
ERDÉLYI ÁRPÁD
A Duna-Tísza közi 
szénhidrogén-kutatások története

A szerző 1984—1987 között az ELTE Alkalmazott és 
Műszaki Földtani Tanszéke TMB ösztöndíjasaként a 
Duna—Tisza köze neogénnél idősebb medencealjzati 
képződményeivel foglalkozott.

Ä területen 1924 óta folyik szénhidrogén-kutatási te
vékenység, mely az elmúlt 20 évben fokozódott. A 
munkák eredményeként egyre több ismeretanyag 
gyűlt össze, de többségük kéziratos jelentésekben ma
radt.

Szerző a szóban forgó területen elvégzett kutatáso
kat mutatja be.

Bevezetés

1984— 1987-ben az ELTE Alkalm azott és Mű
szaki Földtani Tanszéke TM B-ösztöndíjasaként 
a Duna—Tisza köze neogénnél idősebb m eden
cealjzati képződményeivel foglalkoztam, hogy 
azok földtanáról az eddigieknél részletesebb és 
alaposabb képet alakítsak ki.

A területen  1924 óta folyik kisebb-nagyobb 
megszakításokkal szénhidrogénkutatási tevé
kenység. Különösen az elm últ 20 évben foly
tak itt intenzív m unkálatok. Ezek eredm énye
ként egyre több ism eretanyag gyűlt össze, de 
többségük kéziratos jelentésekben m aradt.

M unkám során áttekintem  a szóban forgó 
terü leten  elvégzett kutatásokat, a célkitűzés 
által m egkívánt részletességgel.

A  kutatási terület lehatárolása

A  vizsgált terü lete t keleten a Tisza, délen a 
m agyar—jugoszláv állam határ, nyugaton a Du
na határolja  (1. ábra).

/'v

1. sz. ábra. Az 1924—1956 közötti, Duna—Tisza

A z  északi ha tá r m egvonásánál nagytektoni
kai alapokra tám aszkodtam, így a terü lete t ott 
a közép-m agyarországi szerkezeti zónával 
(Brezsnyánszki—Haas, 1986) a bugyi, sári, pán- 
di, ú jhartyán i fúrásoktól D-re zártam  le.

A vizsgált terü let északkeleti ha tá rá t az 
olajiparban jelenleg érvényben levő medence
beosztásnak (Balia K. e t al. 1985) megfelelően 
vontam  meg, azaz földrajzilag a Duna—Tisza 
közére eső újszilvási, abonyi, Szolnok környéki, 
és rákóczifalvi fúrások m ár nem  tartoznak 
vizsgálódásom körébe.

A középdunai medencerész ÉK-i részén mé
lyü lt törteli fúrásokat szintén nem vettem  fi
gyelembe, mivel azok a flisaljzatú terü le tré 
szen m élyültek, s annak legnagyobb része már 
a Tiszántúlon található.

A közel 11 100 km2-nyi vizsgált terü let ha
zánknak m integy 12%-a.

Nagytektonikailag a terü let a Fülöp J .—• 
Dank V. et. al. (1986) által szerkesztett me
dencealjzat-térkép mecseki, villányi illetve bé
kési zónájának a Duna—Tisza közére eső ré 
szével egyezik meg.

A Kőrössy L. (1982) által adott tektonikai 
felosztás szerint a terü leten  a kaposfői kristá
lyos vonulat, a Mecsek—Kiskőrös—északalföldi 
egység, a Mórágy—középalföldi kristályos vo
nulat, a Villány—délalföldi egység és a délm a
gyarországi kristályos vonulat képződményei 
találhatók meg.

Bércziné M akk A. (1985) felosztása szerint 
pedig a Nagykőrös—Debrecen öv, a Bácska—
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Kőrös öv és a Szeged—Békés öv Duna—Tisza 
közére eső mezozoós képződményei, illetve 
kristályos vonulatok alkotják a m edencealjza
tot.

Szénhidrogénkutatási periódusok

A  m últ század második felétől kezdve erő
teljes léptekkel haladt M agyarországon az ipa
rosítás. Ez maga után  vonta az ásványi nyers
anyagok, köztük a kőolaj, a földgáz és a kősó 
iránti igények megnövekedését is.

1893-ig kőolaj- és földgázkutatással Magyar- 
országon csak magánvállalkozók foglalkoztak, 
tudományos m egalapozottság és így számottevő 
eredm ény nélkül.

1893-ban a szénhidrogénkutatások irányítá- 
tásá t a Földtani Intézet vette  át.

1907-ben m egindult az erdélyi sókutatás, ez 
vezetett a kissárm ási földgázelőfordulás 1909- 
es felfedezéséhez.

Az 1911. évi V. törvénycikk alapján a kő
olaj- és földgázkutatás állam i monopóliummá 
lett.

1913-ban a Pozsony várm egyei Egbellen elő
zetes felszíni indikációk és térképezés alapján 
kerü lt sor szénhidrogénelőfordulás m egkutatá
sára.

Ilyen előzmények u tán  m élyült le 1924-ben a 
Duna—Tisza köze első szénhidrogénkutató fú 
rása, az 1369 m-es talpm élységű Baja—1.

A z  azóta eltelt időszak a kutatásban elért 
eredm ények alapján 3 fő szakaszra osztható 
fel:
1. Szénhidrogénkutatások 1924— 1956 között
2. A Kőolajipari Tröszt, m ajd az Országos Kő

olaj és Gázipari Tröszt tevékenységének
kezdeti időszaka (1957—1963)

3. Az 1964-től napjainkig tartó  időszak.

Szénhidrogénkutatások 1924— 1956 között

Bár a Duna—Tisza köze földtani kutatása 
m ár a m últ század végén megkezdődött, a fel- 
szabadulás előtti irodalomban a fúl ások kis 
mélysége m iatt csak a holocén, pleisztocén, 
pannóniai és kivételesen a miocén képződmé- 
lyekről történik  említés (Halaváts Gy. 1895; 
Sigmond E. 1906.; K ádár L. 1939.).

Az első torziósinga-m éréseket mégis az ak
kor Magyarországhoz tartozó Újvidék, Palánka, 
Verbász, Szabadka, Arad, illetve Battonya, Ma
kó és Szeged vidékén m ár 1902— 1903-ban és
1908-ban elvégezték a Geofizikai Intézet m un
katársai. Összesen 113 állomáson m értek, 4—6 
km-es állomásközzel. Ezzel term észetesen csak 
áttekintő képet nyertek  a nehézségi gyorsulás 
anomális értékeiről, közvetlenül földtani ku ta
tásra  nem lehetett felhasználni az eredm énye
ket.

1909-ben a Geofizikai Intézet Szeged, Sza
badka, Baja, Zombor, az 1911-es kecskeméti 
földrengést követően pedig Szeged, Hódmező
vásárhely, Kiskunfélegyháza, Kecskemét, 
Nagykőrös, Fülöpszállás és Dömsöd körzetében 
folytatott torziósinga-m éréseket. összesen 215

állomáson végeztek észleléseket, s 978 k n r-n y i 
terü lete t ku tattak  meg.

Az I. világháború m iatt a kutatások m egsza
kadtak, de azokat m ár 1921-ben felú jíto tták  a 
Trianonnal m egnyirbált, s energiahordozóit jó 
részt elvesztett országban.

Ebben az évben a Geofizikai Intézet torziós- 
inga-m éréseivel Kunszentmiklós—La j osmizse
—Bugyi térségében (164 állomás, 3 km -es á t
lagos állomásközzel) három  gravitációs m axi
mumot (Bugyi, Kerekegyháza és Kecskemét— 
Nagykőrös), illetve két minimumot (Bugyi—K e
rekegyháza és Kecskemét) m utatott ki. A m é
résvezetők és -értékelők Bassó Imre és Tafner 
Tibor voltak.

1921-ben a pénzhiány m iatt a m agyar ko r
m ány szerződést kötött az Anglo-Persian Oil 
Company Ltd-del, illetve a D’Arcy Exploration 
Company Ltd-del, s ennek eredm ényeképp 
m egalakult a H ungarian Oil Syndicate Ltd. Az 
új cég szám ára a torziósinga-m éréseket a Geo
fizikai Intézet végezte. 1922-ben Baja környé
kén 220 km 2-nyi, 1926-ban Karcag, Kisújszál
lás és Nagykőrös vidékén 72 állomással 311 
km2-nyi, míg 1927-ben Budapest, K iskunlachá- 
za, Öcsa, Nagykőrös és Ókécske körzetében 40 
állomással 378 km2-nyi terü lete t m értek fel. A 
m éréseket u tak  m entén, átlagosan 3 km-es ál
lomásközökkel végezték.

A Hungarian Oil Syndicate két eredm ényte
len dunántúli (Budafapuszta és Kurd) fúrás 
u tán  m élyítette le a Baja— 1-et. Figyelembe 
véve az akkori helyzetet, (az előző két fúrás si
kertelensége és az akkori geofizika színvonala) 
ehhez bizony nem kis bátorság kellett.

Annak ellenére, hogy a miocén korú konglo
m erátum ban leállt fúrás szénhidrogénre m ed
dőnek bizonyult, fontos földtani eredm ényeket 
szolgáltatott: első ízben fú rta  á t a pannóniai 
képződményeket, s érte  el 100 m vastagságú 
negyedidőszaki, 458 m felső-, illetve 135 m  al- 
sópannóniai összlet harántolása u tán  693 m-es 
m élységben annak feküjét. Az ala tta  települő 
miocén képződm ényeket is tekintélyes vastag
ságban (676 m) tá r ta  fel, bár feküjüket nem 
érte  el az 1369 m -es talpig.

A ham arosan beköszöntött, nagy gazdasági 
világválság egy időre m indennem ű kutatást 
visszavetett a Duna—Tisza közén.

Az országban azonban nem állt le a szénhid
rogénkutatás. 1932-ben a m agyar állam 5 évre 
szóló dunántúli ku tatási koncessziót adott az 
Eurogasco-cégnek. így  került sor 1935-ben a 
M ihályi— 1. sz. fúrás lemélyítésére, amely 
COa-eiőfordulást fedezett fel. A budafapusztai 
boltozaton telep íte tt Budafa—2. sz. fúrás pedig 
ipari értékű kőolajtelepet tá rt fel.

1938- ban m egalakult a MAORT, amely az
u tán  tíz éven á t végezte a dunántúli szénhid
rogén-kutatásokat.

1939- ben a Geofizikai Intézet Kecskemét 
környékén végzett, az akkori kezdetleges tech
nikával szeizmikus m éréseket. Egy 87 km-es 
reflexiós és négy, egyenként 5 km -es refrak 
ciós szelvényt m értek be, összesen 1072 felvé
tellel. A m érések alapján azonban fúrást nem 
tűztek ki.
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1940-ben alakult meg a háborúra készülődő 
országban a M agyar—Német Ásványolaj M ű
vek K ft (MANÄT), amely részére a torziósinga- 
m éréseket a Geofizikai Intézet végezte. 1940—
1941-ben Hódmezővásárhely, Makó és Szabad
ka—Palicsfürdő—M agyarkanizsa vidékén dol
gozott egy m érőcsoportjuk. A m éréseket Bassó 
Imre, Dombay Tibor és Szecsődy Miklós vezet
ték és értékelték. 3 műszerrel, 2 km-es állo
másközzel mértek, naponta két állomáson 
egyenként 6—fi leolvasást végezve. E m érések
kel m utatták  ki a ferencszállási, a Palicsfürdő 
és M agyarkanizsa, illetve a Sándorfalva és K is
telek közötti maximum zónákat. Ez utóbbi te rü 
leten 1941—1942-ben a MANÄT szeizmikus 
m éréseket végzett. 45 km  összhosszban 4 ref
rakciós, 31 km  összhosszban pedig 2 reflexiós 
vonalat m értek be. E m érések nemcsak, hogy a 
neogén képződmények aljzatáról, de m agáról a 
neogénről sem szolgáltattak valóban hasznave
hető információkat. Ezt a m érések alapján ki
tűzött és lem élyített Sándorfalva— 1. jelű  fúrás 
meddő volta is alátám asztotta. A fúrás 1942— 
1943-ban m élyült Sándorfalva községtől 7 km - 
re  ÉNy-ra, felelős geológusa Kőrössy L. volt. 
Az 1995 m-es talpmélységű fúrás nem érte el 
az alsópannóniai képződmények feküjét.

1942-ben a Geofizikai Intézet fo ly tatta  a 
MANÁT megbízásából m egkezdett torziósinga- 
m éréseket M élykút, Bajmok, Topolya és Zenta 
vidékén. Abban az évben összesen 1050 állomá
son végeztek leolvasást, s k im utatták  a  tompa 
•—m adarasi kettős m aximumot. A m éréseket 
Bassó Im re vezette és értékelte.

Ugyanebben az időben Tompa környékén a 
hannoveri székhelyű Seismos G.m.b.H. szeiz
mikus, Madaras, Bajmok és Őrszállás vidékén 
pedig az ugyancsak ném et Gesellschaft für 
Praktische Lagerstättenforschung G.m.b.H. 
végzett gravim éteres méréseket.

E geofizikai előkutatásokra alapozva tűzték 
ki és m élyítették le 1943-ban a K atym ár—1. 
jelű  (Katy— 1, m ásképpen M— 1) fúrást, amely 
100 m vastagságú negyedidőszaki, 16 m  vastag 
felsőpannóniai és 109 m  vastag alsópannóniai 
összlet harántolása u tán  225 m -ben elérte a 
miocén korú képződmények felszínét, s 301,4 
m -ben miocén korú konglom erátum ban állt le. 
A fúrás, m elynek geológusai Bogsch L. és Kő
rössy L. voltak, igazolta a geofizikai m érése
ket, azaz a Tompa—M adaras irányában húzódó 
kiem elt vonulat meglétét. Szénhidrogént azon
ban ebben a fúrásban sem találtak.

A felszabadulás előtt a Duna—Tisza közén 
tehát mindössze három  szénhidrogénkutató fú
rás m élyült, de egyikük sem hatolt be a neogén 
képződmények feküjébe.

A felsorolt területeken kívül a MANÄT
1941— 1944 között még Ásotthalom, Mórahalom, 
Kunbaja, Csikéria, Pusztamérges, Öttmös, Baja, 
Nagybaracska, Rém, Érsekcsanád, Jánoshalma, 
Miske, Harta, Dunatetétlen, Mohács, Kelebia, 
Kiskőrös, Csávoly és Hajós térségében is vég
zett ill. végeztetett gravim éteres méréseket, a 
k im utato tt szerkezeti indikációk fúrásos ku tatá
sára azonban a háborús események m iatt nem 
került sor.

A II. világháború harctéri cselekményei, to
vábbá az u tána következő években a meglévő 
anyagi forrásoknak és erőknek a háborús ká
rok felszámolására és helyreállításra való 
kényszerű összevonása m iatt a szénhidrogén
kutatásban m egtorpanás állt be.

1946-ban m egalakult a m agyar—szovjet é r
dekeltségű közös vállalat, a MASZOVOL, majd
1952-ben a MASZOLAJ. Ez utóbbi úgy kuta
tással, m int termeléssel és feldolgozással is 
foglalkozott. E két vállalatnál szovjet tanács
adók közreműködésével folyt a munka.

1954-ben alakult meg a kizárólag m agyar 
szakem bereket foglalkoztató Kőolajkutató és 
Feltáró Vállalat.

Ebben az időben a hazai szénhidrogén-kuta
tások súlypontja még a D unántúlon volt. A 
Duna—Tisza közén csak kis volumenű Eötvös- 
ingás m érések folytak, melyeket az ELGI vég
zett 1949—1950-ben a MASZOVOL megbízásá
ból. E m érések vezetői Oszlaczky Szilárd és 
Szecsődy Miklós voltak. A m érések két terü 
letre  összpontosultak:
a) Cegléd, Szolnok, Szabadszállás és a Tiszán-? 

túlon fekvő Törökszentmiklós körzete, ahol 
összesen 1096 állomáson végeztek méréseket 
(2 km-es állomásközzel), s 4048 km2-nyi te
rü le te t ku tattak  meg.

b) Kiskőrös és környéke, ahol a MANÄT által 
a Seismossal 1942-ben m éretett területek 
kibővítése, illetve újram érése folyt. I tt ösz- 
szesen 200 állomáson mértek,- 2 km-es háló
zat szerint. M egtörtént e m érések s a 
MAORT által még 1938—1939-ben a Duna 
túlpontján (Dunai öldvár, Paks, Bölcske) 
végzett gravim éteres m érések .eredményei
nek összekapcsolása is.

Fúrásos kutatásra a megelőző geofizikai m é
rések alapján mindössze egy helyen, Kiskőrö
sön került sor. Az 1953-ban m élyült Kiskőrös 
—1. (Kk—4) jelű, 2055 m-es talpmélységű fú
rás a Duna—-Tisza közén elsőként tá rta  fel a 
neogén képződmények aljzatát. (1488 m -től ta l
pig mecseki típusú dogger és liász mészkőben, 
m árgában, agyagmárgában és homokkőben ha
ladt.)

Annak ellenére, hogy 1653—1654 m -ben a 
felsőliász pirites agyagmárgában olajnyomok 
voltak, rétegvizsgálatokat csak a miocén és a 
pannóniai korú képződményekben végeztek. A 
fúrás szénhidrogénekre nézve meddőnek bizo
nyult.

1953—  1956 között m érte be a MASZOLAJ, 
illetve a Kőolajkutató és Feltáró Vállalat geo
fizikai kutató üzeme az AR—III. és AR—Ill/a  
jelű regionális reflexiós szeizmikus vonalakat, 
hagyományos fotoregisztrálású eljárással. (Ör
kény—-Kecskemét—'Sándorfalva—Ferencszál- 
lás, illetve Kecskemét—Nagykőrös körzetében, 
összesen 316 km összhosszban). Ugyancsak ek
kor m értek be Nagykőrös körzetében 12 ref
lexiós vonalat, 162 km  összhosszban. 1055-ben 
került sor a terü lete t is érintő, Kiskőrös— 
Nagyszénás—Békéscsaba közötti AR—VII. jelű 
regionális reflexiós vonal bem érésére is.

1954- ben az ELGI Lajosmizse és Cegléd kör
zetében 555 pontban áttekintő földmágneses
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1. sz. táblázat

A  Duna—Tisza közén 1924—1956 között végzett fúrásos szénhidrogén-kutatások áttekintése

Sor
szám

Kutatási terület megnevezése Kutatás
ideje

Fúrások száma, jelük Fürt
méter

Minősítés Megjegyzés

í. Baja 1924 1 db (Baja—1) 1369,0 meddő
2. Sándorfalva 1942—43 1 db (S—1) 1995,0 meddő
3. Katymár (Madaras) 1943 1 db (Katy—1 v. M—1) 301,0 meddő
4. Kiskőrös 1953—54 1 db (Kk—1) 2055,0 meddő

összesen: 4 db 5720,0

felvételezést végzett, a következő évben pe
dig m éréseiket kiterjesztették  Szolnok és Nagy
kőrös vidékére is (Dombai Tibor, Dér Miklós 
és Hoff er Egon vezetése alatt).

összefoglalva m egállapítható, hogy az OKGT 
m egalakulását megelőző időben a Duna—Tisza 
közén mindössze négy szénhidrogénkutató fú 
rás mélyült, 5720 m összhosszban.

E fúrások legfontosabb adatait és területi 
elhelyezkedésüket az 1. sz. táblázat és az 1. sz. 
ábra szemlélteti.

Annak ellenére, hogy mind a négy fúrás 
meddő, az általuk feltárt neogén képződmények 
kifejlődése lényegében azonos a dunántúli fú 
rások által feltártakkal. Mindezek alapján cél
szerűnek látszott —I a sikertelenség ellenére is 
— a kutatások folytatása.

2. A  Kőolajipari Tröszt, majd az Országos
Kőolaj és Gázipari Tröszt tevékenységének  

kezdeti időszaka 
(1957— 1963)

1957 új szakasz kezdetét jelen tette  a hazai 
szénhidrogénkutatások történetében. M egala
kult a Kőolajipari Tröszt, m ajd 1960-ban ki
bővült feladatkörrel az Országos Kőolaj és 
Gázipari Tröszt (OKGT).

K ertai György, a tröszt akkori főgeológusa 
1959-ben m egállapította, hogy szénhidrogén
kutatás szempontjából „a Duna—Tisza köze 
kréta és triász rögei Nagykőrös és Bugyi té r
ségében” . . . illetve a „Duna—Tisza köze D-i 
részén a M adaras—Pusztam érges vonulat te 
kinthetők perspektivikusnak”.

Az ELGI 1957-ben fo ly tatta  a három  évvel 
korábban m egkezdett földmágneses méréseit, 
ezúttal Törtei, Szolnok, Jászkaraj enő és Rákó- 
czifalva, illetve Kocsér, Nagykőrös és Kecske
m ét környékén.

M éréseiket 500—700 m -es állomásközzel, 
1625 ponton végezték 1957— 1958-ban, Hoffer 
Egon vezetésével.

1958-ban az ELGI Eötvös-ingás m éréseket 
végzett a Kömpöc, Sövényháza, M ártély, Alpár, 
Gátér, Pálmonostora, Csépa, Felgyő, Csanyte- 
lek, Szegvár és Szentes környékét felölelő 780 
km2-es területen, összesen 243 állomáson. (Át
lagosan 2 km-es állomásközökkel, Banai Gyula 
vezetése alatt).

Az 1953-ban elkezdett hagyományos, fotore- 
gisztrálású szeizmikus reflexiós m érések ebben

a periódusban tovább folytak, regionális, átné- 
zetes és részletező kivitelben. 1953— 1969 között 
összesen 9238 km2-nyi terü leten  4478 km hosz- 
szúságú reflexiós vonal bemérése tö rtén t meg, 
az eddig em lítettek m ellett Jánoshalm a, Baja, 
Soltvadkert, Kecel, Nagykőrös, Kerekegyháza, 
Lajosmizse, Kiskunfélegyháza, Szánk, Harka- 
kötöny, Ásotthalom, Izsák, Bugac, Hajós és 
Miske térségében.

Д  hagyományos, fotoregisztrálású szeizmikus 
reflexiós m érések 1969-ig tarto ttak , akkor té rt 
á t a Geofizikai K utató Üzem az analóg, m ág
neses jelrögzítésű reflexiós m érésekre ott, ahol 
a hagyományos m ódszerrel k im utatott szerke
zeti indikációkon m ély íte tt fúrásokkal új szén
hidrogén-előfordulásokat fedeztek fel. (Például 
az ásotthalm i előfordulás, ahol 1966—1968 kö
zött 13 fúrást, 1969—1984 között pedig további 
16, fúrást m élyítettek. E 16 fúrás közül m ind
össze egy le tt meddő, míg az előző 13 közül 
hét.) 1969— 1972 között a Duna—Tisza közén 
ezzel a módszerrel 320,5 km -nyi szelvényt m ér
tek be.

Az 1957— 1965 közötti időben Baja, Nagykő
rös, Törtei, K erekegyháza—Lajosmizse, Kis

kunfélegyháza—Szánk—H arka—Ásotthalom 
körzetében 580,5 km -nyi refrakciós szeizmikus 
vonal bem érésére is sor került.

Az adott időszakban a geofizikával előzete
sen kim utatott 24 szerkezeti indikáción folyt 
fúrásos szénhidrogénkutatás. 16 kutatási te rü 
let m eddőnek bizonyult.

Megemlítendő, hogy az 1959-ben fúrt, med
dő Izsák—1. (íz—1) jelű  fúrás volt az, amelyik 
a Duna—Tisza közén először tá r t  fel kristályos 
alaphegységi képződményt. (A fúrás 630 m-ben 
érte el az alsópannóniai korú, 660 m -ben pedig 
a miocén korú képződmények feküjét. A felső
kréta  korú összlet átharántolása u tán  1356 m - 
ben csillámpalába ju to tt, s abba 37 m mélyen 
hatolt be.)

Az 1957—1963 között kutato tt, szénhidrogé
nekre és széndioxidra meddő terü letek  elhe
lyezkedését és a fúrások összesített adatait a
2. sz. ábra, illetve a 2. sz. táblázat tartalm azza. 
Produktívnak 8 kutatási terü let bizonyult, m e
lyek közül legjelentősebb az üllési előfordulás.

A produktív  kutatási területek  elhelyezkedé
sét, a fúrások összesített adatait és m inősítésü
ket a 3. sz. ábra, illetve a 3. sz. táblázat ta r
talmazza.

Az e periódusban végzett szénhidrogénkuta
tások eredm ényei, s az azokból levonható ré- 
tegtani, tektonikai és fejlődéstörténeti követ-
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máddá sserfiezet, sorszám a
táblázat aLipjdíi 
kutatási terület határai

2. sz. ábra. Az 1957—1963 közötti, Duna—Tisza közi szénhidrogén-kutatások területi
megoszlása. Meddő szerkezetek

2. sz. táblázat
A Duna—Tisza közén 1957—1963 között kutatott, szénhidrogénekre és szén-dioxidokra meddő területek 
_________________________________________ összefoglalása_______

Sor- Kutatási terület 
szám

Kutatás
ideje

Fúrások darabszáma, 
jelük

Összes 
fúrt méter

Megjegyzés

1. Csikéria 1958—1959 5 (Csi—1—5) 3323,5
2. Érsekcsanád 1960—1963 7 (Écs—1—6, 6/a) 4023,0
3. Izsák 1959 1 (íz—1)* 1390,0 *Iz—2: 1973-ban fúrták
4. Jánoshalma 1959—1960 8 (Jh—1—8) 5281,5
5. Kecskemét-N yugat 1963 2 (Kecs Ny—1—2) 3340,0
6. Kerekegyháza 1960—1961 9 (Ke—1—8, 8/a) 7711,0
7. Kiskunfélegyháza 1960 1 (K f-1 ) 2775,0
8. Kunbaja 1957—1958 4 (Ku—1—4) 3514,5
9. Lajosmizse 1961—1962 5 (Lm—1—5) 6536,5

10. Madaras 1956—1957* 5 (Ma—1—5) 2790,5 *Áthúzódó kutatás
11. N agykőrös—Hangács 1961 1 (NkH—1) 1215,0
12. Örkény 1963 2 (Örk—1—2) 2307,5
13. Öttömös* 1963 1 (öt—1) 1463,0 *1969-161 a kutatás folytatódik
14. Pusztamérges 1959 6 (Pm—1—6) 4225,0
15. Sükösd 1962—1963 5 (Sü—1—5) 2437,0
16. Táborfalva 1961—1962 5 (Tf—1—5) 4725,5

összesen : 67 fúrás 57 058,5

3. sz. táblázat
A Duna—Tisza közén 1957—1963 között kutatott, szénhidrogénekre és/vagy szén-dioxidokra produktív 

__________________________területek összefoglalása_______________
Sor
szám

Kutatási terület Kutatás
ideje

Fúrások darabszáma, 
jelük

Összes fúrt Minősítésük, megjegyzések 
méter

í. Jászkarajenő 1957 2 (Jk—1—2) 3 030,0 Jk—1: CÖ2-gázos, Jk—2 meddő
2. Kecskemét 1960—1961 4 (Kecs—1—4) 4 642,0 Kecs—4: CH-gázos, a többi meddő
3. Nagykőrös-Dél 1959—1960 1 Nk D—1) 1 127,5 CH-gázos
4. Nagykőrös 1957—1963 20 (Nk—1—18, 

—20, —21)
24 601,0 olajtermelő:

—3; —12; —13; —14; —15; —21; 
CO.>-gázos: —4; —5; —8; —9; —10; 
—11; —17; —20; 
meddő; felszámolva:
—1; —2; —6; —7; —16; —18;

5. Nagykőrös— 
Kálmánhegy

1960—1963 6 (Nk К—1—6) 8 058,5 olajtermelő: —<1; olajtermelő és CH- 
gázos: —2; CO)-gázos: —3; meddő: 
—4; —5; —8;

6. Rém 1960—1963 7 (Ré—1—7) 3 956,0 CH-gázos: Ré—4; a többi meddő
7. Tompa 1958—1959 12 (Tp—1, 1/, 2—11) 5 053,5 CH-gázos: —1, —l/a  (műszakilag el- 

szerencsétlenedtek), —5; a többi 
meddő

8. Üllés 1962—* 6 U—1, - 2 ,  - 3 ,  
- 4 ,  - 5 ,  - 7 )

12 805,5 *kutatás folytatódik; olaj- és CH- 
gáztermelő: —1; CH-gázos: —5; —7; 
meddő: —2; —3; —4;

Összesen: 58 fúrás 63 274,0
(ebből produktív 25 fúrás, 31 641,0 m összhosszban, meddő, felszámolva, műszakilag elszerencsétlenedett 
33 fúrás, 31 633,0 m összhosszban.)
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--------- ü k u ta tá s i t c rü t jt  ha tá ra i

3. sz. ábra. Az 1957—1963 közötti, Duna—Tisza közi szénhidrogén-kutatások területi 
megoszlása. Produktív szerkezetek

keztetések m ár publikációban is m egjelentek. 
Dank V. (1963, 1965) a délalföldi neogén m e
dencék rétegtani és m élyszerkezeti viszonyai
val foglalkozó publikációban a délbaranyai és 
jugoszláviai területekkel való kapcsolatokat 
elemezte. Az Alföld szerkezetében három  m e
dencerészt (Baranya—Bács-Kiskun paleozoós, 
mezozoós aljzatú neogén medencerész, a Tisza- 
árok flis aljzatú neogén medencerésze és a dél
tiszántúli paleozoós, mezozoós aljzatú  neogén 
medencerész), azokon belül pedig szerkezeti 
egységeket különített el.

Csíky G. (1963) a bácskai te rü le t rétegtani, 
hegységszerkezeti, fejlődéstörténeti és ősföld
rajzi viszonyait vizsgálva m egállapította, hogy 
az ópaleozoós m etam orfit vonulatokat megsza
kító, illetve kísérő újpaleozoós és mezozoós 
képződmények, többé-kevésbé a mecseki ill. 
villányi kifejlődéshez hasonlóak, kivéve a kré
tá t képviselő szenon rétegeket, m elyek a Me
csek- és Villányi-hegységben hiányoznak.

Kőrössy L. (1962) Nagykőrös—Pusztam érges 
vonalában nagyszerkezeti övét valószínűsített, 
ahol „egyrészt a Mecsek—nagykőrösi nagyszer
kezeti vonulat rátolódik a tiszántúli kristálypa- 
la-vonulatra, m ásrészt a Mecsek—nagykőrösi 
és a DK-alföldi kristályos alaphegység nagy- 
szerkezeti egységei érintkeznek egymással.”

Mindezek alapján szükségesnek bizonyult a 
Duna—Tisza köze medencealj zati képződmé
nyeinek további részletes megismerése.

A neogén m edencerészek pelites üledékei 
anyakőzetként, míg a prekainozoós m edence
alj zati képződmények tárolókőzetként jöhettek 
számításba.

3. A z  1964-től napjainkig tartó időszak

A periódus kezdetét két nagy szénhidrogén
előfordulás felfedezése jelzi: 1964-ben talá lták

meg a szanki, m ajd a következő évben az or
szág szénhidrogén-term elésében ma is a leg
nagyobb szerepet játszó algyői előfordulást. 
M indkettőt első fúrással fedezték fel.

1966-tól kezdve az addig a D unátúlon üze
m elt fúró-, lyukbefejező- és kútjav ító  beren
dezések egy részét a Duna—Tisza közére irá 
nyíto tták  át, egyidejűleg a zalai szakem berek 
közül is sokan áttelepültek  az Alföldre. A bu
dapesti központi tröszti, a szolnoki és nagyka
nizsai székhelyű kutatási egységek gárdái szép 
sikerekkel dicsekedhetnek: a két nagy előfor
dulás felfedezése és term elésbe állítása lehe
tővé te tte  a hazai kőolajterm elés bővítését s az 
országos gázprogram  kibontakoztatását.

1964-ben a hazai szénhidrogénkutatások szak
m ai irány ítását Dank Viktor vette  át, aki 
tröszti főgeológusként ezután 20 éven át tevé
kenykedett, kidolgozva és m egvalósítva az or
szág kőolaj- és földgázkutatási stratégiáját. Te
vékenyen részt vállalt a hazai és külföldi ku
tatóintézetek és a tröszt közti kapcsolatok ki
alakításában, az OKGT és a külföldi társválla
latok együttm űködésének koordinálásában, s 
m int egyetem i oktató, az ifjú  geológusnemze
dék nevelésében is.

A fúrásos tevékenység felfutásával egyide
jűleg a geofizikai tevékenység is addig nem  ta 
pasztalt m éreteket öltött a Duna—Tisza közén. 
E rre az időre az egész ország terü leté t g rav itá
ciósan 1 állomás/km 2 részletességgel felm érték, 
most a részletesebb kép kialakítására hálóza
tos gravitációs m érések alkalm azására, illetve 
sűrűbb m érésekre volt szükség.

Ebben a kutatási periódusban az alábbi D u
na—Tisza közi körzetekben végzett az olajipar 
geofizikai ku tatási szervezete gravim éteres mé
réseket :
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Kutatási terület Kutatás ideje Álláspontok
száma

Felvételek száma Megjegyzés

Szeged—Kiskundorozsma 1972 582 1087
Balástya—Sándorfalva 1970—1971 272 1007
Kistelek—Kömpöc 1972—1973 654 1637 Egyidejűleg 7 szeizmikus 

vonalat is bemértek 
(83,1 km)

Tázlár—Kiskunhalas 1973 828 1934
Bugac 1972 282 600
Cegléd 1974 1235 2699
Szánk—északnyugat 1974 766 1505
Pusztamérges—nyugat 1975 574 1058
Kiskunmajsa—Öttömös 1976 1556 3236 1460 állásponton magneto- 

méteres mérés is volt
Nagykőrös 1976—1977 1363 2748
Mélykút—kelet 1978 663 1495 605 állásponton magneto- 

méteres mérés is volt
Kiskunhalas—nyugat és dél 1976—1977 1116 2225 Egyidejűleg 21 reflexióvo-

nalat (340 km) is bemértek

A kim utato tt gravitációs anomáliák területén  
a későbbiekben a GKÜ, m ajd jogutódja, a GKV 
végzett szeizmikus kutatást.

E szeizmikus m érések egy részéről összefog
laló jelentést, más részéről pedig információs 
és adatszolgáltatási jelentéseket készítettek a 
kutatást végző szakem berek, Hám or N., M olnár

K., Pogácsás Gy., Rádler B., Rum pler J., Sza- 
nyi B., Ű jfalusi A., Varga I. et al. irányítása 
alatt.

Összefoglaló jelentéssel zárt szeizmikus ku
ta tást az olajipar az alábbi területeken végzett 
a D una—Tisza közén ebben a kutatási perió
dusban :

Kutatási terület Kutatás
ideje

Bemért 
vonalak sz. 

(db)

Bemért
vonalhossz

(km)

Megjegyzés

Mórahalom 1971—1974 16 89,27
Rúzsa—Bordány 1975—1976 14 165,58
Jászszentlászló 1973—1977 6 50,31
Kiskunmajsa-Dél 1976—1978 20 296,16
Szank-Északnyugat 1978—1979 14 140,87
Kecskemét—Lajosmizse—Nagykőrös 1979 20 194,90 vibroszeiz módszer
Zsana-Észak 1979 13 134,19
Forráskút—Balástya 1979 17 259,48
Kiskunhalas DK—Tompa 1979—1980 22 326,70
Kiskundorozsma—Domaszék 1979—1980 14 182,20
Soltvadkert 1979—1980 27 337,86
Szank-Dél 1979—1981 13 118,55
Asotthalom—Kiskundorozsma—Dél 1981—1982 20 262,10
Orgovány—Soltvadkert-Észak 1980—1981 22 329,94
Kiskunhalas-Dél 1981—1982 11 117,77
Kunfehértó 1976—1982 17 222,18
Kömpöc—Csengele 1979—1983 23 343,36
Tázlár-Észak 1978—1983 17 178,70
Kecel-Nyugat 1982—1983 14 128,04
Orgovány—Kiskőrös—Fülöpszállás 1983—1984 17 184,42
Kömpöc-Északkelet 1982—1984 15 230,19
Rúzsa—Bordány 1985 18 198,80
Szeged—Kiskundorozsma— 
Űjszentiván 1985 18 241,20

A  fentieken kívül jelenleg információs és 
adatszolgáltatási jelentések állnak a következő 
terü leteken  elvégzett m érésekről rendelkezés
re : K iskunhalas, K iskunhalas-Északkelet—H ar- 
ka—Eresztő, K iskunhalas-N yugat—Kecel, K is
kunhalas-Dél, Szánk, Szank-Nyugat, K iskun- 
dorozsma, Szatym az—Dorozsma-Eszak, Kecs- 
kemét-Dél, Kecskem ét-K elet—Gátér, Üllés— 
Ullés-DK, Felgyő, Bugac-Nyugat, Alpár, Kele- 
bia—Ásotthalom, Forráskút, Forráskút-D él, 
Tompa—M élykút—Kisszállás, Röszke, Bács- 
szentgy örgy—Hercegszántó—Vaskút, Baj a—
Bácsbokod, Bácsszentgyörgy—Bácsbokod— 
Katym ár.

E szeizmikusán felm ért területeken a követ
kezőkben fúrásos ku tatást végeztek vagy vé
geznek, illetve kívánnak folytatni a jövőben. 
Egy-egy szerkezeti indikáció fúrásos m egkuta
tása és esetlegesen meddő volta nem jelentheti 
azt, hogy a terü lete t véglegesen fel kell hagy

ni. Egy új, tökéletesebb szeizmikus eljárás, ér
tékelési módszer m egjelenésével ú jra  vissza le
het (és kell is!) térn i a valam ikor felhagyott 
területekre. Amíg a hazai szénhidrogénkutatás 
és -term elés nyereséges, addig feltétlenül ez a 
stratégia követendő.

A Duna—Tisza köze szeizmikus kutatásából 
az ELGI is részt vállalt ebben az időszakban. 
1966-ban Kecskemét és Kocsér térségében, il
letve a kapcsolódó tiszántúli területeken 50 
szeizmikus vonalat m értek be, összesen 522 km 
hosszúságban. 1983—1985 között pedig Kecske
mét, Kiskunfélegyháza, Alpár, Kunszállás, G át
ér és Jászszentlászló térségében (Szeidovitz 
Gy.-né és Polcz I. vezetése alatt) végeztek kor
szerű geoelektromos és szeizmikus reflexiós 
m éréseket, 63 vonal m entén, 749,35 km  össz- 
hosszban.

El m érések alapján kerü lt kitűzésre a világ
banki program  keretében m élyült, s jelenleg
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kivizsgálás alatt álló A lpár—I. (Alp—I.) jelű  
nagy m élységű alapfúrás. A szeizmika alapján 
4800 m éteresre tervezett, s e m élységen belül 
a kristályos alaphegységet elérni k ívánt fúrás 
végül is 5305 m -es talppal liász korú agyag- 
m árgában állt le. Ez szintén azt bizonyítja, 
hogy még a rendelkezésre álló legm odernebb 
szeizmika sem „tévedhetetlen” s alátám asztja 
a felhagyott terü letekre  való visszatérés szük
ségességét.

A Duna—Tiza köze vizsgált részén az adott 
időszakban összesen 90 területegységen folyt, 
illetve folyik szénhidrogénkutatási tevékeny
ség.

A legtöbb fúrás az algyői előforduláson m é
lyült: az 1986. dec. 31-i állapotnak megfelelően 
840 darab, 1 809 699 m összhosszban. Ebből 
produktív  704 fúrás, meddő (beleértve a m egfi
gyelő és a csak vízbesajtoló fúrásokat is) 126 
fúrás, 10 pedig réteg vizsgálat a la tt állt, vagy 
a rra  várt. Az algyői előfordulás —  am ely je 
lenleg a legnagyobb hazánkban — kutatását, 
feltárását és m űvelését, az üllési, dorozsmai, 
rúzsai, ásotthalm i, kelebiai, forráskúti, doma- 
széki, felgyői, öttömösi, sándorfalvi, zsombói 
szénhidrogénkutatásokhoz hasonlóan a szolnoki 
székhelyű K őolajkutató Vállalat, illetve a 
Nagyalföldi Kőolaj- és Földgázterm elő Válla

lat kollektívája végezte és végzi, Balia K., H aj
dú D., T. Kovács G., Pap S., Somfai A., Szalay 
A., Szalóki I., Vándorfi R., Völgyi L. és mások 
szakmai irányításával. Ügy vélem, hogy a ha
zai szénhidrogénipar nemzetközi szinten sem 
lebecsülendő eredm ényei — hiszen egy ilyen 
kis ország, m int a mienk, m ár hosszú idők óta 
megközelítőleg évi 2 millió tonna kőolajat és 
7 m illiárd m3 földgázt term el! — alapján joggal 
állhat i t t  is és alább az érte  sokat te tt  geoló
gusok neve.

Második legnagyobb fúrásszám m al a szanki 
előfordulás jellem ezhető. I t t  eddig összesen 139 
fúrás m élyült, ebből 106 produktív, 33 pedig 
meddő.

K iskunhalas-ÉK  kutatási terü leten  eddig 111 
fú rást m élyítettek, ebből 81 produktív, 30 pe
dig meddő. (Beleértve a továbbfúrásra váró és 
a vízbesajtoló fúrásokat is.)

A  Szeged környéki szénhidrogénkutatások 
kivételével a D una—Tisza köze vizsgált részén 
a nagykanizsai székhelyű Kőolaj- és Földgáz- 
bányászati V állalat (illetve jogelődje, a Dunán
tú li K utató és Feltáró  Üzem) tevékenykedik. A 
vállalati szintű szakm ai irány ítást Bardócz B., 
Bíró E., Mészáros L., M olnár J., Ném eth G., 
Tormássy I. geológusok látták, illetve lá tják  el. 
Az üzemi szintű operatív irányítók: H orváth
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4. sz. ábra. A  Duna—Tisza közi szénhidrogén-kutatások során 1964-től napjainkig
feltárt meddő szerkezetek elhelyezkedése 

(1986. dec. 31-i állapot)
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4. sz. táblázat
A  Duna—Tisza közén 1964-től napjainkig kutatott, szénhidrogénekre és szén-dioxidra meddő területek

összefoglalása

Sor- Kutatási terület Kutatás Fúrások összes fúrt Megjegyzés
szárh ideje daramszáma, jelük méter

1. Bácsbokod
2. Bácsszentgyörgy
3. Bocsa
4. Bordány
5. Bugac-Nyugat
6. Cegléd-Dél
7. Csátalja
8. Csávoly
9. Csólyospálos

10. Felgyő
11. Hercegszántó
12. Izsák
13. Jakabszállás
14. Jánoshalma-Kelet
15. Kaskantyú
16. Kecel-Kelet
17. Kecel-Nyugat
18. Kecskemét-Dél
19. Kiskörös-Észak
20. Kiskörös-Kelet
21. Kiskunhalas-Dél sekély
22. Kiskunhalas-Délnyugat
23. Kisszállás
24. Kunfehértó
25. Kunszállás
26. Miske
27. Miske-Dél
28. Móricgát
29. Orgovány
30. Orgovány-Dél
31. Öttömös-Nyugat
32. Páhi
33. Páhi-Kelet
34. Páhi-Nyugat
35. Pálmonostora
36. Pusztamérges-Űj
37. Pusztamérges-Északnyugat
38. Pusztamérges-Északkelet
39. Soltszentimre
40. Soltvadkert-Észak
41. Szank-Dél
42. Szatymaz
43. Tabdi
44. Üllés-Északnyugat
45. Üllés-Délkelet

1985 1 (Bács—1)
1981—1983 2 (Bszgy—1, *—2)
1980—1982 2 (Bó—1, —2)
1980—1981 2 (Bordány—1, —2)

1975 1 (Bug Ny—1)
1971 1 (Ce D—1)
1981 1 (Csat—1)
1971 1 (Csáv—1)

1982—1983 3 (Csó—1—3)
1976—1979 2 (Felgyő—1, - 2 )
1981—1982 1 (Here—1)

1973 1 (íz—2)*
1971 1 (Jak—1)
1985 1 (Jh K—1)
1971 1 (Kas—1)
1983 2 (Kec K—1, —2)
1985 2 (Kec Ny—1, —2)

1974—1977 6 (Kees D—1—6)
1971 1 (Kk É—1)
1972 1 (Kk K—1)
1986 3 (Kiha-Ds—1—3)
1976 1 (Kiha-DNy—1)

1978—1983 4 (Szál—1—4)
1983—1985 2 (Kuni—1, —2)
1971—1974 3 (Kunsz—1—3)

1964 3 (Miske—1—3)
1965 1 (Miske-D—1)
1982 1 (Mó—1)

1970—1983 3 (Org— 1—3)
1970—1972 2 (Org-D— 1, —2)

1970 1 (Öt-Ny—1)
1971 1 (Páhi—1)

1982—1983 1 (Páhi-K—1)
1971 1 (Páhi-Ny—1)

1966—1981 3 (Pálm—1—3)
1982 1 (Pm-Ü—1)

1981—1985 3 (Pm-ÉNy— 1—3)
1981 1 (Pm-ÉK—1)
1973 3 (Solti—1—3)

1973—1983 4 (Sol-É—1—4)
1965—Í983 2 (Szk-D—1, —2)

1 084,0
3 400,0 *sűrű olajat talált
4 173,5
6 430,0 
1 950,0 
1 600,5 
1 800,0 
1 587,5 
9 570,0
7 000,0 
1 400,0
1 052,5 íz—1-et 1959-ben fúrták
2 000,0 
2 100,0 
1 600,0 
4 800,0 
4 300,0 
9 694,5 
1 500,0 
1 350,0
4 350,0
1 041,0
8 845,0
5 296,0 
5 575,0
2 377,0
1 349,0
2 611,0
5 444,0
3 290,0
1 250,0
2 190,0
1 995,0 
1 602,0
6 864,5 
1 000,0 
8 250,0
2 600,0
2 951,5 
6 309,0
4 327,0
3 697,0 
2 411,5 
8 060,0

10 477,0

1982—1984 1
1966—1971 2
11965—1981 3
1971—1985 3

(Szaty—1) 
(Tb—1, —2) 
(Ü-ÉNy—il—3) 
Ü-DK—1—3)

86 fúrás 172 555,0

L., Szónoky M., illetve G yarm ati J. és G yar
m atiné Zakó T. geológusok.

Üllés ku tatása  még 1962-ben kezdődött el, de 
a  nagy eredm ények a jelen ku tatási periódus
ra  esnek. Az addig lem élyült 62 fúrásból m ind
össze 16 db a meddő. 1962— 1965 között 11 fú
rást m élyítettek  le, m ajd a ku tatás — Algyő 
árnyékában — tíz évig szünetelt. Ez egyértel
m űen legkevesebb 10 év kiesést jelentett, pe
dig egy Üllés —  m élyszint nagyságú előfordu
lás term elése m indkét olajárrobbanás idején 
jól jö tt volna. Mindezekből az a tanulság szűr
hető le, hogy az ilyen, s ehhez hasonló nagy
ságú indikációk ku tatását nem  érdem es háló

sához további em beri és főleg anyagi erőforrá
sok mozgósítása szükséges.

Az adott ku tatási periódusban m eddőnek m i
nősített terü leteken  m élyült fúrások elhelyez
kedését és azok legfontosabb adatait a 4. sz. 
ábra, illetve a 4. sz. táblázat tü n te ti fel.

Az 5. sz. ábra, illetve 5. sz. táblázat ta rta l
mazza a szénhidrogénekre és/v. széndioxidra 
produktív, illetve az 1986. dec. 31-i állapot sze
rin t kutatás a la tt álló terü letek  elhelyezkedését 
és legfontosabb adatait.

A három  szénhidrogénkutatási időszak össze
síte tt adatait az alábbi táblázat tartalm azza.

g a tn i, m ég ak k or sem , h a  a n n a k  m egva lósító -- (1986. dec. 31-i állap ot):

Időszak Lemélyített 
fúrás (db)

összes fúrt 
méter

Produktív 
fúrás (db)

Produktív
méter

Meddő- Meddő 
fúrás (db) méter

Még nem  
minősített 

(db) (méter)

1924—1956 4 5 720,0 ___ — 4 5 720,0 ___ ___

1957—1963 125 120 332,5 25 31 641,0 100 88 691,5 — —

1964—1986 1669 3 574 195,5 1171 2 514 005,0 474 998 150,5 24 62 040,0

összesen : 1798 3 700 248,0 1196 2 545 646,0 578 1 092 562,0 24 62 040,0
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(Megjegyzés: „produktív”-nak  vettem  a kő
olajra, földgázra illetve széndioxidra produktív  
fúrásokat; „meddő”-nek a meddő, műszakilag 
elszerencsétlenedett, felhagyott, megfigyelő, 
továbbfúrásra vár, vízbesajtoló m inősítésűeket; 
míg „még nem m inősített”-nek  vettem  a réteg
vizsgálat a la tt állókat, az arra, illetve annak 
folytatására, rétegrepesztésre várókat. Az 1986. 
dec. 31-én m élyítés a la tt álló fúrások m éter
adatait nem  vettem  figyelembe.)

Az ország szénhidrogén-kutatásainak tröszti 
szintű irány ítását K ertai Gy., Tömör J., Dank 
V. és jelenleg Kókai J. főgeológusi vezetése 
m ellett Csíky G., K om játi J., Kőrössy L., Sza- 
lánczy Gy., Szerecz F., Völgyi L. geológus vé
gezte, illetve végzi jelenleg is.

A fúrásokból k ikerü lt m agm inták feldolgozá
sát az SZKFI (illetve elődje, az OGIL) szakem
berei (Balázs E., Bérezi I., Bércziné M akk A.,

Cserepesné Meszéna B., Csongrádi B.-né, J u 
hász Á., Kőváry J., Lukács A., Nusszer A., 
Szabó A., Szepesházy K., Széles M., Sztrákos 
K.) végezték és végzik jelenleg is.

Időközben más, nem  az olajiparhoz tartozó 
vállalatok is k iterjeszte tték  kutatásaikat a te 
rületen. (MÉV, vízkutató vállalatok, MÄFI al
földi program ja, MÄFI alapfúrási programja.)

Az általuk m ély íte tt fúrások is nagyon sok új 
adatot szolgáltattak, m elyek többsége a szén
hidrogénkutatásban is felhasználható. Különö
sen nagy földtani értékűek a MÄFI által mé- 
ly ítte tett, végig m agvételes fúrások, m elyek 
anyagán korszerű eszközökkel részletes szén
hidrogéngeokémiai, szervesanyagérettségi, pa- 
leomágneses stb. vizsgálatokat végeztek.

A 8. sz. táb lázat az e szervezetek által mé
lyített, a neogén képződmények aljzatát elért 
fúrások összesített adatait tartalm azza:
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5. sz. ábra. A  Duna— Tisza közi szénhidrogén-kutatások során 1964-től 
napjainkig feltárt és kutatás alatt álló szerkezetek elhelyezkedése  

(1986. dec. 31-i állapot)
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5. sz. táblázat

A Duna—Tisza közén 1964-től napjainkig kutatott, szénhidrogénekre és/vagy szén-dioxidokra produktív,
illetve kutatás alatt álló területek

• 1986. december 31-i állapot

Sor- Kutatási terület Kutatás Fúrások darabszáma, Összes fúrt Minősítésük, megjegyzések
szám ideje jelük méter

1. Algyő 1965— 840* 1 809 699,0 *ld. külön
2. Alpár 1984— 3 (A lp -1 , - 2 ,  - I . ) 11 289,0 Alp—1, —2: meddő; —I: kivizsgálás

alatt;
3. Ásotthalom 1966—1984 29 (Ás—1—29) 33 836,0 olajtermelő: —2, —7, —1 0 ,- 1 1 ,-1 2 ,

14—22; —24, —25, —27, —28, —29 
CH-gázos: —3, 23; vízmegfigyelő: 
—6; meddő: —1, —4, —5, —8, —9,
—13, 26;

4. Ásotthalom-Észak 1983— 4 (As-É—1, —2, 8 549,5 olajtermelő: —2; meddő: —1, —3;
—3, —5) kivizsgálásra vár: —5 (fúrás alatt: 

- 4 )
5. Bugac 1970—1974 5 (Bug—1—5) 9 071,0 olajtermelő: —1, a többi meddő
6. Cegléd 1965—1967 5 (Ce—1—5) 8 588,5 olajtermelő: —1, a többi meddő
7. Domas zék 1984 1 (Doma—1) 3 650,0 rétegvizsgálatra vár
8. Eresztő 1965—1980 10 (Er—1. —2, 19 677,5 olajtermelő: —9; olaj- és CH-gáz-

—4—11) termelő: —7, —8; CH-gáztermelő: 
—5, —6, —10, —11; meddő, fel
hagyva: —1, —2, —4;

9. Forráskút 1969—1984 12 (Fkát—1—12) 40 672,5 olajtermelő: —5, —7, —8, —11; CH-
gázos: —3, —4, —9; meddő: —1,
—2, —6, —10, —12;

10. Gátér 1978—1979 2 (Gátér—1, —2) 7 200,0 meddő: —1; kivizsgálásra vár: —2
11. Harka 1965—1977 7 (Har—1—7) 14 449,0 CH-gáztermelő: —4, —7, a többi

meddő
12. Jánoshalma-Űj 1982—1985 19 (Jh-Ü—1—19) 13 237,0 CH-gáztermelő: —1, —2, —3, —10,

—12, —13, —14, —18, —19; olaj
termelő: —6, —15, —17; meddő:
—4, —5, —7, —8, —9, —11, —16

13. Jászszentlászló 1966—1978 4 (Lász—1—4) 8 528,5 olajtermelő: —23; meddő: —1, —4;
14. Katymár-Északny. 1986— 2 (Katy-ÉNyl—, —2) 3 000.0 meddő: —2; kivizsgálásra vár: —1
15. Kecel 1972—1974 4 (Kec—1—4) 6 667,5 olajtermelő: —2; a többi meddő
16. Kelebia 1968—1976 22 (Kel—1—12, 23 320,5 olajtermelő: —1, —2, —5, —7, —10,

14—18; 20—24) —11, —12, —20, —21, —22, —23, 
24; meddő: —3, —4, —6, —8, —9,
—14, —15, —16, —17, —18

17. Kiskundorozsma 1964— 41 (Do—1—19, 31—52) 126 384 olajtermelő: —2, —4, —6, —7, —8,
—10, —11, —14, —15, —17, —18, 
—31, —32, —35, —36, —37, —38, 
—39, —42, —43, —45—51; 
meddő: —1, —3, —5, —9, —12, 
—13, —16, —33, —34. —41; réteg-
vizsgálatra, repesztésre vár: „—19 
—40, —44, —52;

18. Kiskunhalas 1986— fúrás alatt: Kiha—I.
(Világbank) olajtermelő: —9, CH-gáztermelő: —1,
Kiskunhalas 1967—1983 13 (Kiha—1—13) 26 363,0 —2, —3. —4, —5, —7, —11, —12,

—13; meddő: —6, —8, —10
19. Kiskunhalas-Észak 1983— 5 (Kiha-É—1—5) 13 533,0 olajtermelő: —1, —2; meddő: —3;

rétegvizsgálat alatt: —4; rétegvizs
gálatra vár: —5; (fúrás alatt: —7)

20. Kiskunhalas-É.-kelet 1974— 111* 234 282,5 *ld. külön
21. Kiskunhalas-Dél 1978— 9 (Kiha-D—1—9) 31 248.5 olaj- és CH-gáztermelő: —1; olajter-

melő: —2, —4, —8; CH-gázterme
lő: —9; meddő: —3, —5, —7; ré
tegvizsgálat alatt: —6

22. Kiskunhalas-Nyugat 1975—1978 7 (Kiha-Ny—1—7) 8 623,5 olajtermelő: —2; a többi meddő
23. Kiskunmajsa 1982—1986 8 (Kkm—1—8) 17 885,0 CH-gázos: —3, —4; meddő: —1, —2,

24.

25.

Ki skunma j sa-Dél 1977—1983 26 (Kkm-D—1—26) 57 432,0 olajtermelő: —22, —23; olaj- és CH- 
gáztermelő: —2, —4, —6, —8, —10, 
—26; CH-gáztermelő: —5, —7, —9, 
—13, —15, —17, —19, —21, —24; 
meddő: —1, —3, —ül, —12, —14, 
—16, —18, —20, —25 

CH-gáztermelő:—4, —6; m eddő:—1,Kömpöc 1975—1986 6 (Komp—1—6) 20 346,0
—2, —3, —5

26. Mélykút-Északkelet 1977—1985 8 (Mé-ÉK—1—8) 18 395,0 olajtermelő: —1, a többi meddő
27. Mórahalom 1974 4 (Móra—1—4) 6 526,5 CH-gáztermelő: —1, —3; meddő:

28. Nagykőrös-Új 1980—1982 10 (Nk-Ü—1—10) 15 550,0 COi-gázos: —3, —6; a többi meddő
és felhagyva

29. öttömös* 1969—1983 10 (Öt—2—9, 14 826,5 olajtermelő: —3, —7, —22; a többi
—21, —22) meddő: *öt—1: 1963-ban!
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Sor- Kutatási terület Kutatás Fúrások darabszáma, összes fúrt Minősítésük, megjegyzések
szám ideje jelük méter

30. Rúzsa 1978— 18 (Ru—1—18) 51118,0 olajtermelő: —2, —4, —8, —10, —12, 
—13, 15; CH-gáztermelő: —5, —6; 
meddő: —1, —3, —7, —9, —11, 
—14, —16, —47; rétegvizsgálatra 
vár: —18

31. Sándorfalva* 1974—1978

32. Soltvadkert 1964—1966

33. Soltvadkert-Kelet 1982

34. Szánk 1964—1985
35. Szank-Északnyugat 1977—1981

36. Szank-Nyugat 1978—1982

37. Szank-Kelet 1986—

38. Szeged 1972—1975

39. Tázlár 1966—1981

40. Tázlár-Észak 1980—

41. Tompa-Észak 1982—1986

42. Üllés* **(1962)
1964—

43. Üllés-Felső 1964—1965

44. Zsana-Észak 1978—1980

45. Zsombó 1986—

összesen

1 (S—I) 4 015,0

10 Sol—1—10) 13 185,0

3 (Sol-K—1—3) 4 185,0

139*
8 (Szk-ÉNy—1—8)

269 876,5 
16 259,5

10 (Szk-Ny—1—10) 22 198,0

5 (Szk-K—1—5) 9 748,0

26 (Szeged—1—15; 
—20—30)

76 781,5

35 (Táz— 1—35) 74 988,0

10 (Táz-É—1—10) 27 440,5

5 (Tp-É—1—5) 6 361,0

56* 161 267,0

14 (Ü-F—1—14) 19 202,0

16 (Zsana-É—1—16) 32 185,0

db fúrás 3 401 640.5

CH-gáztermelő: *S—1: 1942—1943- 
ban mélyült

CH-gáztermelő: —1, —2, —4. —9, a 
többi meddő

CH-gáztermelő: —4; meddő: —2, 
—3

*ld. külön
olajtermelő: —1, —4, —8; a többi 

meddő
olajtermelő: —1, —4, —10; CH-gáz

termelő: —2, —3, —5, —6, —7; 
meddő: —8, —9

olajtermelő: —2, —3; meddő: —1, 
—4; kivizsgálás alatt: —5; 

olajtermelő: —1, —2, —3, —4, —5, 
—6, —8, —13, —14, —15, —20, 
—22, —23, —24, —25, —27, —28, 
29, —30; meddő: —7, —9, —10, 
—41, —12, —24

olajtermelő: —2, —3, —5, —14, —18, 
—23, —28, —30, —31, —32, —33; 
CH-gáztermelő: —1, —4, —9, —11, 
- 1 5 , - 1 9 ,  —21, —22, —24, —25, 
—34; meddő: —6, —7, —8, —10, 
—12, —13, —16. —17, —20, —26, 
—27, —29, —35

olajtermelő: —7, —9; olaj- és CH- 
gáztermelő: —2; CH-gáztermelő: 
—6; meddő: —4, —3, —4, —5, —8, 
—10 (Táz-É—12: fúrás alatt) 

olajtermelő: —4, C 02-gáztermelő:
—2; meddő: —3, —4, —5 

**áthúzódó kutatás; *ld. külön 
olajtermelő: —3, —9; CH-gázterme

lő; —5, —6, —8, —10, —11; a többi 
meddő

CH-gáztermelő: —1, —2, —3, —5, 
—7, —8, —9, —10, —11, —12, —15, 
—46: olajtermelő: —14; meddő: 
—4, —6, —13 

fúrás alatt

m összhosszban ebből produktív 1171 
fúrás 2 514 005,0 m összhosszban

Szénhidrogén-termelés szempontjából meddő (meddő, megfigyelő, műszakilag elszerencsétlenedett, tovább- 
fúrásra vár, vízbesajtoló) 388 fúrás 825 595,5 m összhosszban.
Kivizsgálás alatt, vagy arra vár: 24 fúrás 62 070 m összhosszban.
(A fúrás alatt állókat sem a méterbe, sem a darabszámba nem számoltam bele!)

Kiskunhalas-ЁК terület kútjai Algyő terület kútjai

Olajtermelő 66-db
Olaj- és CH-gáztermelő 4 db
CH-gáztermelő 11 db
Meddő 28 db
Továbbfúrásra vár 1 db
Vízbesajtoló 1 db

összesen: 111 db

Produktív 704 db
Meddő (megfigyelő, 

vízbesajtoló is) 126 db 
Rétegvizsgálatra 

vár 10 db

összesen: 840 db

Szánk terület kútjai
Olajtermelő 80 db
Olaj- és

CH-gáztermelő 5 db
CH-gáztermelő 21 db
Meddő 31 db
Megfigyelő 1 db
Besajtoló___________1 db

összesen: 139 db

Üllés terület kútjai

Olajtermelő 4 db
Olaj- és

CH-gáztermelő 6 db
CH-gáztermelő 36 db
Meddő 16 db

Összesen: 62 db

8. sz. táblázat
Fúrás jele, száma Mélyítés éve Talpmélység

(m)
Talpképződmény és kora

Baja—272 1967 1211,0 paleozóos granitoid
alsótriász mészkő, márga, homokkő,

Bácsalmás Ba—1 1982 1195,0 agyagkő
Jánoshalma JhT—1 539,0 prekambriumi metamorfit
Kaskantyú Kas—2 1983 1387,5 mezozóos (J,) márga, •

Kunbaja Ku—5 1973—1974 938,0 prekambriumi csillámpala, gneisz
Nagybaracska Nb—1 (B—27) 1974 400,0 maim mészkő, aleuritos mészmárga
Nagybaracska Nb—2 (B—28) 1977 708,0 maim mészkő
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Szénhidrogén- és széndioxid-készletek

A Duna—Tisza köze három  fő szénhidrogén
kutatási időszaka közül az elsőben nem, a m á
sodikban kis készletű, míg a harm adikban or
szágos viszonylatban! jelentős szénhidrogén-elő
fordulásokat fedeztek fel.

Az 1957—1963 közöti időszakban Nagykőrös 
és Nagykőrös—Kálm ánhegy kutatási területek  
916 100 t kezdeti földtani készletű kőolajjal és 
64 millió m3 földgázzal já ru ltak  hozzá az or
szágos készletekhez.

Nagykörös-Dél, Kecskemét, Rém és Tompa 
kutatási területeken együttesen 13 millió 690 
ezer m:! kezdeti földtani vagyonú földgázkészle
teket fedeztek fel. Ugyancsak erre az időszakra 
esik a nagykőrösi és a j ászkaraj enői széndioxid
előfordulások felfedezése is. (2,083 milliárd, il
letve 0,03 m illiárd m3 kezdeti földtani vagyon
nal.)

Az 1967-től napjainkig tartó  periódusban a 
vizsgált területen, több m int 113 millió tonna 
kőolajat és 158,3 m illiárd m 3 földgázt (földtani 
készlet) fedeztek fel és v ittek  mérlegbe.

A készletek előfordulások szerinti megoszlá
sát a 6. és 7. sz. táblázatok szem léltetik.

A  kutatási periódusok összefoglaló értékelése

Az 1924—1956 közötti időben m ind a fú rá 
sok mennyisége, m ind pedig azok hossza, illet
ve az általuk szolgáltatott földtani információ 
minimális. Szénhidrogénelőfordulást nem fe
deztek fel.

Az 1957— 1963 közötti időben felgyorsult a 
terü let kutatása. Ebben a periódusban összesen 
125 szénhidrogénkutató fúrás m élyült a Duna 
—Tisza közén. A m élyebb m edencerészek ku
tatása — kellő geofizikai előkészítettség h iá
nyában — egyelőre még vára to tt m agára. A 
120 332,5 m összhosszúságban m élyült fúrások

6. sz. táblázat
A Duna—Tisza közén 1964-től napjainkig megkutatott 

kőolajkészletek
Sor
szám
Előfordulás
megnevezése

Kezdeti 
földtani 
vagyon 

(millió t)

A kezdeti földtani 
vagyon

A vizsgált terület 
összes kezdeti 

földtani vagyoná
nak százalékában

1. Algyő 68,79 60,86
2. Kiskunhalas-ÉK 9,60 8,48
3. Szeged 9,39 8,30
4. Szánk—Szank-Ny 8,33 7,37
5. Kiskundorozsma 5,91 5,23
6. Ásotthalom 2,66 2,35
7. Kelebia (ÉK és D) 2,38 2,10
8. Ül,lés 1,47 1,30
9. Tázlár 1,24 1,09

10. Rúzsa—Bordány 1,06 0,93
2  1—10: 

Kis előfordulások
110,83 98,01

összesen: 2,25 1,99
Mindösszesen: 113,08 100,00
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átlagmélysége ebben az időszakban még az ezer 
m étert sem érte  el. (962,5 m.)

A nnak ellenére, hogy a ku tato tt 24 szerkezeti 
indikáció közül mindössze nyolc, a lem élyített 
fúrások közül pedig csak 25 bizonyult produk
tívnak, az adott időszak a Duna—Tisza közi 
szénhidrogénkutatás sikeres kibontakozása 
m iatt érdem el említést. Jelentős készletű elő
fordulás felfedezésére ebben az időszakban 
nem kerü lt sor.

Az 1964-ben kezdődött, s jelenleg is tartó  
időszak a la tt összesen 90 kutatási területen  
folyt illetve folyik fúrásos szénhidrogénkutatási 
tevékenység. Az alkalm azott korszerű geofizi
kai előkutatás és em iatt a m egalapozottabb fú- 
ráspontkitűzés hatására  nőtt a kutatás eredm é
nyessége.

A lem élyített 1669 fúrás közül 1171 le tt pro
duktív  (70%). U grásszerűen nőtt a fúrások át
lagmélysége, s az elérte a 2141,5 m étert. Az 
adott időszakban lem élyített megközelítőleg 3,6 
millió folyóm éter fúrásból mindössze alig több 
m int 1 millió m ju to tt a meddő lyukakra. A 
m egnőtt fúrási átlagmélység is azt m utatja, 
hogy előtérbe kerü lt a nagyobb mélységek, be
leértve a: medencealj zati képződmények ku tatá
sa. E célból folyik jelenleg az OKGT világbanki 
kölcsönből finanszírozott nagymélységű ku ta
tási program ja is. Ez a program  m ár a negye
dik, most kezdődő periódusba sorolható. Erre 
az időszakra valószínűleg a sok gond, a sok 
m unka, s a kevesebb, de annál nehezebben 
megszolgált szénhidrogénkutatási eredm ény 
lesz a jellemző.

Ahhoz, hogy hazánk továbbra is tarthassa a 
szénhidrogéniparban elért, területéhez képest 
előkelő eredm ényeit, a jövőben is szükség lesz 
a földtan tudom ányát művelő szakemberek 
sokoldalú együttm űködésére.

Végezetül köszönetét szeretnék m ondani Csí- 
ky Gábor, Farkas István, Jám bor Áron és Ko
vács Zsolt kollégáknak, akik forrásanyagaikkal, 
tanácsaikkal segítettek m unkám ban.

7. sz. táblázat
A Duna—Tisza közén 1964-től napjainkig megkutatott 

földgázkészletek

Sor
szám
Előfordulás
megnevezése

Kezdeti 
földtani 
vagyon 

(millió t)

A kezdeti földtani 
vagyon 

(millió t)
A vizsgált terület 

összes kezdeti 
földtani vagyoná
nak százalékában

1. Algyő 109,29 69,00
2. Üllés 15,99 10,11
3. Szánk—Szank-Ny 12,81 8,10
4. Zsana 4,51 2,85
5. Tázlár 3,53 2,23
6. Szeged 3,14 2,00
7. Kiskunmajsa-D 2,38 1,79
8. Kiskunhalas-ÉK 2,11 1,34
9. Kiskundorozsma 0.72 0,45

10. Kiskunhalas 0,64 0,40
2  1—10: 

Kis előfordulások
155,57 98,19

összesen: 2,74 1,73
Mindösszesen: 158,31 100,00
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Árpád Erdélyi

Die Geschichte der Kohlenwasserstofferkundung im 
Donau—Theiss-Zwischenstromland

Als Stipendien! des Lehrstuhls für Angewandte und 
Technische Geologie der Roland Eötvös Universität 
hat sich der Verfasser zwischen 1984 und 1987 mit 
den präneogenen Beckeuntergrundsbiidungen des 
Donau—Theiss-Zwischenstromlandes beschäftigt.

Im Untersuchungsgebiet wird Erkundung auf Erdöl- 
und Erdgas seit 1924 getrieben und diese Arbeiten 
haben sich in den vergangenen 20 Jahren verstärkt. 
Im Ergebnis dieser Arbeiten hat sich mehr und mehr 
Tatsachenmaterial angesammelt, aber die meisten von 
diesen sind in Form von Manuskripten geblieben.

Verfasser legt die im Untersuchungsgebiet durch
geführten Erkundungsarbeiten vor.

Árpád Erdélyi

History of hydrocarbon exploration in the 
Danube—Tisza Interfluve

Granted a scholarship from the Applied and 
Engineering Geology Department of the Eötvös Uni
versity in Budapest, the author studied, between 1984 
and 1987, the pre-Neogene basement formations of 
the Danube—Tisza Interfluve.

Having been run since 1924 in the study area, the 
hydrocarbon exploration, activities have intesified 
during the last 20 years. As a result of the work done 
more and more evidence was collected, but the bulk 
of the results has remained unpublished.

The exploration projects carried out in the study 
area are reported.

Арпад Эрдейж

К истории поисков и разведки на нефть и газ на 
Междуречье Дуная и Тиссы

В период 1984—1987 гг. автор настоящей статьи, в качест
ве стажера, удостоенного стипендии ТМБ Кафедры приклад
ной и технической геологии Университета им. Лоранда Эт- 
веша, занимался изучением донеогеновых отложений Меж
дуречья Дуная и Тиссы.

В данном районе поисково-разведочные работы на нефть 
и природный газ проводятся с 1924 г. причем на протяжении 
последних двадцати лет эти работы усиливались. В резуль
тате проведенных работ накапливалось все большее коли
чество фактического материала, но большинство осталось 
в рукописной форме в виде поисковых отчетов.

Автор дает общую характеристику разведочных работ, 
проведенных на рассматриваемой территории.
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