind a 
továbbképzésben feltétlenül szükséges és nélkü
lözhetetlen a fejlődéshez.
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A hatalmas mennyiségű dokumentációs anyag 
információvá alakítása, korszerű átértékelése, 
új módszerek és eszközök bevezetése, a geoló
giai—geofizikai—geokémiai vizsgálatok egysé
ges szempontú célraorientált irányítása, össze
kapcsolása és komplex szintézise szükséges. En
nek megvalósításához kell a feltételeket megte
remtenünk, melyek közül az egyik legfontosabb 
a célnak megfelelően képzett szakemberek biz
tosítása.

Összefoglalás
A szénhidrogén-kutatás V. ötéves tervének 

értékelése és VI. ötéves tervének perspektívái

együttesen arra utalnak, hogy az elméleti és 
gyakorlati tevékenység szoros kapcsolata, az új 
módszerek és eszközök, valamint értékelési és 
értelmezési metodikák lehetőségeket nyújtanak 
— országunk előrehaladott megkutatottsága el
lenére —  új képződmények, mélységintervallu
mok bevonására a perspektívitásban és új szén
hidrogén-előfordulások felfedezésére. A tevé
kenység súlypontjának az e szempontból fontos 
területekre való csoportosítása, és az esetenkénti 
rugalmas változtatás készsége elengedhetetlen 
korunk gyorsan változó és az ásványi nyers
anyagkutatásokat alapvetően befolyásoló gazda
ságpolitikai viszonyai között.
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