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'Összefoglalás

A szerző röviden vázolja a Zala-medence kőolaj- és földgáz
kutatásának történetét és időrendi sorrendben bemutatja az 
1980-as évek elejéig tanulmányozott 61 kutatási területet, Ismer
teti az előzetes geofizikai vizsgálatok /földmágneses és gravi
tációs mérések, szeizmika/ eredményeit és a fúrásos kutatás in
doklását. Megadja 534 mélyfúrás rétegsorát, ismerteti a réteg- 
tani és szerkezeti viszonyokat, a kőolajföldtani eredményeket 
/a rétegvizsgálat eredményét, a szénhidrogének összetételét, a 
kutak hőmérsékleti viszonyait/ és következtet a szénhidrogének 
származási helyére. Tájékoztat a kutatás közben felmerült prob
lémákról és a továbbkutatás lehetőségeiről. A fontosabb kutatási 
területek leírását a neogén aljzat mélységét is mutató térkép- 
vázlattal és földtani szelvényekkel illusztrálja. A Zala-medence 
rétegtani, szerkezetfejlődési és kőolajföldtani összefoglalása 
zárja a tanulmányt. A gyors tájékozódást helynévmutató és az át
fúrt képződmények kor szerinti mutatója könnyíti meg.

Abstract

After a brief review of the history of hydrocarbon pros- 
pecting in the Zala baSin, 61 prospecting areas are described 
in historical sequence till the beginning of the 1980s. Results 
of geophysical investigations are given /geomagnetism, gravity 
measurements, seismics/ and stratigraphy, structural geology, 
CH-geology /results of borehole examinations, composition of CH, 
temperatűre, etc./ are described. Stratigraphic columns of 534 
boreholes are given. Origin of the hydrocarbons and problems and 
possibillties of further prospecting are discussed. The descrip- 
tions are illustrated by subcrop map sketches and geological 
proíiles. The paper ends with a stratigraphic, tectonic and 
economic geological evaluation of the Zala basin. An index of 
piacé naraes and another of the ages of the bored formations 
help the reádér.
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A ZALA-MEDENCE FÖLDRAJZI ÉS KŐOLAJ
FÖLDTANI HELYZETE

Zala-medence alatt hazánk délnyu
gati részét ártjuk, amelynek legna
gyobb része Zala megye és a Zala fo
lyó vízgyűjtő területe. Határai nyu
gaton a trianoni országhatár, északon 
a Kisalföldtől bizonytalanul elhatá
rolódó vonal, amit ott húzunk meg, 
ahol a kisalföldi és zalai üledékes 
medence a mélyben összeszűkül és a 
felszínen kb. a Rába és Zala folyók 
vízválasztója fut. Itt a Kisalfölddel 
tárgyaltuk Szentgotthárd, Gsrsekarád, 
Nagytilaj kutatóterületeket /Kőrössy, 
1987/, míg a Zala-medencével Iváno, 
Nádasd, Andráshida, Vöckönd és Zala- 
udvamok területeket. Tehát ezek, és 
az előbbiek közt határoljuk el a Zala- 
medencét. Keleten és délen a Keszthe
lyi-hegység, valamint. Sávoly és Lete- 
nye az utolsó, a Zala-medencével tár
gyalt terület.

A Zala-medencében a földtani fel
építés szerint két nagyobb terület
egységet különítünk el: /l/ a Dél- 
zalai-medencét és az /2/ Észak-zalai- 
medencét.

/l/ A Dél-zalai-medenceróözr az or
szág délnyugati szélén terül el,* a ha
tár mentén. Jellemzi, hogy a neogén 
medenceüledék idősebb aljzata nagy 
mélységben van, kevéssé ismert. Ke
vés fúrás érte el, valószínű, hogy a 
középhegységi mezozoikumnak málybeli 
folytatása. A mély medencében vastag 
kárpáti, bádeni, szarmata és alsó- 
felsőpannon törmelékes üledék van.

A Dél-zalai-medencerész alegységei 
a következők!

/l.l./ A Száva-redők. Nyugat felől 
az országhatáron átnyúló lapos gyűrő
dések. A gyűrődés a felsőpannont még 
érte, a negyedidőszaki üledéket már 
nem, a boltozatokon a felsőpannon üle
dék helyenként a felszínre jön a ne
gyedidőszaki üledék alól. A gyűrődés 
ideje az astl vagy valaohiai orogén 
időszaknak felel meg.

/1.2./ Hahót! magas rögvonulat dé
li lejtője. A Száva-redők kelet felé 
ellaposodnak, majd teljesen elhalnak, 
helyettük kialakul a Hahóti magas rög
vonulat dél felé lejtő szárnya, a Ba- 
laton-vonal felett,. Ezen a területen 
a délre mélyülő medencealjzaton vas
tag kárpáti, bádeni és szarmata üle
dék van, amely észak felé részben ki
ékelődik vagy elvékonyodik. A kárpáti 
és bádeni üledékben helyenként pi- 
roxénandezit tömegek és ezek agglo
merátumai, törmelékei iktatódnak köz
be. Mindezt alsó- felsőpannon meden- 
oeüledék fedi, ellaposodó formákkal.

/1.3./ Őrségi medencerész. A Dél- 
zalai-medencerész ÉNy-i része a mély 
Őrségi-medencerész, amelyben a nagy 
részben még ismeretlen medencealjzat 
nagy mélységben van. Ezt a mélységet 
vastag kárpáti, bádeni és szarmata 
üledék, néhol vulkáni agglomerátum 
és tufa, valamint alsó- és felsőpan
non üledék tölti meg. A medenceüledék 
kelet felé vékonyodik-. .

/2/ Az Észak-zalai-me.dencerész a 
Zala-medence északkeleti területét 
foglalja el. Jellemzi, hogy a közép
hegységi felépítésű medencealjzatá
nak kisebb részén megvan az eocén is, 
a nagyobb részéről ez hiányzik. Jel
lemzi továbbá a kárpáti képződmények 
hiánya vagy csak kis foltonként! je
lenléte, a vékony, parti kifejlődésű 
bádeni és a szintén vékony szarmata 
üledék és az ezeket fedő vastag, a 
keleti medenceszegély felé elvékonyo
dó alsó- és felsőpannon rétegsor.

Az Észak-zalai-medencerész alegy
ségei a következők:

/2.1./ A Salomvári nngyszerkezet 
éa környéke. Ezen a területen a meden
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cealjzat töréses rögjei a környeze
tüknél magasabb helyzetűek.

/2.2./ Hahót1 magas rögvonulat.
A medencealjzatban a Keszthelyi-hegy
ség- felöl DNy-felé folytatódó és Ny 
felé lépcsősen süllyedő gerincszerű, 
környezeténél magasabb, középhegysé
gi kifejlődésű paleozoós-mezozoós rög- 
sorozat, amit az Észak-zalai medencé
re jellemző neogén rétegsor takar.

/2.3./ Zalatárnok-Bak-Pötrétei 
eocén árok. A Salomvári nagyszerkezet 
és a Hahóti magas rögvonulat között, 
a középhegységi jellegű paleozoós- 
mezozoós alaphegység érokszerűen a 
mélybe süllyedt, az árkot vastag eo
cén tengeri és vulkáni képződmények 
töltötték ki, fedőjük az Észak-zalai- 
medencére jellemző vékony bádeni és 
szarmata, valamint vastagabb pannóniai 
üledék.

/2.4./ Keleti medenceszegély. Az 
Észak-zalai-medence keleti szélének 
vidéke, ahol a Középhegység irányá
ban a felszínre emelkedő medencealj
zaton kiékelődő neogén medenceüledék 
fekszik.

A Zala-medencének ezeken a nagy 
egységein belül számos olyan helyi 
szerkezet van, amely kőolaj és föld
gáz felhalmozódására alkalmas lehet. 
Bizonyára vannak még olyan felhalmo
zódásra alkalmas szerkezetek is, ame
lyeket még nem ismerünk, de a korsze
rű felderítési módszerekkel a jövő
ben megismerhetők lesznek.

A Zala-medonco különböző földtani 
felépítésű területrészein az 1936- 
1930 évek között az alábbi kutató- 
területeken folyt mélyfúrási tevé
kenység /l. ábra/.

l.a. ábra. Budafa- 
V, -II és a

B-V! lotenyei fúrá-
~— —  sok

A KŐOLAJKUTATÁS TÖRTÉNETE A ZALA- 
MEDENCÉBEN

A kőolajkutatás az 1920-as évek
ben, a trianoni határok közé zsugoro
dott Magyarország területén legelő
ször a Zala-medence területén indult 
meg. Ebben az időben a kutatás módszer
tani lehetőségei olyan földtani felépí
tésű területekre terelték a kutatómun
kát, ahol felszíni földtani térképe
zéssel megállapíthatók voltak a helyi 
szerkezeti viszonyok. A fiatal üledék
kel fedett medencék belsejére még nem 
volt jól bevált kutatási módszer. A 
geofizikai mérések közül a világon 
először még Magyarországon is csak az 
Eötvös-ingás mérések első próbálkozá
sai folytak az 1315. évtől és az 1920- 
as évek elején. A Muraközben a Száva- 
redők területe alkalmas volt felszíni 
földtani térképező kutatásra, és már- 
már kitűnő eredmények is jelentkeztek, 
pl. Bányaváron, amikor az egész, terü
letet elvesztettük. A Száva-redők 
Pávai Vájná Peronc földtani térképei 
szerint átnyúlnak a trianoni határo
kon.

A Bányászati és Kohászati Lapok 
1912-os évfolyamában olvasható /9. 
szám, p.110/, hogy a szénhidrogén 
kutatási feladatok közt szerepel 
"a meg nem szállott dunántúli része
ken az ott megállapított földgázt és 
ásványolajat tartalmazó boltozatok 
megfúrása..." Pontosabban fogalmaz; 
Pávai Vájná /1S17, 1326/: „... azok 
a redők, amelyek Marburgnái kezdőd
nek és a volt Horvát-Szlavór.országon 
át a Száváig1 kimutathatók...a Bala
tontól délre...követhetők... Ezeken 
a redőkön több olyan boltozatot si
került kimutatni, ahol olaj és föld
gáz várható. Ha kellő számú berende
zés fog rendelkezésre állni, ezeken 
a területeken néhány óv alatt, már te
temes olaj és földgástermelésünk le
het..." Ezekkel a látnoki szavakkal 
jósolta meg, a földtani ismeretekre 
támaszkodva azt, ami évtizedek múlva, 
amikor elegendő számú berendezés állt 
rendelkezésre, valóra vált.
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1.1. Kőolajkutatás a Dél-zalai- 
medencében a Száva-redőkön.

Az I. Világháború után a hazán
kat ért őriási veszteségek, a „jóvá- 
tétel" sub. miatt nem volt lehetőség 
a költséges kőolajkutatásra. Csak a 
külföldi tőke igénybevétele volt a 
Járhat<5 út és ezt a kiváló szakembere
ink összeköttetéseikkel meg is száraz
ták, Az Iza-völgyében és a Muraközben 
/London and Budapest Oil Syndicate/ 
már régebben dolgozó Angol-Perzsa 
Olajtársasággal 1920.X.20-án kötött 
szerződés szerint megalakult a Magyar- 
Angol Ásványolaj és Földgáz RT. mely
nek geológiai vezetője Böckh'fíugő, 
munkatársai pedig Papp Simon, Pávai 
Vájná Ferenc, Vendl Aladár voltak.
Ez a szervezet fúrta le a Zala-medenoe 
első fúrását Budafán. A fúrást Böckh 
H. és Cunningham Craig F.H. angol 
geológus tűzte ki a helyszínen, ahol 
mindketten akkor Jártak először, a 
„Pávai Vájná Ferenc által felszíni 
térképezéssel kimutatott dóm kellős 
közepére..." Pávai Vájná, aki a szer
kezetet térképezte, és minden ösvényt 
ás vízmosást bejárt, ismert, nem volt 
jelen a kitűzésnél. így történhetett 
meg, hogy a fúrás korántsem a boltozat 
közepén, hanem a déli szárnyán mélyült; 
ma tudjuk, hogy az olaj-víz határtól 
néhány száz méterrel délre. Azért is 
történt így, mert a sáros időben az 
ökrök nem voltak képesek a nehéz gé
peket a dombra felvinni /Pávai Vájná 
Ferenc/. így csak olajnyomokat talál
tak és ezzel majdnem 20 évvel késett 
a zalai kőolajtermelés megindulása.

Végeredményben az Angol-Perzsa 
Kőolajtársaság 120 000 font sterlinget 
költött magyarországi kőolaj-kutatás
ra, amiből semmi haszna sem szárma
zott . Részünkre viszont sok értékes 
földtani adat, tapasztalat volt az 
eredménye.

Az European Gas and Oil Company 
/EUR0GASC0/-val 1933.VII.28-án meg
kötött szerződés után újra megindult 
a dunántúli kutatás, Papp Simon ve
zetésével, korszerű földtani irány
elvekkel, modern felszereléssel és

megfelelő anyagi alappal. A világjárt, 
tapasztalt Papp Simon olajgeológus 
munkatársai kezdetben olyan kiváló 
szakemberek, mint Vendl Aladár pro
fesszor akadémikus és ifj. Lóczy Lajos 
professzora fiatalabbak közül Kretzoi 
Miklós és Strausz László geológusok, 
Vajk Raul, Scheffer Viktor, Oszlaczky 
Szilárd, Faosinay László geofizikusok 
voltak.

Az EUROGASCO a geológiai és geofi
zikai kutatásokat 1933.X.11-én kezdte 
meg. A II. számú kutatási terület volt 
a Zala-medence, ahol a már korábban 
földtani térképezéssel felismert Lispe- 
Keretye-Borsfa vidéki boltozatok te
rületén Budafa, Lovászi, Kerkaszent- 
miklós, Hahót és Salomvár környékén 
állapítottak meg Eötvös-ingás mérések
kel „petróleum és földigáz összegyűlé
sére alkalmas" szerkezetet /Papp Simon 
1939/.

Az 1935. év nyarán Lenti és Buda- 
fapuszta között az országban elsők kö
zött végzett az amerikai Humble Oil Co. 
szeizmikus méréseket, de a tagolt fel
színű terepen „a reflexiók nem voltak 
jók". Még ez év novembere és 1936. 
márciusa között megismételték a méré
seket és ez alkalommal a budafapusz- 
tai gravitációs maximum területén sze
izmikus úton is megáálapítható volt a 
felboltozódás tetővidéke. Lispe és 
Keretye községek területén.

Ennek a lelkiismeretes szerkezet- 
vizsgálatnak az alapján kitűzött Buda- 
fa-1 sz. fúrás 1936.VII.13 - 1937.III. 
13. között mélyült 1764 m-ig, de az 
1135 m alatti szakasza nem volt meg
vizsgálható, mert a fúrórudazat be
szakadt. Az 1053-1076 m közötti sza
kaszból napi 28 300 m^ párlatban dús 
és 99,8 %  CH^ tartalmú földgázt adott 
és 100 a ?  gázzal 21,3 liter könnyű 
olaj került felszínre.

A Budaía-2 fúrás 1937.IV.14 - 
IX.19. között 1801 m mélységig mé
lyült, de 1278,9 m alatt itt is be
letört a fúrórudazat, s csak a magasabb 
része volt megvizsgálható. Az 1204- 
1208 és 1169-1178 ra mélységű alsópan
non rétegekből 10 mra-es fúvókán napi 
65 nr* kőolajat termelt.
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Ezzel 1937. november 21-én megin
dult a Zala-medence. egyúttal a tri
anoni Magyarország első jelentős kő
olajtermelése.

A további kutatások ezen a szerke
zeti egységen a Száva-redők keleti 
folytatásának felderítésére, 1939- 
1971. évek közt mélyültek a magyar- 
szentmiklósi /S/ fúrások, ugyanennek 
Ny felé az országhatárig történő ku
tatására az Újfalu. Újfalu-Kelet. Uj- 
falu-Budafa kutatőterületek fúrásai 
1940-1953, között. A Budafától É felé 
szomszédos, bizonytalanul jelentkező 
szerkezet 1940. évi fúrással valő fel
tárása eredményeként sikerült felfe
dezni a lovászi kőolajmezőt. Lovászi 
és Újfalu között mélyült, a Pince ku
tatófúrás az 1944-1946. évi háborús 
időkben, majd a Lovászi olajmező ke
leti folytatásának kutatására mélyül
tek az 1947-1961. évek között a vé- 
tyemi fúrások.

A t örténeti hűség érdekében itt 
említhető meg, hogy a II.világháború 
alatt visszatért Muraközben a Lovászi 
olajmező nyugati folytatását tárták 
fel a Magyar-Német Ásványolaj Vállalat 
/MAIíÁT/ fúrásai az 1942-1944. évek
ben és új olajmezőt tártak fel a rö
vid kutatási idő alatt Petesházán.
A Peteaháza-1 és -2 fúrást 1943-ban 
kezdték el fúrni és 1944. márciusától 
július 2-ig' mélyült a Pet-3 fúrás, 
amelyek feltárták a Peteoháza olaj
mezőt .

A Száva-redők keleti folytatását 
igyekeztek feltárni az 1948-1951. 
években az oltáréi fúrások. A vó- 
tyemi szerkezet keleti folytatásá
nak és a budafai olajmező északi 
szárnya, valamint, a hahóti magas rög
vonulat déli lejtője közötti terület 
kutatása lett volna célja a Kányavári 
1960. évi fúrásnak, de az alsópannon
ban befejezték, ezért feladatát nem 
teljesíthette. Végül a Száva-redők 
tengelyétől délre az 1963-1968. évek
ben mélyültek a letenyei kutatófúrások.

' ű'*2. Kutatás a hahóti magas rögvo
nulat déli oldalán.

évben kezdődött el a kutatás Újudvaron 
/D/, majd 1963-ban folytatódott Gelsén 
az 1964-1978. években Sávolyon és az 
1976-1978. években Nagybakénakon.

1.3. Kutatás az őrségi mély miocén 
medencében.

A Dél-zalai-medenceréas ÉNy-i ré
szén, az őrségben osak 1959-ben kezdő
dött el a kutatás. Először az 1959- 
1965. évek között a csesztregi kutató- 
területen mélyültek fúrások, majd az 
1960-1964. években SzentgyörgyvöIgyon, 
1961. évben Reszneken, 1963-ban Kotor- 
mányon. az 1967-1968. években Kerkás- 
kápolnán és 1974-1975-ben Bárszentmi- 
hálvfán mélyült egy fúrás.

2.1. Az 1943. évben kezdődött el 
a kutatófúrási tevékenység az Észak- 
zalai-medencében a Salomvárí nagyszer- 
kezeten és környékén. Salomvár néven 
az 1943-1961. évek között elhúzódó 
kutatás folyt, amit késleltetett a 
MAORT-per néhány vádpontja, amely az 
itteni kutatást szabotázsnak minősí
tette. Az 1948-1957. évek között mé
lyült a terület, északi részén Káöasdon 
kát fúrás, majd 1950-ben kezdődött az 
ország egyok legjobb eredményű kuta
tása a nagylengyelt szerkezeten, ahol 
1951-ben sikerült feltárni a nagy je
lentőségű olajmezőt. Nagylengyel környó 
kének felderítése érdekében mélyültek 
az 1951. évben Milej. 1952-1954-ben 
Andráshida. 1953-ban Oellénháza. és 
Zalalövő. 1954-1974 között a BarabAs- 
szeg. továbbá 1957-1976, évek között 
a Szilvágy kis olajmezők fúrásai. Az 
1957. évben a terület északi részén 
Zalaháshágyon. 1958-ban Hottón, majd 
1959-ben Csatáron kutattunk. Az 1959- 
1961. évek között mélyültök a kutató
fúrások az eredményes Bak kutatóterü- 
leten, amit később körülvettek a nagy
lengyel! mezőt körülhatároló terjesz
kedő fúrások. Bak után Baktüttös vi
déke volt a kutatás helye. Majd ismét 
a nagyszerkezet ÉNy-i részén Irsapusz- 
tán mélyültek fúrások az 1960-1965. 
években, aztán Csácsbozsokon 1961-ben, 
Nagylengyeltől ÉK-re és az 1971. év
ben Németfalun, a nagyszerkezet ÉNy-' 
részén.A száva-redőktől északra a hahóti 

magas rögvonulat déli lejtőjén 1943.
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2.2. Kutatás a Hahót! magas rag- 
vonulaton.

As Észak-zalai-medencérász kuta
tásának korai, szakaszában elkezdődött 
a kutatás a hahóti magas rögvonula
ton - ahol 1939-től 1975-ig folytak, 
többszöri megszakadással a fúrási mun
kák - először Hahőton. Hahőtederics 
néven és Pusztaederlosen. Több kisebb 
kőolaj és földgázlelőhelyet sikerült 
felkutatni. A kilimáni kis gázelőfor
dulást 1939-1953 között tárták fel, és 
környékét is kutatták. A rögsorozat 
délnyugati részén Bperie -hegyháton 
1953-54-ben, Pua ztamagyaródon 1959- 
1973-ban, Pördeföldén az 1964. évben 
mélyültek fúrások.

2.3. Kutatás a zalatárnok-aötré
téi eocén árokban.

A nagylengyel! olajmezőtől délre 
és a hahőti magas rögvonulattél É-ra 
húzódé, eocén üledékkel telt árokban
1962- ben kezdődött ol a fúrásos kuta
tás Pötrétén, majd 1962-63-ban Zala- 
szentmihályon, 1972-ben Söjtörön, vé
gül az 197,6-78. években Zebeckén folyt 
a kutatás.

2.4. Kutatás a Zala-medence keleti 
szegélyvidékén.

A nagylengyel! kutatások kereté
ben kutatófúrások mélyültek a Zala- 
medence keleti szegélyvidékén, elő
ször 1953-1962-ben Dióskálon, 1958-59- 
ben Botfán. 1959-6l-ben Bálátonhídvá- 
gen, 196l-62-ben Pölöskén. 1962-63-ban 
Misefán, 1962-64-ben Kehidán, végül
1963- ban Vöcköndön és Zalaudvarnokon.

Mint látjuk, a Zala-medencében már
sok kutatőterületen mélyültek fúrások, 
indokolta ezt több nagy lelőhely fel
fedezése. Az elvégzett sok kutatómunka 
után ősökként, az új, nagy előfordulá
sok felkutatásának reménye. Az alábbi
akban összefoglaljuk az eddig vizsgált 
kutatóterületekről szóló ismereteket.

A ZALA-MEDENCE KUTATÓTERÜLETEINEK 
ISMERTETÉSE

A Zala-medenoe kutatóterületeinek 
ismertetése a lehetőség szerint idő
rendben következik, így jobban nyomon

követhető a kutatás története. De mi
vel helyenként elhúzódtak a fúrási 
munkák, máshol egyidőben folytak, 
ezért az időrendet a fúrási tevékeny
ség-megkezdésének sorrendjében értjük.

A Zala-medencében levő kutatóte- 
rületeken az 1936-1980. évek között 
lefolytatott kutatási tevékenység, 
területenként, történeti sorrendben 
az alábbi.

1. Budafapuszta olajmező /2-6, 8, 10,
/21, 25, 59, 9^, 99. ábra/
Az olajmező felfedezésének törté

netét a Zala-medence kutatástörténeté
ben már vázoltuk, ehhez az alábbiakat 
lehet hozzátenni a szűkebb kutatóterü
letre vonatkozóan.

Papp Simon ós különösen Pávai 
Vájná Ferenc 19l6-19-ben a Pénzügymi
nisztérium megbízásából földfelszíni 
felvételekkel, aknázással geológiai 
térképet készített, a Száva-redők 
folytatásának kutatására és a felső
pannon képződményekben K-Ny irányú 
lapo3 felboltozódást mutattak ki. Er
re a budafapuszta! antiklinálisra az 
államtól kutatási engedélyt nyert. An
gol-Perzsa Olajtársaság, Hungárián 
Oil Syndicate szervezete részére Böckh 
Hugó és Cunninghom E.H. angol geológus 
kutatófúrást tűztek ki /Angol-Perzsa 
fúrás/ s azt 1921.IV.15. és 1923. közt 
1737 m-ig mélyítették. Az üzemvezető 
Mazalán Pál bányamérnök volt.

Az Angol-Perzsa fúrás kezdettől 
sok nehézséggel küzdött. Nem a bolto
zat; tetejére telepítették, hanem a 
déli szárnyra, az 1500 m-ig tervezett 
fúrást tovább mélyítették, miközben 
a fúrérudazat 1262,7 m-bon elszakadt, 
ezért hosszas mentési munkák következ
tek. Olaj- és gáznyomokat észleltek 
401 m, 529-536 m, 819 m, 1503-1520 m 
mélységben, do ezeket, a rétegeket meg
felelően megvizsgálni nem lehetett. 
Végül a fúrást kénytelenek voltak 
eredménytelenül feladni.

Az eredménytelen fúrás után 12?6- 
ig szünetelt a munka. Közben az Angol- 
Perzsa Társaság magyarországi kutatása 

i megszűnt, s a magyar államtól 1933.VI. 
28-án az European Gas and Electric Co.
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/EUROGASCO/ vállalkozás kapott kuta
tási engedélyt. A kutatás megszerve
zésével és vezetésével Papp Simon 
bányaügy! főtanácsost bízták meg.

Az 1934. évben e vállalat részére 
a Geofizikai Intézet Bötvös-ingás mé
réseket végzett Budafapuszta terüle
tén /Vajk, 1934, 1937/ amely igazolta 
Pávai Vájná földtani térképét. K-Ny 
irányban mintegy 35 km hosszú és 13” 
20 ka széles gravitációs maximum-vo
nulatot mutattak ki, amelyen Lispe, 
Lovászi, Lendvaújfalu, Újudvar vidé
kén és Oltárénál gyenge záródás van.
A gravitációs maximum-vonulaton ame
rikai szeizmikus vállalatokkal néhány 
harántszelványt mérettek, kezdetleges 
eszközökkel. Az első méréseket a 
Humble Oil Company egyik csoportja 
végezte 1935 nyarán, de Budafán nem 
kaptak jó visszaverődéseket. Ez év 
szeptembere ás 1936 márciusa között a 
Seiscor amerikai vállalat a budafai 
szerkezet tetővidékét és szárnyait 
jól észlelte, erre telepítették a B-l 
fúrást. Később 1938.V.5.-IX.4. között 
a Carter Oil Co. végzett méréseket a 
kutatóterület keleti folytatásának ku
tatására.

Mindezek alapján Papp S. 1936 ele
jén kitűzte a B-l fúrást, mintegy 1200 
m-rel É-ra az Angol-Perzsa fúrástól.
A B-l fúrás 1936.VII.13-193T.XII.17. 
közt 1754,5 m mélységet ért el, de a 
rudazat 1135 m-nál eltört, kimentése 
nem sikerült, ezért rétegvizsgálóto
kat csak a felsőbb szakaszon végezhet
tek.

Ebben az időben az angol-amerikai 
pénzen működő EUROGASCO részére az 
angol fél több pénzt nem volt hajlan
dó befektetni, így a vállalkozás az 
amerikai Standard Oil Co. tulajdonába 
ment át. Az''elnök ű?.R. Bolton pedig a 
németországi zavaros politikai fejle
mények miatt Budapestre tette a válla
lat székhelyét. Ezután a B-l fúrásnál 
folytatódhatott a munka: az 1059-1080 
m mélységből napi 418 000 m ? éghető 
gázzal 24,2 0,809 fajsúlyú könnyű
olaj, párlat volt termelhető. A gáz
nak 99,8 %-a CH^ és csak 0,2 % -&  volt
co2.

E kedvező eredmény után 1337.IV. 
14.-IX.29. közt lemélyült a B-2 fúrás, 
amelyben 1204-1208 és 1169-1178 m 
között megnyitott alsópannon rétegek
ből 10 mm-es fúvókán, 1337.XI.21-én 
napi 10 300 nr* gázt és 62-65,6 nr kő
olajat lehetett termelni. Ezzel meg
indult számunkra oly nagy jelentőségű 
magyar kőolajtermelés. 1938.VII.15-ón 
megalakult a Magyar-Amerikai Olaj Rt. 
/MAORI/ vállalat.

Az olajmező szabályszerű, rendsze
res feltárása és termeltetés® az 1938. 
évben elkezdődött. Az olajmezőt ere
detileg 300 m-es térközzel hálózták 
be a termelő fúrások, amit az 1943. 
évtől 150 m-re csökkentettek, ú«. sű
rítő. fúrásokkal. Bár a nagy számú fú
rás és béléscső megdrágította az olaj- 
termelést, a sűrítést azzal indokol
ták, hogy a tároló homokrétegek len
csés kiékelődő természete, a homoklen- 
csák kis mérete indokolja a sűrű kút
hálózatot, megnöveli a végső kiterme
lést. 1981-ig 512 flírás mélyült, 
valamint 1965-75 között B-l-YI és 
B-IX számú nagymélységű fúrások /2. 
ábra/. A legtö’bb fúrás termelő jelle
gű és megállt, az alsópannon alján, a. 

fontosabb mélyebb fúrások adatait az
1. táblázat tartalmazza. Megjegyez
zük, hogy a pliocén-miocén szintek 
elhatárolása sok esetben bizonytalan.
Rétegsor

A Budafa olajmező ismert rétegso
ra az alábbi.

Bugyedidőszaki üledék, kevés, vé
kony és a boltozat; szárnyaira szorít
kozó lösz, homok és kavics.

Felsőaannon: kb. 600 m vastag 
agyag, homokos agyag, homokrétegek, 
lencsék sűrűn váltakozva, felsőbb ré
szén lignites agyag lignitcsíkokat 
tartalmaz. A felső, kb. 200 m fauna
szegény, ez alatt a Congeria balato- 
nica tartalmú rétegek gazdagabb fau
nája következik.

Az alsópannon jól fejlett, felis
merhető a Drávái Agyagmárga Formáció 
homokkőpado3 agyagmárga rétegsora, 
alatta a Tófej Homokkő Formáció, laza 
homokkő rétegekből és vékonyabb sö~

II



FlittS fA. Fp- Ap. Sz. KJrp. Trlia

8-1 220,5 800 1438 11576,0
B-2 236,2 619 1510 3691 Utol,
0-57 224,8 631 ViEO 1470 2089 (2502̂

B-306/6 223,6 579 1637 2015 (22201

B-333 235,4 600 1500 1700 2480 (2497)

B-150 253,1 657 1533 1760 (2603)

B-560 242,6 G8S 1394 1525 (2524,5)

B-380 187,3 622 1595 1765 2450 (303)

B-500 213,6 657 1597 1691 13402)

B-501 153,1 635 1672 1793 3247 (3621)
B- 502 206,8 705 1579 1694 (3504)
B - I 230,7 600 1442 1525 3570 4347 (4381)

B - I I 1736 930 2375 2401 3408 (AU)

B - I I I 228,8 657 1555 1644 3184 (3500)

B-1V 241,4 5S5 1407 1508 3020 3971 (4053)

B- Y 234,1 730 1640 1720 J%7 (4S0d)

B-Yl 263,0 743 1733 1093 3270 (40515)
B -IX 233,5 970 2100 4676 (588)

'A közbeeső fúrások az alsópannonban 
befejeződtök.

2. ábra. Budafa olajmező térképváz
lata

—  szelvónyirány

tótszürke agyagmárgából álló rétegso
ra, amely homokkősorozataiban a kőolaj 
és földgáztárold rétegek vannak. Alat
tuk jdl fejlett, a Lenti. Márga Formáció 
sötétszürke márga, agyagmárgn rétegso
ra, amelynek egy homokrétegébe a Bors
fa termelő szint tartozik.

A szarmata emelet rétegsorai a 
Lenti Márga alatti homokkövek alatt 
valószínűleg folyamatos átmenettel kö
vetkeznek, köztük kiédesedés lehetett. 
A szarmata emeletbe soroljuk a halpik
kelyes, lemezes, finomhomokos, vékony 
agyagmárga és világosszürke homokkő
csíkok sűrű váltakozásából álló réteg
sort, mely helyenként bitumenes márga 
csíkokat, is tartalmaz. Hiányzik, vagy 
csak gyéren található bennük szar
mata fauna. Mindössze a B-2 fúrás
ból, mely 950 m-es szakaszon folyama
tos magfúrással mélyült, említ Sümeghy
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József 1592-1601 m-ből Ervilia podo- 
liea ás Syndesmia reflexa fajokat, 
néhány íoraminiférával /in Papp 3. 
1939/.

A bádeni emelet üledékei szürke, 
zöldes-barnásszürke agyagmárga és fi
nomszemű világosszürke homokkőrétegek. 
Először a B-57 ez. fúrás tárta fsl 
nagyobb mélységig, melyben összesen 
165 magfúrást végeztek, Az első mio
cén fauna 2071 m-ből került elő, sze
gényes tengeri foraminlferák, Millo- 
lina, Elphidium, Lithothamnium gumók, 
Pecten és Eohinus töredékek, halpik
kelyek. A bádeni rétegsor olajnyomos, 
bitumenes márgacsíkokat tartalmaz. 
Néhol bontott, agyagosodott vulkáni 
tufacsíkok is megjelennek^ és a B-V. 
nagymélységű fúrásban a boltozat déli 
szárnyán vulkáni agglomerátum is elő
fordul. Gazdagabb bádeni mikrofaunát 
a B-380 sz. fúrás 2400 m alatti sza
kaszából ismerünk.

A bádeni üledék alatt valószínű
leg már a kárpáti emeletben képződött 
durvaszemű homokkő, kemény márga, 
durva dolomit és dolomitos mészkő 
rétegsor következik, amit a mélyebb 
fúrások tártak fel. A kárpáti emelet

3. ábra. Földtani szelvény Budafa- 
VI, B-500, B-III, B-I és 
B-IV fúrásokon keresztül

M l  , B-500 B-ia b-I B-V

alja dolomit és mászkőbrecoaa, amely
ben kötőanyag alig; van és feltételez
hető, hogy már felsőtriász korú, bár 
e B-l fúrásban eredetileg dachsteini 
mészkőnek vált, ezürkésbaraás, kaicit- 
eres, breccsás mészkő kötőanyagában 
később kérdéses miocén pollen, alga és 
Frondicularia maradványokat lehetett 
felismerni.

Kétségtelen, hogy a mélyen levő 
medencealjzat „Igái-bükki" jellegű, 
felsőtriász mészkő és dolomit, de az, 
hogy valamelyik nagymélységű fúrás el
érte-e a szálbanállő medencealjzatot, 
vagy csak az autigén törmelékét, az 
eldöntetlen maradt Budafán.
Szerkezeti viszonyok

A budafai és környékbeli /Ujfalu- 
1/ fúrások megállapították, hogy a 
kutatőterület a medencealjzat kifej
lődése szerint az Igal-bükki szerke
zetegységhez. tartozik. A medencealj
zat itt árokszerű mélyedésben van. A 
budafai területtől É-ra a Balaton- 
vohal mentén magasra emelkedett a 
Középhegységi-szerkezetegység déli 
széle, ennek kristályos aljzata és 
perm-mezozoós rétegsora. A Budafa 
kutatóterület a Balaton-vonaltól dél
re levő vastag kárpáti-bádeni üledék
kel kitöltött mély árok területén van. 
Valószínű, hogy a Balaton-vonal disz- 
lokációs öve mentén kiemelkedő közép
hegységi aljzat mezozoós és metamorf 
képződményei pikkelyesen összetorlód
tak, esetleg rátolódtak a mélyre 
süllyedt árok aljzatának az Igal-bükki 
egységre jellemző képződményeire és a 
rajta levő neogén üledéket a Balaton- 
vonallal párhuzamos enyhe redőkbe 
gyűrték. E redőrendszer tagjai észa
kon a Kányavár-Búcsúta-Nagybakónak- 
teknő, ettől délre a Lovászi-Vétyem 
és az Ujfalu-Budafa-Oltárci boltozat 
és ettől ismét délre a letenyei tek
nő /l. ábra/.

A budafai szerkezet a nagymélysé
gű miocén árokban levő lapos felbolto- 
zódás része, mely a nyugati medence- 
szegélyen /mai Jugoszláviában/ Mura
szombat, Szelence, Bányavár vidékén 
levő Száva-redők keleti folytatása. A
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dotamlbreccsa t a n i
szelvény

Budafa-I, termelő fúrások, B-V, B-IX 
és Lotenye-I nagy mélységű fúrásokon 
át/1. még a 4. A ábrát a 160. oldalon/.

felboltozédáo hazánk földjén lendva- 
újfalutél Oltáréig nyomozható, mint
egy 35 km hosszban é s  10-15 km széles
ségben. Ezen a redővonulaton több zá
ródó kiemelkedés van, némelyik alkal
mas volt a szénhidrogének felhalmozó
dására. Ebben a felboltozódásban még 
a felsőpannon rétegek is részt vettek, 
fiatal /valachiai/ mozgások is alakí
tották. De már a kárpáti korszak ide
jén megkezdődött annak a hatalmas 
süllyedésnek a kialakulása /óstájer 
fázis/ amely a miocén árkot létre
hozta, és az Észak-zalai, Dél-zalai 
medence fejlődésében levő különbsége
ket okozta.

Ugyanakkor a medencealjzat való

színűleg erősen diszlokálódott, a mi
océn süllyedés idején haránttőrések
kel feldarabolódott, a törésvonalakon 
andezit vulkánosság működött.

A Budafán enyhén felboltozódó al
sópannon rétegsorában a Tófej Homokkő 
Formáció négy lencsés homokkősorozata 
és az alsópannon bázisrétegeihez tar
tozó, helyi néven Báza- v. Borsfa ho
mokkősorozat volt alkalmas szénhidro
gén felhalmozódásra.
Kőolaj földtani eredmények

A budafai terület kőolajtartalmú 
területe 9 km hosszú, 2 km széles, 
kissé aszimmetrikus lapos boltozat, 
melynek déli szárnyán az alsé-felső- 
pannon határ 3-8°-os rétegdőlésű, az 
északi szárnyán 7-10°-os. A mélyebb 
rétegek valamivel nagyobb dőlésűek a 
fiatalabbaknál. A termelő telepek az 
alsópannon Congeria balatonica szint
ben ill. a Tófej Homok Formációban 
vannak. A tároló homokrétegek általá
ban lencsések, kiékelődők, kis helyi 
jellegű vetők, víz alatti csuszamlá- 
sok tagolják, amelyek a telepek kia
lakulását lényegesen befolyásolták.
A következő öt, laposan felboltozódó 
homokkő-sorozatban alakultak ki a kő
olaj és földgáz telepok.

A Budafa homoksorozat: a legna
gyobb kőolajtároló, olajat tartalmazó oterülete 4,1 km , gazos területe 7,4 
km . Kifejlődése lencsés, főként a 
mező Ny-i részén és az északi, vala
mint déli szárnyon. Kelet felé elmár- 
gásodik, tárolásra alkalmatlanná vá
lik. Nagy gázsapka alakult ki berme.
A gáz-olaj határ -846 m, az olaj és 
víz határ -869 m, tehát a produktív 
vastagság 23 m. Átlagos kőolajtároló, 
vastagsága 2 ,1 m, gáztároló vastagsá
ga 5,8 m, de néhol a 20'm-t is eléri. 
Átlagos porozitáoa 24 % , áteresztőké
pessége 188,4 md. Szegélyvíze.,1-1,5 
g/1 NaCl tartalmú. Kútjai általában 
nagy gáa-ol^jviszonr.yal termelnek. A 
budafai termelésnek kb. 53 % -ú X  ez a 
telep adta.

Zala-Mura homoksorozat vastag, 
tulajdonképpen összefüggői’homohössz- 
let; felső részét nevezték Zala-soro-
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~nzSS2- gáztároló homok 
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satnak, mely gáz é s olajtároló, az 
alaé része a Mura-sorozait, ez víztá
roló. A mező szélén a Zala é s Mura ho
mokokat márgarőtegek választják el, a 
mező közepe felé ezek összeolvadnak.
A gáz-olaj határ -860 m, az olaj-víz 
határ -896 m, a telepvastagság 35 m.
A Zala homokeorn^at lencsés kifejlő- 

1 dősű, gázsapkája van, de ez kisebb a 
Budafa homokénál. A szegélyvíze 1-4 
g/1 sótartalmú. A boltozat- közepén és 
keleti- szárnyán olajtároló, az olajte
lepet Ny-ra szegélyvíz határolja, de

távolabb Ny-ra és DNy-ra új gáztároló 
homoklencsék vannak benne. Az olajos 
területe 4,8 km , a gázos 1,7 km » Az 
olajtároló homok vastagsága 1-1S m  át
lag 5-*l m, a gáztároló homokvastagság 
1 -1 1 m,„átlag 3 m. Átlagos porozitása 
21,6 % , átersztőképessóge 92,8 md, A 
mező össztermelésének kb, 29 &-át ad
ta.

Pelsőlisoe .homoksorozat az első 
budafai termelő telep, szabálytalan, 
lencsés kifejlődósű, mely csak a bol
tozat. tetővidékén olajtároló, a szélén 
elmárgásodik. Ny felé elvékonyodott és 
elmárgásodott, K-i részén; -főként gáz-O
tároló. Olajos területe 1,1 km , gaz-ptároló 1,26 km . Az olajos homok vas
tagsága 1-8 m, átlagosan 4,7 m, a gá
zos homok átlagvastagsága 3 m. Az 
olajtelepnek nincs gázsapkája é s  

-930, -950 m között fejlődött ki. Át
lagos porozitása 17,8-5 fa, átersztőké- 
pessége 93,8 md. A ssegélyvíz sótar
talma 2-3 g/1 .

Az Alaólispe homoksorozat kis- len
csékből tevődik Ö3sze, melyekből csak 
néhány kút termel olajat;. Gázsapka nem 
fejlődött ki. Az olajjal telített öv 
-357- és -985 m közti, a telepvastagság 
-28 m. A területe 0,S9 km2, az olajtá
roló homokvastag3á g '1-7 m, átlag, 2,1 
m. Átlagos porozitása 21 f>, áteresztő- 
képessége 174,6 md. A telepvíz sótar
talma 2-3 g/1 .

A két lispe telep az össztermelés
nek kb. 5 % - á t  adta.

A Koretye homoksorozat: tartalmaz
ta sokáig' a legalsó ismert olajtelepet, 
az olajos öv -954 és -1000-m között 
van. lencsés kifejlődósű és a mező kö
zépső- és keleti részén fejlődött ki 
benne telep, kis gázsapká'val. A kőolaj- 
tároló területe 3,29 km2, az olajos 
homokvastagság 1-12 m, átlagosan 4,8 m. 
Porozitása 21 % , áteresztőképessége 
90,2 md. A telepvíz 3,5 g/1 sótartalmú. 
A mező termelésének kb. 13 f t -á t adta.

Később, az 1953-54. óvokben, a B- 
331 sz. fúrással /6. ábra/ a lenti 
Márga Formáció alatt, mély szerkezeti 
helyzetben ismertté vált egy olajtelep, 
amit Borsfa /vagy Búza/- homoksorozatnak 
neveztünk el. lencsésen elkülönülő ho-
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6. ábra. Néhány budaiai olaj-gáz 
telep a DK-i szárnyon 
/Bir6 Ernő szerint/

moktS3teliből áll, legmagasabb része 
/a B-341 ss. fúrásban/ gásaapkát l a  

tartalmas. A homokteotek K felé ösz*- 
szoolvadrak, itt a 25 m vastagságot 
is elérik, máshol 2-3 m vastagságúak; 
kemény, szürke márgarétogekkel elvá
lasztva.

Később a Budafa homoksorozat fe
lett is megismertünk néhány földgáz^ 
táróié lencsét, ezeket "sorozat fe
letti homok" néven emlegették. A me
ző keleti részén fejlődött ki /B-34, 
-221, -339 fúrások/.

A budafai kőolaj intermedier- 
intermedier Jellegű és az átlagos 
összetétele a termelés előrehaladásá
val változott. Gráf Lászlé sorozatos 
vizsgálatai szerint a könnyű elegyré-

]-- 1 i/rj-oi
szék csökkenése és a nehezebbek gyara
podása volt tapasztalható. , ,

2. lábbzat

kizyü kóolajösszdéltl
1938
s%

m
s%

Kóí...pbovin 26,5 20,0
l'ehsVotnán 4,5 80
Pttróltum 26,0 25,0
Gáiohj /310*-ig/ 10,0 10,0
Fűtőolaj 320 36,0
V e sttó g 1P 1,0

A nehezebb alkatrészek gyarapodá
sát tükrözi az átlagos faj súly válto
zása is j 1939 •. 0 $111 19W : 0,8190

3 . U U á z á  : 1 9 »  ■ 0 312Í
iom  > oauo
1942 1 0,61*75

1946
1352

OS2BO
0S38S
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A kőolaj nehezedése az oldott 
gáz ás a könnyű alkatrészek távozá
sát tükrözi a termelés során.

A budafai földgáz átlagos össze-
tétele Gráf László szerinti

Metán 18,5 tf%
tÜn 9.S
Propán 6,0
l-bután 1,0
N-bután 2,0
PenUn.stb. 2,5
COi 0,2

0,3

A gáz égéshője 12505 kcal/Hm^. 
Gazolintartalma 130-170 g/Nm^. A 
nagy GOV-al és a gázsapkáből termelő 
kutak gazolintartalma kisebb, pl. 
Kiscsehiben csak 20-4P g/Nm^. A kő
olajjal termelődő kísérőgáz gazda
gabb.

2. Budaia mályazint /2* ábra/

A budafai kőolaj mező,.termelésre-f ‘
vald berendezése több milliárdos be
ruházást igényelt /csővezetékek, ter
melési rendszerek, tartályállomások, 
szivattyútelepek, lakdtelepek kiépí
tése, stb./j ezek jobb kihasználása 
érdekében is meg kellett ismerni a 
geolőgiailag érdemes,, vagy műszakilag 
lehetséges mélységekig a szénhidrogén
termelés lehetőségeit. Ebből a célbdl 
nagy mélységű fúrások telepítésére 
került sor, a medencealjzat elérésére, 
és a tárolásra alkalmas rétegek meg
ismerésére.

A kutatás elején a legmélyebb fú
rás a B-2; az 1801 m mély fúrás ered
ménye szerint gazdasági jelentőségű 
szénhidrogén-telepek az alsdpannonban 
vannak. Ezért a következő években ezek 
lehatárolása és termelésbe vétele ér
dekében mélyültek a' fúrások az alsó
pannon aljáig /l.táblásat/.

A nagyobb mélység feltárására mé
lyült első fúrás a B-57. mely 1940- 
ben 2502,5 m-ig tárta fel a miocén 
üledék egy részét is, miközben 165 mag
fúrást végzett. Megállapította, hogy 
a miocén egyhangú szürke /zöldes, sár
gás, barnásszürke/ agyagmárga, finom- 
homokos agyagmárga, vékony, finomsze
mű homokcsíkokkal, tufacsíkokkal, bi

tumenes márgarétegekkel, több kőolaj 
és földgáznyoramal. A tapasztalat sze
rint a gáznyomos rétegekben nagy nyo
más van, mely csekély gáz kitermelése 
után teljesen lecsökken és a gáz je
lentkezése is megszűnik, vagy minimá
lissá válik. Ezt a rétegek kis át
eresztőképessége, főként a kút körüli 
zóna hézagainak záródása okozza a nyo
máscsökkenés következtében.

A B-57 fúrás rétegsora, főleg 
2071 m-től lefelé gyér miocén faunát 
tartalmazott. A bádeni rétegekben je
lentkező kőolajnyomok nehezebbek, 
mint az ismert telepeké, fajsúlyúk 
0,917, kevesebb könnyű párlatot tar
talmaznak. A könnyű benzin 14,63 % , 

nehézbenzin 4,43 55, petróleum 23,37 
% , gázolaj 12,59 55 nehezebb alkatrész 
42,35 55. /veszteség: 2,63 55/. A fúrás 
eredménye szerint a még könnyebben 
elérhető mélységig nincs számottevő 
olaj -gázt elepj ezért a háború idején 
és utána jó darabig szünetelt a mély- 
kutatás .

Ifjabb nagyobb mélységű fúrásra 
1953-ban került sor, amikor a B-306- 
os^mező K-i részének É-i szárnyán 
2220 m-ig mélyült. Az eredmény ha
sonló az előbbihez.

A S—333 fúrás 1954-bor. 2457 m-ig 
mélyült és a miocénben kevés sós vi
zet talált.

A B-350 fúrás a szerkezet. DK-i 
részén az 1955. évben, 2603 m-t ért 
el /5. ábra/. A miocénben 2100 m kö
rül néhány benzinszagú homokkőréte
geket harántolt. A 2312-16 m közötti 
réteg vizsgálatakor kevés és hamar 
lecsökkenő mennyiségű gáz-, jelentke
zett, melyben 84,18 %  metán, 7,29 %  

étán, 5,5 55 propán, 1 ,12 55 bután,
1,91 %  pentán volt. A szokásos C02 éa  

Hg jelenlótéro nincs adat. Általában 
kis áteresztőképességű, kis sósvíz- 
hozamú rétegeket talált.

A B-360 fúrás az 1955. évben a 
szerkezet tetővidékén mélyült 2524,5 
m-ig: és 1614 m alatt több benzinszagú 
homokkőréteget fúrt át, de ezek réteg- 
vizsgálatkor csak kevés sós vizet ad
tak /5. ábra/.
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A B-380 fúrás a szerkezet Ny-i 
részének tetővidékén 1957-ben 3023 
m-t ért el, de még mindig osak a mi
océnben végződött. A fúrásban 20 ré
teget vizsgáltunk meg, a legtöbb al
kalommal nem volt beáramlás a rossz 
áteresztőképesség miatt. A 2003,7 -
2765,5 m közti nyitott szakaszból 
napi 40 000 m^ gáz és párlat jelent
kezett. A gáz összetétele kedvező 
volt: éghető 98,71 fa, N2 : 0,96 %,
COg: 0 , 3 ?  fa.

Mélyebb fúrás még a B-390. mely 
az 1959. évben 2814 m-t ért el. Vé- 
gUl az 1965. évtől több nagy mély
ségű fúrás létesült mélykutatási 
céllal.

A B-I fúrás a boltozat K-i részé
nek tetővidékén 1968-ban 4381 m-t ért 
el, kb. 3570 m-ig bádeni, majd 4374 
m-ig kárpáti agyagmárga- és homok
rétegek alatt csaknem tisztán felső- 
triász dachsteini mészkő jellegű tör
melékbe ért, amely valószínűleg az 
alaphegység autigén törmeléke. Kötő
anyagában később kárpáti őslényeket 
mutattak ki. A 3984-4356 m közötti 
rétegekből kb. napi 100 000 m^ föld
gáz jelentkezett, melynek 93 % -a . ég
hető gáz, 6,4 %  COg, 0,46 fa Ng volt.
A rétegnyomás 1970,4 m-ben 570 atm.
A hőmérséklet 177 C° /23,77 m/C0/ és 
5320 m-ben 192 C° /23,73 m/C0/.
A mentési munkálatok után ezt a jó 
gáztermelést már nem lehetett helyre
állítani. Azzal a feltételezéssel, 
hogy ez a már a B-330 fúrással fel
tárt gázoa szinttáj, ennek lehatárolá
séra mélyültek a Budafa-500, -501, és 
-502 fúrások.

B-500 a felboltoződás gerincének 
Ny-i részén /2. ábra/ 1969-bon 3402,5 
m-t ért el, bejutott a kárpáti emelet, 
alján megismert durvatörmelókes szint
be /3. ábra/.

A 3206-3216 m közti szakaszból, 
a durvatörmelékes rétegsor tetejéről 
gáz jelentkezett, melynek azonban 
73,19 fa-e. C02, cse.k 15,15 % - a  éghető, 
11,41 fa -a Ng és 0,249 fa-& HgS. Ilyen 
összetételű földgázt eddig a környé
ken nem találtunk.

A 3145-3402,5 m közötti nyitott 
szakaszból 12 mm-es fúvókán napi 
358 JToO m ? földgáz jelentkezett, mely
ben a metán 15,74 fa, a nehezebb CH 
0,9 fa, a C02 81,48 fa és a Ng 1,88 fa,

A B-501 fúrás az olajmező közepe 
tájának É-i szárnyán mélyült /2. ábra/. 
Az 1969. évben 3621 m-ig jutott, de 
172 m-t elferdült közel déli irányban 
/1740/. A 3247 m-es mélységben elérte 
a kárpáti emelet dolomitos-mószkőkavi- 
csos szintjét, de földgáztelepet nem 
talált. Itt a dolomitos mészkő kemény 
szürke márga- és homokkőcsíkokkal vál
takozik, mely kötőanyagaként is szere
pel, valószínűleg nem áteresztő, ezért 
nem alkalmas tárolásra.

A 3-502 fúrás 1971. évben 3504 m 
mélységet ért el a szerkezet közepének 
D-i szárnyán és a kárpáti emelet réte
geiben állt meg. A durva mészkő-dolo
mit törmelékes összletet ez a fúrás 
érte el a legmagasabban, éspedig 3096 
/-2843/ m-ben, tehát a legmagasabban 
levő ismert része, a pannon boltozat
tól D-re, a szerkezet tengelyétől el
tolódott helyzetben van.

A 3o96-3107,5 m közötti szakasz 
vizsgálatakor, 16 mm-es fúvókán napi 
374 000 m^ földgáz jelentkezett, 
melynek éghető tartalma 16,52 % , a 
COg 81,24 % , a Ng 2,24 % . A 3430- 
3436 m közötti szakaszból 10 mm-es 
fúvókán napi 27 100 n ?  földgáz és 3 
m^ sós víz származott, a gáz 17,24 %  

éghető alkatrészt, 81,10 %  COg-t és 
1,66 f, Ng-t tartalmaz.. Végül. 3264- 
3274 m-ből 10 mm-es fúvókán napi 
266 200 gáz- és 12 ,5 m^ víz jelent
kezett, a gáz 16,84 fa éghető alkat
részt, 80,96 fa C02-t, 1,9 fa Ng-t és 
0,30 % HgS-t tartalmaz,

A fúrási eredmény szerint a kevert 
gáztároló dolomittöx-molékes összlet 
E felé nemcsak magasabb szerkezeti 
helyzetű, hanem vastagabb is, ami fi
gyelemremélté.

A B-II nagy mélységű fúrás az 
olajmező K-i részének D-i szárnyán 
Kistolmács község É-i szóién mélyült, 
1965-bon 4266 m-es mélységig. A kár
páti emelet jnsozkőbroccsáját 4178 ra
bén értő el és még abban állt meg.
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A 4157-4266 m közötti szakaszból tesz
teres vizsgálattal 6 mm-es fúvókán 
napi 190 000 m3 gázt termelt 335 atm 
nyomással, melyben 81,88 % az .éghető 
alkatrész, 16,22 % C02 és 1,96 % N2, 
később a 6, 5/S collos béléscső 
2947-2950 m között, rejtett gyári hi
ba miatt összeroppant, a 2 7/8 hüvely
kes termel^cső. megszorult benne.
Hosszas mentés és 4 1/2 hüvelykes
csövezés után végzett rétegvizsgálat 
4157-4267' m közötti szakaszból szin
tén éghető, gázt és vizet adott, de a 
hozamnövelést célzó savazás után csak 
csekély és gyorsan csökkenő mennyiség
ben, aminek oka ismeretlen. A réteg
vizsgálat elején még napi 263 500 m3 
gáz hamarosan 58 220 m3-re csökkent, 
a nyomás leesett. A gázösszetétel is 
változott, éghető 85,35 %, N2 14,65 % 
/C02 nem jelentkezett/. Egy későbbi 
gázmintában az éghető alkatrész 81,49 % 
C02 15,78 % és lí2 2,65 % volt.

A gáz összetételében jelentkező 
különbségek szerint a kárpáti dolomit
mészkő konglomerátum nem egységes tá
roló, egyes részeiben eltérő összeté
telű gáztelepek vannak.

A B-III az olajmező közepe táján 
mélyült, a régi B-l fúrás közelében és 
az 1567. évben 3500 m mélységben fe
jeztük be. Fúrás közben a miocén felső 
részén kb. 1500-1700 m között erős 
gáznyomok jelentkeztek. E szakasz meg
vizsgálására mélyült 1976-ban a B-567 
fúrás, de c?ak kisebb /napi 950 m3/ 
éghető gázt és olajnyomos vizet ta
lált. A B-III fúrás 3208 m alatt több 
dolomitos mészkő-konglomerátum- és 
breccsarétogct fúrt át, amelyek a kár
páti emeletbe tartozó sötétszürke pré
selt agyagmárgába és aleurolitba tele
pültek. A fúrás 2790-3080 m között 
több éghető gáznyomos réteget tárt 
fel és 3176-3500 m között napi 1,4  
millió m3, főleg C02 gázt termelt, 
kevés vízzel. A gáz összetétele: CH 
16,68 %, C02 81,11 %, N2 2,21 %. A 
rótegnyomás 390 atm, a hőmérséklet 
143 C° /25,82 m/C0/.

A B-IV fúrás /3. ábra/ a szerke
zet tetővidékének K-i részén, Borsfa

község Ny-i szélén mélyült /2.ábra/ és 
az 1968. évben 4053 m mélységben ért 
véget. A 3927 m mélységtől a kárpáti 
emelet márga és dolomitos breccsás 
rétegeiben haladt. A 3927-3941,5 m 
közötti csövezettem szakaszból napi 
17 370 m3 gáz jelentkezett, sok /337 
m3 vízzel/. A gáz 11,76 %-a éghető,
87.86 %-a C02 és 0,38 %-a N2.

A 3927-4053 m közötti csövezetlen 
szakaszból, a bádeni-kárpáii rétegek
ből 16 mm-es fúvókán 12 450 m3 kevert 
gázt és 221 m3 sós vizet adott. A gáz 
9,12 %-a éghető, 88,87 %-a C02 és 
0,41 %-a N2, valamint 1,61 %-a HgS, A 
magasabb rétegek kevés gázt tartalmaz
tak, de éghető alkatrészük aránya el
érte a 96,7 %-ot.

A B-V fúrás a budafai szerkezet 
K-i részének D-i szárnyán mélyült /2. 
ábra/, a B-I és B-II fúrások között 
az 1969. évben, 4900 m mélységig, és 
a kárpáti emelet: mészkő-dolomit kon
glomerátumában állt meg. A bádeni ré
tegsorban nemcsak finomszemű tufa ré
tegeket, hanem durvább agglomerátumot 
is talált. A mély szakaszt folyamatos 
magfúrással harántolta, de csak cse
kély porozitású Ó3 áteresztőképességű 
rétegeket talált; jó tároló nem for
dult elő. A 13 rétegvizsgálat alkal
mával több esetben hcnr-volt beáramlás, 
némi éghető gázszivárgást kivéve. A 
kis mennyiségű gázban éghető 94,43 -
86.87 %, a C02 4,77-151,29 % és a Ng 
0,82-1,84 %.

A B-VI nagy mélységű fúrás a me
ző Ny-i részének boltozattengelyén 
mélyült és 4033,5 m-es mélységet ért 
el, 1969-ben, /2. ábra/. A 3270 m 
mélységtől vörösbarna színű kárpáti 
/?/ emeletbe tartozó törmelékkőzetben 
mélyült. A 11 rétegvizsgálat csekély 
éghető földgáznyomokat hozott, pl. 
2952-2956 m-ből származó gáz metán
tartalma 84,27 %, nehezebb CH: 14,51 % 
C02: 1,05 % és a IL,: 0,17 %.

A B-VII és B-VIII fúrások lemélyí
tésére nem került 3or. A B-VII fúrás 
a szerkezet Ny-i részén az iJjfalu- 
Budafa terület mélyebb felépítésének 
megismerésére terveztük, a B-VIII fú
rást a felboltozódás tengelyétől D-re
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Zajk község Ny-i szélén terveztük, a 
B-XI fúrással talált éghető gáztelep 
Ny felé való lehatárolására és a B- 
III és B-500 fúrások gázos szintjének 
D felé való megismerésére. A nagy 
költség és az állandóan fellépő mű
szaki nehézségek miatt, amelyek a 
fúrások rétegvizsgálatait kérdésessé 
teszik, egyelőre nem fúrtuk le.

A B-I3C nagy mélységű fúrás az 
1975. évben lemélyült 5265,5 m-ig.
Az ismert pannon alatt a bádeni réteg
sor: homokos agyagmárga, márga, litho- 
thamniumos, mészkőgumós márga, aleuro- 
lit, andezittufacsíkos rétegek, glau- 
konitos homokkő. Alatta a kárpáti 
emeletbe sorolt mészkő-dolomit kon
glomerátum és breccsa rétegekben feje
ződött be.

A 4676-5265,5 m közötti csövezet- 
len szakaszból 3500 m^/nap, CH-dús 
gáz jelentkezett csökkenő nyomással.
A további megvizsgált 7 réteg kevés 
gáznyomot, vízbeáramlást adott, pl. 
4307-4310 m-ből 2,5 mm-es fúvókán 
napi 610 m^ CH-gáz Jelentkezett.
1977 okt. hó óta a kút további réteg
vizsgálatokra vár.

A nagy mélységű fúrásokkal fel
tárt COg-dús kevert gáztelepeknek a 
feltárása fontos kérdéssé vált az el
öregedő Budafa és Lovászi olajmező 
végső kitermelésének fokozására. A 
kőolajban jól oldódó nagy nyomású 
C02 gázzal remélhető a Budafa olaj
mezőn mintegy 1 millió tonna többlet 
kőolaj kitermelése. A B-III fúrás 
COg dús gázából 1975.VI.30-ig mint
egy 850,8 millió m^-t termeltek, 
miközben a rétegnyomás alig csökkent, 
akkori számítás szerint a készletet 
40-50 milliárd m^-re becsülték 
/Bardócz B., Bernáth Zoltánná 1975/.

3. Budafa-Kiscsehi /2. ábra/

A Budafa kőolajmezőnek kiscsehi 
községtől Ny-ra e3Ő részét nevezték 
Kiscsehi mezőnek, mert földtani fel
építése kissé különbözik a budafaitól. 
Az 1941-42. években mélyült itt né
hány lehatároló fúrás, amelyek új 
olajtároló homokrétegeket találtak,

és a Zala homokkősorozatban olyan 
mélységben találtak gázelőfordulást, 
ahol a mező többi részén már szegély
víz van.

A Kiscsehi mezőn a Budafa-homok- 
sorozat változó vastagságban csaknem 
minden fúrásban felismerhető. Márgás, 
meszes kötőanyagú homokkő, mely É-i 
részén jó gáztároló, máshol, ahol 
egyes részei elmárgásodtak, csak .he
lyenként tárolókőzet. Főleg a déli
délnyugati része márgásodott el. Átla
gos porozitású 25 %• Kőolajat csak a 
terület É-i részén tartalmaz, ahol 
kis suvadások megzavarták a telepü
lését és csapdákat hoztak létre. Át
lagos vastagsága 7-10 m, a legnagyobb 
18 m.

A Kiscsehi mezőn a Budafa és Zala 
homoksorozatok közé iktatódtak a len
csés kifejlődésű Kiscsehi homoksoro
zatok. ennek részei a következők:

Kiscsehi fblső homoklencse a te
rület Ny-i részén van meg, földgáz- 
tároló /B-116 fúrás környéke/ és fö
lötte is kis gázos homokkőlencse fej
lődött ki.

Kiscsehi, középső homoklencse 
olaj- és gáztároló, alatta még három 
kis homoklencse tárol vizet és gázt.
A gáztelepek Ny felé szegélyvízzel 
érintkeznek.

Végül a Kiscsehi alső homokréte
gek gáztárolók, a gáztelepek É felé 
szególyvízzel érintkeznek.

A Kiscsehi homokaorozat átlagos 
porozitású 28 % .

Alatta következik a Zala felső 
homoksorozat, mely itt gáztároló 
míg a Zala alsó homokszintek vizesek.
A gáztároló három homoklenccére osz
lik /B-59/. A Zala homoksorozatnak okb. 1 km -es területe gáztároló, 
ennek átlagos porozitású 23,3 % , át
eresztőképessége 23 md.

Mélyebben a Felsőlispe homok itt 
nagy kiterjedésű gáztároló, mely Ny 
felé az Ujfalu-Budafa területre is 
átterjed. Ennek az átlagvastagsága 
4 m, porozitású 25 % .

Az Alsólisoe homok tagjai is gáz
tárolók, de csak kisebb területen.
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Átlagos vastagsága 2 m, porozitása 
26 %.

A Keretve homokaorozat itt vékony 
rétegekre oszlott, ebben osak a 166. 
ss. fúrás környéke tárol kevés kőola
jat.

A Kiscsehi mezőn a bonyolult len- 
osés homokokban kifejlődött; telepek 
termelése általában rövid életű volt, 
& kutak 2-3 hónap alatt már elvizesed- 
tek. Egységes gáz-olaj és olaj-víz ha
tárok nem alakultak ki.

A kőolaj és földgáz összetétele a 
budafaival lényegében azonos.

4. Budafa-Oltárc /2, 7-9, 99. ábra/

Budafa-Oltára kutatóterület, Buda
iétól közvetlen K-re levő tagolt erdős 
dombvidék, 193-277 m tengerszint felett. 
A budafai olajmező környékének kutatá
si tervében került sor geofizikai mé
résekre és kutatófúrásokra. Az első 
geofizikai méréseket a budafaiakkal 
együtt végezték. Az első két fúrás és 
az oltárci, magyarszentmiklósi fúrások 
után a Lenti Márga Formáció felszíné
ről szerkesztett térkép szerint a BO-1 
és BO-2 fúrások a boltozat É-i oldalá
ra kerültek. Ezért új geofizikai méré
sek után készült három új szeizmikus 
szelvény szerint /GKÜ 109 és 126 szá
mú Jelentése, 1974, 1977/ a boltozat 
tetővidéke a BO-1 fúrástól D-re esik.
Az új, szűrt gravitációs ánomália-tér- 
képen kis maximumok jelentkeznek a 
B-rV-nél és a BO-1 fúrástól DK-re. A
terület megismerésére mélyültek 1975, 
1977 években a BO-3, -4, -5, -6 és -7 
számú fúrások. Főbb adataik a követke
zők:

rúds FA. a fp-

BO-1 20687 1010
BO-2 196> 980BO-3 231.31 52 69680 - 4 267,01 57 810BO-5 231,28 826
BO-6 Uh M3BO-3 280,35 895

5 . táblázat

(fajtán

v

(JL1S0)

Rétegsor
A kutatóterület rétegsora azonos a 

budafaival, de a bádenlhél idősebb kép

ződményeket nem tártak fel a fúrások.
A kb. 50 m vastag negyedidőszaki ka
vicspados homok és agyagrétegek alatt 
a felsőpannon laza homokkő, agyagmár- 
ga, felső részén lignitcsíkokkal. Az 
alsópannonban felismerhetőek a Drávái 
Homokpados Agyagmárga Formáció alatt 
a Tófej Formációban a budafai olajme- 

' ző kőolaj-földgáz tároló homokkő soro
zatai, de nagyon kiékelődő, lencsés 
kifejlődésben. A miocén rétegsor tö
mött. Tárolásra alkalmas, kedvező át
eresztőképességű rétegek az elért mély
ségekig nincsenek. A BO-3 fúrásban 
szarmata őslények, Quinquelooulina 
hauerina stb. és halmaradványok vol
tak és ez a rétegsor azonosítható a 
többi fúrásban is. A BO-5 fúrásból 
bádeni tengeri fauna és apró litho- 
thamniumos gumók kerültek a felszín
re.
Szerkezeti viszonyok

A Budafa-Oltárc kutatóterület K 
felé mélyülő lapos felboltózódás, 3- 
4°-os rétegdőléssel. A BO-1 fúrás 
szerint a Budafa-homokeorozat felszí
ne a B-64 fúrásnál Jóval mélyebb hely
zetű, míg az innen K-re levő 01táro-3 
fúrásnál kb. 160 m-rel magasabb. A fú
rások főleg a geofizikai mérések alap
ján vélt tetővidéken sorakoznak, nem 
harántszelvény szerint, ezért a bol
tozat valóságos helyzetét, tengelyvo
nalát és a homok rétegsorainak kiéke- 
lődési viszonyait nem ismerjük ponto
san, pedig itt elsősorban a fácies-vál- 
tozás okozta a kis CH-osapdák létre
jöttét.



Kőolajföldtani eredmények
A fúrások mélyítésekor és a réteg

vizsgálatok alkalmával kőolaj és föld
gáznyomok jelentkeztek. A BO-1 fúrás
ban főként 1615-1^20 és 1626-1631 m 
közötti alsépannon szakaszban, a Lenti 
Márga Formádét közvetlenül fedő Szi
get homokkősorozat rétegvi%feálata al
kalmával kevés víz jelentkezett, mely 
kb. 5& kőolajat tartalmazott. A BO-3 
fúrás a 6. rétegvizsgálat alkalmával 
az Alsélispe homoksorozatbél, 1255- 
1298 m mélységből, 10 mm-es fűvőkán 
napi 8150 földgázt és ezzel 0,04 m^ 
párlatot termelt. /6. táblázat/. A 9. 
rétegvizsgálat 1070-1073 m közötti 
szakaszból, 10 mm-es fúvókán napi 
52 000 m^ gázt termelt. /6. táblázat/.
A 10. rétegvizsgálat pedig 1061-1063 
m-ből a „szintfeletti homokkőből" 6 
mm-es fúvókán napi 12 250 m^ gázt ered
ményezett.

A BO-5 fúrás 2060-2065' m-ből gáz
nyomokat talált /6. táblázat/. Az 1332c 
1341 m közötti szakaszból, mely meg
felel a Budafa homoksorozat szinttájá
nak, csapadékban dús földgáz jelentke
zett, 10 mm-es fúvókán napi 119 800 m^. 
összetétele a 6. ill. 7. táblázatban.

A B0-6 fúrás 2009,5-2150 m közötti 
csövezetlen szakaszából kevés gázt 
/6. táblázat/ és olajnyomos /?. táblá
zat/ vizet termelt.

Mindezek &■ kőolajnyomok és a kis

63-3 BO-3 BO-3 BO-3 BQ-S BO-5 80-6 

238-35 ‘ TO-B mtóT05S-53ft£O-65 B!H1 * 2CCT-

Metáo
Etán,
Propán
Nehezebb
COz
NZ

95.05 97,32 9406 98,19 73,03 95B2 98,16
1,28 0,29 o,30 025 8,29 047
1,14 0,09 008 007 6 20 018
1.5 0,1 0'08 0'1 7,79 021
0,43 0,51 3,§5 0^4 0,64 226 0,89
0,64 1,25 163 1,fe 41 1,06 095

A BO kutatóterületen észlelt kőolaj-
nyomok összetétele:

7 .  U b la z á t
Származás: BO-3 BO-S BO-6 

hely. 1295-98 2060-65 2009-2150

Fâ sűhj 20*C
Benzin
Petróleum
Gázolaj
Maradik
Veszteség

07471 0,8080 0,8194 
76',0 Asjo 39,93 
21,5 46,0 <57
1.0 4,0 12,80
1.0 4,0 41,41 
0,5 10 0,29

földgáztelepek nagyon figyelemremélték, 
a földgáz összetétele nagyon kedvező.
Bár nagyobb eredmény nincs, figyelembe 
kell venni, hogy a területet csak rit
ka kutatófúrás-hálózat tárta fel, s a 
fúrások között még több kisebb telep 
előfordulása lehetséges. A megismert 
kis felhalmozódások litológiai csapdák
ban, kiékelődő homokrétegekben, lencsék
ben vannak. Az alsépannon tárolókőzetek 
átersztőképessége vízszintesen 20 md, 
függőlegesen 8 md. Az ún. Bzinttáj 
feletti" tárold homókrétegek a Tófej 
Formáció legfelső lencsés kifejlődésű 
homokrótegei, ezeket a Budafa-olajme-
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5. Magyarszentmiklóa /g-io. 26, 32. ábra/
só területén, ahol sűrűn feltárták, 
ott la csak kevés helyen vizsgálták 
meg; a BO-terUleten sem Ismerjük jól* 
még több gáztároló lencse lehet ezen 
a szinttájon.

Valószínű, hogy ezen a K-re lejtő 
boltozaton nagyobb előfordulásra nem 
számíthatunk, A mélyebb miocén rétegek 
egyre tömöttebbek, a mélységgel a po
rozitásúk és átersztőkópességük csök
ken, nem várható bennük jó tároló kő
zet.

Az alaphegység az egész B0- és 
magyarszentmiklósi boltozaton ismeret
len maradt, de oly, nagy mélységben le
het, amely már nem látszik felhalmozó
dásra alkalmasnak, repedezett kőzetek 
jolonléte esetén sem; inkább a budafai 
mező tápterületének tekinthető a vidék.

Horn megy'yagtató, hogy a lemélyült 
fúrások helyének szerkezotéü. nem is
merjük részletesen, pedig ezen a terü
leten egészen kis szerkezeti vagy lito- 
lógiai változások okozzák a felhalmozó
dást. Bár eddig a legjobb eredmény a 
magasabb szerkezeti helyeken, a BO-3,
-5 fúrásokban jelentkezett, tehát a 
vándorlást és felhalmozódást', a fő szer
kezeti tényezők is befolyásolták.

A BO-terUletnél reményteljesebb a 
Hahóti magao-rögvonulat déli lejtője.
A BO terület neogén rétegsorában levő 
gazdag CH-nyomok alapján szükséges az 
É-ra levő lemélyedéstől még tovább É-ra 
várható' szerkezeti emelkedésen, vcgyis 
a mély miocén medence É-i szélén kiéke
lődő medenceszéli, tehát durvább szemű, 
tárolásra alkalmasabb neogén rétegsor 
feltárása, a Hahóti-rögsorozat D-i ol
dalán. Az eddig mélyült fúrások ugya
nis vagy magasan találták a medence- 
aljzatot /Pu-2, Gelse-1/, vagy még nem 
érték el és nem tárták fel a medence- 
széli neogén rétegsort.

A geotermikus 
adatok jellemzik:

viszonyokat az aláb

BO-3 1058 m-ben 53°C
BO-3 1280 m-bea 70’C
80-k 1330 m-bea 73’C
BO-S 2150 m-ben 105* C vagyis 22J5 m/°C

A Budafai olajmező eredményes ku
tatása után, ennek K-i folytatásába 
eső felboltozódást vizsgálta néhány 
geofizikai mérés és kutatófúrás.

Az első Eötvös-ingás mérések 1937- 
38-ban folytak. Ezek K-Ny tengelyirá
nyú maximumot találtak, melynek a bu
dafai szerkezettel való kapcsolata 
kérdéses volt,, amennyiben a tengelye 
valamivel délebbre mutatkozott. Később 
a Budafa-Oltároi és Oltárci fúrások 
bizonyították a budafai szerkezet K 
felé mélyülő folytatódását..

A boltozat vélt tengelyére tűz
ték ki az 1939. évben mélyült S-l fú
rást, de későbbi adatok szerint az az 
É-i szárnyon van. Majd ettől 1500 m- 
rel Dlíy-ra mélyült, az 194-0. évben az 
S-2 fúrás, valamivel magasabb szerke
zeti helyzetben. Ezután az újudvari 
/1943-79/ majd az oltárci fúrásokra 
került sor, 1948-51 évek között, 
tíjabb geofizikai mérés és új földtani 
értékelés után az 1970. évben mélyült 
az S-3 és 1971. évbea az S-4 fúrás, 
az előbbiektől DK-re /9- ábra/.

A magyarszentmiklósi fúrások ada
tai az alábbiak:

ö. táblázat

Fúris FA. a Fp. h. 5z. Ul
5-1 177,4 £0 1164 2337 (2487.5) , Kw2s npin
5-2 202,4 1071 2130 (2174,2) Apíó c!í](̂ «n
5-3 10215 75 1113 2175 (2314) Apr4 cUicpm
5-4 15242 1213 2250 2323 (2508) Apró cbjrjpra

talpának 
laival -

9. ábra. A magyarszentmiklósi, S-l, 
-2, -3, -4 és az oltárci 
0-1 , -2, -3, valamint az 
újudvari D-l fúrások hely- 
színraj.za, az alsópannon 

mélys égvona^^SElhÜltaiü
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10. ábra. Földtani szel

vény BO-1, 0-3,
0-1, S-2, S-l, S-3 és D-1 
fúrásokon át

Óra

1202 _

2218__

6.2603)

Rétegsor
A magyarszentmiklóai kutatóterü- 

leten a felszínt negyedkori kavics, 
homok, agyag borítja, mely nem hatá
rolódik el jól a felsőpannon üledék
től. A felsőpannon laza homok, lágy 
agyag, homokos agyagmárga, néhány ke
ményebb homokkőpaddal és lignites 
csíkokkal. Limnocardium desertum és 
Dreissenia auricularis kövületeket 
említenek belőle. Alatta az alsópan- 
non felső része jól elhatárolódik a 
homokos kifejlődésű felsőpannontól: 
szürke, sötétszürke agyagmárga néhány 
homokkőpaddul /Drávái Homokkőpados 
Agyagmárga Formáció/. Alatta kb. 400 
m vastagságban jól felismerhető a 
Tófej Homokkő Formáció, melyben Ny 
felé a szomszédos Budafa-olajmező kő- 
olajtelepei vannak. Itt is olaj és 
gáznyomos, különösen az alsó része.
Az S-4 fúrásban .213-1867 m között 
találjuk a Drávái Formációt, 1867- 
2012 m között a Tófej Formációt, 2012- 
2128 m között a Lenti Márga Formációt 
és 2128-2250 m között itt elkülönül 
a Beleznai Mészmárga Formációnak ne
vezett rétegsor, melyben itt alsó
pannon Ostracodák, Thecamoebák stb. 
vannak.

Az alsópannon alatt a szarmata 
rétegsor a szomszédos' területekről 
már ismert lemezes márgával kezdődik, 
melyben a CaCO-j tartalom váltakozó 
mennyisége miatt sötétebb, agyagos és 
világosabb, meszes csíkok sűrűn válta
koznak. Alatta sötétszürke, finomhomo

kos márga, vékonyabb, bar- 
násszürke mészmárga és me
szes kötőanyagú, világos
szürke, tömött, növényle- 
nyoraatos homokkőpadok kö
vetkeznek nehéz alkatrész
ben dús olajnyomokkal. Mi- 
liolinák, kis termetű fo- 
raminiferák tanúsítják a 
szarmata kort.

A bádeni rétegsort, csak 
a S-4 érte el, lithothamni- 
umos-gumós mészmárga, ke
mény, sötót-zöldesszürke 
márga, homokos márga, vé

kony homokkőpadokkal, bádeni foramini- 
férákkal. Alsó része főleg agyagmárga.
A rétegdőlós 2-10°. Az üledékképződés 
folyamatosnak látszik, sekélytengeri,
K felé durvább szemcséjű üledék je
lentkezik.
Szerkezeti viszonyok

Magyarszentmiklós környékén mélyebb 
helyzetben ellaposodva folytatódik a 
Száva-redőkhöz tartozó Budafa-felbolto- 
zódás. Feltételezzük, hogy ennek ella
posodott, kiszélesedett gerincén mé
lyültek a fúrások.' Sajnálatosan a 
szerkezeti helyzet meglehetősen bi
zonytalan maradt, mert a fúrások nem 
egységes terv szerint, harántszelvény 
mentén, hanem a vélt tetővidéken el
szórva mélyültek. DNy felé a letenyei 
mély területet, Élíy felé a bucsutai 
árok mélyedését találjuk /l. ábra/, de 
K felé a felboltozódás ellaposodik és 
a Hahóti magas rögvonulat' felől lejtő 
D-re dőlő monoklinálisba megy át.
Kőolajföldtani eredmények

Mind az alsópannonban, mind pedig, 
a miocénben sok figyelemreméltó kőolaj
nyom fordul elő, de gazdasági jelentő
ségű felhalmozódást eddig nem találtunk.

Az S-l fúrás az É-i szárnyon mély 
helyzetben van, kevesebb olajnyomot 
tartalmazott. A S-2 fúrás magasabb 
szerkezeti helyzetben jó olajnyomokat 
talált 2064-2074 m között, az alsópan
non alsó részén /9. táblázat/.

Az S-3 fúrás a kutatóterület K-i 
részén a felboltozódás gerincén 2156- 
2233,5 m-ből, az alsópannon aljáról
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napi 1 vizes olajat termelt /9. táb
lázat/. Ezen kívül is több kőolaj- és 
földgáznyom fordult elő. Az S-4 fúrás 
a felboltoződás tetővidákének D-i ré
szén mélyült, mélyebb helyzetben az 
előbbinél és 2205-2213 m-ben az alső- 
pannon aljáréi a felszínre Jött kevés 
kőolaj sok vízzel /9. táblázat/.

9. táblázat

Előfordulás:

cSt

Oermtdáspont
Benzin */•
Petróleum
Giiobi
Nthtoui
Maradik
Vesztesig

5-2
m -

♦  25*C 
10.2 nX 
W

24,6

1>

S-3
2165-

5-4
2205-

09099 0.8663 
35,9/60“ 21,41/35* 
25,1/10* 13 &9/50* 
‘ "  *■ 5°C

10,94
*2̂ *C

9,39
2,62
7 ,7 1

19,99
023

8 k
6>0

73,65
0jl5

Ezen kívül több réteg tartalmazott 
gyengébb kőolaj- és íöldgásr-nyomokat.

A legjobb kőolajnyomok az alső- 
pannonból származtak. Összetételük a 
különböző helyen mélyült-fúrásokban 
is hasonlő, de a Budafa olajmezőnél 
nehezebb és jóval kevesebb könnyű 
alkatrészt tartalmaz. A vastag bádeni— 
alsópannon rétegsorban tekintélyes 
mennyiségű kőolaj és földgáz keletkez
hetett; a bennük levő szórt CH mennyi
ség nagy, de nincs szerkezeti záródás. 
Csak É-D irányban záródik a boltozat, 
Ny'feló nyitott. A kőzetek tárolásra 
való alkalmassága a mélységgel csökken, 
tömötté, kis porozitásúvá és átersztő- 
képességűvó válnak.

Nagyobb lehet, a kutatás reménytel
jessége e területtől É-ra, a mély me-r 
dence szélén, ahol durvább ázemcséjű, 
nagyobb hézagtérfogatú kőzetek regio
nális kiékelődési öve várható a Hahót 
magas rögvonulat D-i oldalán, ahol a 
mély miocén medencében képződött szén- 
hidrogének jó., felhalmozódás! zónája 
alakulhatott ki.

Maga a magyarszentmiklósi kutató- 
terület valószínűleg a Budafa olajme
ző gyűjtőterülete, ahonnan a kőolaj és 
földgáz a szerkezet gerincvonala köze
lében vándorolt Ny felé, a Budaiénál

záródó csapdába.
Mivel azonban a neogén üledéket 

nem fúrtuk át, a medencealjzat ismeret
len, a szerkezeti viszonyokat pontosan 
nem ismerjük, ezért a kutatóterület nem 
tekinthető eredménytelennek és a kuta
tás sem tekinthető befejezettnek.

6. Hahót /H-15, 17, 45, 70-71, 84-86,
100-101, ábra/
A hahóti kutatóterület a Hahóti 

magas rögvonulat tetővidéke Kilimán és 
Gutorfölde között. Ezen a nagy terüle
ten Hahót /H/, Hahót-Ederics /HE/ nevű 
fúrások között más elnevezésűek is van
nak /Pusztamagyaród, Söjtör, Eperje- 
hegyhát, Pördefölde, Ortaháza/, ami 
megnehezíti a terület kutatásának át
tekintését.

A geofizikai mérések, amelyek a 
mélyebb földtani viszonyokra az első 
betekintést adták, az 1939-48. évek 
között végzett gravitációs kutatással 
kezdődtek. Kitűnt, hogy nagy gravitáci
ós maxiraumvonulat van jelen, amit Ny 
felé ipélyülő medencealjzat! kiemelke
désként lehetett értelmezni. E nagy 
kiterjedésű. maga3 vonulat meg4-ímeré- 
sére már 1939-től mélyültek kutatófú
rások és azóta a fúrások és geofizikai 
mérések egy időben, egymást kiegészít
ve törekedtek a helyi szerkezeti viszo
nyok 'részletes megismerésére.

A nagy szerkezet részleteinek meg
ismerésére 1946-47-ben részletes gra- 
viméteres mérésekét végeztek /Pacsi- 
nay, 1947/. Kis' maximumként jelentkea 
zett Pusztaszentlászló környéke, amit 
akkor már a fúrások feltártak. Néhány 
terasz-szerű szerkezet lehetőségére 
is fény derült. Az 1952. évben a Geo
fizikai Intézet az előbbi mérések 
adataival maradék-anomália térképet 
szerkesztett.

Az 1951-62. évek között a Geofizi
kai Intézet mágneses méréseket vég
zett, jelentősebb mágneses anomáliát 
nem találtak, bár magmás képződmé
nyek előfordulnak a fúrásokban.

Részletesebb szeizmikus méréseket 
először a Geofizikai Intézet végzett 
/Renner, 1950/. Az akkor már fúrással 
feltárt Pusztaederics területtől ÉNy-
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ra az alaphegység a mélybe süllyedt.
A HE-29 sz. fúrásban 1666 m-ben talált 
triász felszín 1800 m-ig lesüllyed. Az 
alsópannon talpán gyenge boltozat van, 
mely a szeizmikus szelvény É-i részén 
emelkedni kezd. Az OKGT Szeizmikus 
üzem 1954. évi /12.sz. jel./, 1954-57 
évi /37.sz. jel./ és 1958-ban végzett 
méréseivel /54.sz. jel./ eddig ismeret
len vetőzónákat mutattak ki.
11. ábra. A Hahót, Pusztaszentlászló, 

Pusztaederics /H,HE/-, Söjtör
SzéNTFÚERFÖIDE w  LT_„ fúrások

.helyszín

iül 5) 

PusröMAGTAROO

51

H-SO 6*
•

H-6S
Hahót HUe

1 2 3bq

Kutatófúrások. A hahót! kutatóterü- 
leten az első fúrást /H-l/ 1939-ben 
fúrták, a kilimáni kiemelkedés K-i ol
dalán /17. ábra/ az alsópannon aljáig.
Itt 760,5 m-ben az. öblítőiszap elnyelő- y 
dött, a rudazat. megszorult és 474 m-ben 
elszakadt. Fúráskor némi olajnyom je
lentkezett, de a rétegeket megvizsgál- '• 
ni nem lehetett. Ezért az első fúrás
tól csak 100 m-re Ny-ra mélyült a H-2 
és K-re a H-3 fúrás. Ezek csak kevés 
olaj- és gáznyomot találtak /17. ábra/.
A H-4 fúrás innen 4,3 km-rel Ny-ra 
mélyült, Hahót falutól D-re Ó3 941 m- 
ben triáqá mészkőben végződött. Olaj- 
és földgáznyomokat talált, de csak ola
jos vizet termelt. A kőolaj nehéz, faj

súlya 0,951/15 C°.
Végre az H-5 fúrás 1941-ben, Pusz

taszentlászló mellett, kis helyi kie
melkedésen gazdasági jelentőségű kőo
lajat talált és napi 75 m3 olajat ter
melt hosszú évekig. Az első eredmé
nyes fúrás körül még 6 fúrás vált ter
melővé /H-6, -10, -14, -17, -19, -21/ 
a mélyebben levő környező fúrások 
/H-7, -8, -9, -15, -16, -20, -22, -27/ 
már a szegélyvizet, érték. Az előfor
dulás kis területű, de az olajtároló 
vastag volta miatt, az olaj-víz határ
tól legtávolabb eső H-5 fúrás évekig 
termelte a napi 75 m^ olajat /13. áb
ra/.

A pusztaszentlászló! eredmény után 
egyrészt termelő fúrások, másrészt he
lyi okokkal indokolt kutató fúrások 
mélyültek, A H-ll a hahót! nagyszer
kezet D-i oldalán, a H-12 a gerincén 
K felé, a H-l3 szintén a gerincén Ny 
felé, a H-l5 ÉK felé, a H-16 K felé 
kutatott, eredmény nélkül ugyan, de 
újabb földtani adatok gyarapításával. 
Végül 1944-ben.a H-18 fúrás Pusztaede
rics falutól É-ra a Lenti Márgának 
megfelelő, de. itt Hahót Márgának neve
zett rétegekben jó kőolajnyomokat, az 
alsópannon Tófej Homokkő Formációban 
pedig 1472-86 m, 1461-65 m, és 1453- 
59 m között ipari jelentőségű, új 
gáztelepet, tárt fel /12. ábra/.
12. ábra. Hahót-Pusztaszentlászló és 

Pusztaederics szerkezeti 
térképe 

.39

Hrist. ataphegysij
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A további, fúrások a gázölőfordulás 
termelésére és a hahótl magas rögvonu
lat felderítésének kutatására mélyül
tek, do ilyen néven újabb előfordu
lást nőm találtunk. Mindössze a H-43 
fúrás talált még kevés kőolajat. Ezt 
Hahót-Söjtör előfordulásnak neveztük, 
de az eredményes fúrás környékén le
fúrt 7 kutatófúrás mind eredménytelen 
maradt /II. ábra/.

A kiliaánt gázmező /1952/ és au 
■ort&hásai olajmező fölfedezése a habét; 
magas rögvonulaton /1970/ az említott 
neveken folyt, ott számolunk bo róluk.

A Hahót /H/ és Hahót-Edcrics /HE/ 
elnevezésű fúrások főbb adatait a 10. 
táblázat tartalmazza.
■Rétegsor

10. -üUázat

A helyenként előforduló holocóa-
* pleisztocén, rétegek váltakozó vastag*-
■ cágú.'k, 20-200 m között,".de bizonytala
nul határolódnak cl a . felsőpannontól; 
lösz, homok-kavics, agyag-. A felső- 
pannon 600-1000 m vastag-, II felé cl-
• vékonyodó világosszürke agyag, homokos 
agyag sűrű váltakozása. Az alsósaimon 
rétegsorban jól elhatárolhatók a kő- 
zetrótegtanS szintek, a Drávái formá
ció honokpados cgyagmárgái, moly as 
Edcrics gázmezőt felfedező H-18 fúrás
ban 1060-1350 m között, a Tófoji Homok 
Porsnáoió 1350-1600 n között é s az ere
detileg Haliót Hárga, újabban. Hagylen- 
gyali Formáció, 1600-1661 m között is
merhető fel. Itt jellemző a nagy szor- 
vesanyag tartalma /2-3 í/» melynek he
lyenkénti barnás színét tulajdonítjuk. 
Pirites képződmény, anyakőzat jellegű. 
A két felső szint közötti határ nem 
élez, de annál élesebb a Sófeji Formá
ció és a nagylengyel! /végy Hahóti/ 
Hárga Formáció elhatárolása. A Belez
ned;. Mócsmárga ős a Mihályi Alapkcnglo- 
merátum Formáció ezen a területen- csak 
néhol jelenik ncg.

Egyes helyeken, pl. Kilirán-kör
nyékén a H-2, K-25 fúrásokban, a Hagy- 
lengyeli Eárga Formáció 6 a az idősebb 
rétegek között szivaosos-likacsos 
hidrokvaroit fordul ölő. A-H-2'fúrás
ban 74-0-764- m-ből vett magfúrás anya
gában 90,79 Sí az Si02 'tartalom /Végi

Vilik JA.
1—  

a * Ap. & U L Ecc. 0  3 7

H-1 149,8 20 ©2 ÍB0J5)

H-2 150 672 740 0176,5) ctps).

H-3 150,8 625 T03 (797,4)
H-4 157,1 9)1 (9031

H-5 21tf 1185 1425 QítZ9,5) obrjt.
H-S 2CQ8 1246 1475 (1479) obrjt.
H-7 2121 255 1195 1503 (1547,5) vis5
H-3 2S}7 231 1254 1550 (ff 80) vizes
H-9 213,4 145 1254 1503 (1513) V'»2i3

H-1D 211,9 133 1075 1434 (1454)
H-11 314,7 133 852 7301 (1852) ffl07,5)
K-12 201,3 833 1414 ()454) (t,??r5) v.ta
H-13 219,8 103 859 1S2S dm) Vita
R-14 20̂ 5 214 944 1471 (1475) oh}
n-i5 23\0 231 1057 (1515) viza

H-1S 223,2 105 1152 (1472)

H-17 203,S 559 1150 1435 (1440) eh}
H-n 133,3 1050 (1325) eh

R-19 211,3
•qrr*J4n> (1433) 1455 fe ldobj

K-20 224.2 533 1309 (15:02) VÍ2-'5

ii-21 20S.S 535 1471 (1475) c’-j
H-22 21S/i 120 S34 1515 0518,2) vtes
11-23 1305 833 126- 1329 524,1) vita
H-24 íhé Gjv» -f-t*-rtcX í-c.
H-S 12\o ns 832 1520 1325 (15:0/3 v&s
11-21 201,1 1170 1579 1632 0750) viza
H-27 Bip 1342 (173,5) VíZt5
H-23 2019 1244 1T.5 (1747) v’ncs

11-29 135 1141 1643 1636 0705) eh
H-13 n 137-0 1257 (136-2,8) o h

íl-31 1:3,1 1133 1387 1633 (1703)
H-32 12 tS2 1753 6195) 0
11-23 13*3 13 m 1724 (1731) /X

11-34 B 5 23 1131 1101 1704 1803 /SS4,̂ S;Z

1V3F 50C;3 IS 1100 (1520)

204,3 24 1030 (12353 vers

oáz
^3,5) vizes

•1-37
\m

220,5
133,0

20
14

1040
1375

(17230)
1354 1717

1S-33 17,3 20 534 (12856) vitás

;:M3 213,1 24 -ISO’- m 1761 m vita
l’f-41 19\1 13 IS (láss) Sfe
UE-Í2 24 1022 1-355 (171(5) vtes
1:3-43 217,0 Q 523 1411 (S420 chj
113-44 2149 55 1121 [1455) vita
&s 223,7 7 523 1419 1434 (1452) chj
K-’.S 153,9 11 503 1413 1429 (1460) vita
H347 2205 10 535 1437 1481 (1410 viza
fó-43 207,7 20 520 1403 1417 1433 (1438) vias
11349 224,1 14 750 1415 1© (1452) Vizes
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10. lá b lá a t

Wris FA. B fp- Ap. 5z. Bid. Eoc. T fcgjqyzis

H8-50 2828 965 1232 1262 (1272) VÍ2<»

KS-51 205,3 16 981 1228 1235 1255 Ö259) vizes

HS-52 203,8 16 920 1202 1221 (1239) vdes

HE-53 210,6 8 1179 1921 1952 (J960) vizes

HE-52
HS-5S 202,9 6 962 1219 1221 1223 0223̂ ) olí]

H-56 206,1 16 950 1225 1238 (1220,5) olaj

H-57
HE-S8 311,6 36 1090 1520 1561 (1567) vb

ffi-53
)W0 232,2 6 1120 1923 1952 (1972) vb

HE-61 262.2 1168 (1196,51 víz

H-G2 182,8 37 1050 1815 (1838) vb

H-6? 189,5 1060 1698 (1108) víz

H62 222,0 975 1256 1259 (3262) cbj

H-65 203.8 860 1365 1337 (1228) v íz

H-6G 159,8 780 1276 1287 1355 0356,5) vli

H-67 221.8 880 1275 1280 (3505) vil

HE-® 206,2 1270 1935 1939 1977 (19815) V»1

HE-®
H-TO 237 920 1213 1225 (1235,5) v íz

H-71 163;1 800 1285 129S (1350) víz

HE-72 232,2 1oG0 (12561 3Jl
HE-T3 222 1072 (12701

HE-72 235,3 1100 1695 (1700)

HE-15 208,2 1025 t o l gázos

HE-T5 239,9 1082 (1230)
HE-TT 239.1 OT (1262)

HE-T8 213,5 950 (1250)

HE-19 207.7 1039 (1222) g hős

HE-SO 153,5 1053 (1280)

I t S I 116,13 m (1270)

HE-82 196,1 1052 (103) (1623) obj

HE-S3 225,2 1078 (1500) bíSjglo ló

HE-82 213,2 1050 16% 1676 (TIOO) o b j

HE-85 213,2 1090 1652 1687 Ö669) víz

HE-8S 237,9 1122 1726 1767 (3785) o la j

HiSij-1 272,9 1250 1866 1882 1966 gtwxíonl .kwtpotfir

Mária/, kevés CaCO^-tal. Hajdani me
legforrás üledékének tartják. Földtani 
kora a bádeni és alsépannon közötti, 
pontosan nem ismerjük. Vecsey /1957/ a 
triász dolomit erodált felszínén említ 
gejziritet, édesvízi mészkövet és 1 m 
szárazföldi üledéket, melyre bádeni 
mészkő települ.

A szarmata rétegsor néhol megkülön

böztetheti, főleg Ny-on, a Hahóti rög
vonulat mélyebb részein jelenik meg: 
szürke, zöldesszürke márga, bitumenes 
agyagmárga, homokkő, konglomerátum 
kifejlődésben, az alján a bádeni mész
kő lepusztulásából származó kaviccsal; 
legtöbbször csak föltételezzük az elő
fordulását .

H-13 H-6 H-5 H-1S
N(J 215,8 200,8 Z1\3 230,2 K

13. ábra. Földtani szelvény a Hahót- 
Pusztaszentlászló kőolaj- 
előfordulásokon át.

A bádeni üledék itt vékony, part
közeli kifejlődésű, főleg lithotham- 
niumos mészkő, üreges-repedezett vagy 
tömött mésziszappal cementezett tör
melék, néhol szürke márga, homokkő és 
konglomerátum is előfordul. A bádeni 
rétegsor legvastagabb Pusztaederics- 
nél és a H-12 fúrásban: 40 m. Az üle
dék sok szervesanyag mellett vulkáni 
eredetű anyagot is tartalmaz: zónás- 
kaolinosodott plagioklász, repedezett 
szanidin és kvarckristályok, ritkábban 
biotit, klorit ismerhető fel, mint dá- 
cit vagy andezittufa maradványai. A 
rétegsor alján vörös agyag van.

A miocén alatt a szerkezet É-i ré
szén felsóeocén vulkanitot talált a 
HE-32, -33, -40 és -74 fúrás. Zöldes
szürke, bontott amfibolandezit, amit 
a zalatárnoki felsőeocén vulkanittal
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14. ábra. Földtani szelvény a HE-82 
fúrás kis kőolajtelepén át.

azonosítunk. A kőzet itt Xinomkristá- 
lyos alapanyagú, 4 mm-es szericitese- 
dett: oligoklász kristályokkal, az 
egész kőzet nagyon 'elbontott. Mivel 
pl. a HE-34 fúrásban a felsőkréta ré
tegek alatt érte a fúrás, kréta dia- 
báznak hittük, de csak benyomult 
tömzs, vagy telér.

Felsókréta a szerkezet É-i részén 
fordul elő, a HE-34 fúrás 1704-1803 m 
szakaszán, mint barnásszürke kalcit- 
eres rudistás mészkő, Vitaiina hispa- 
nica, Miscellana hungarica /Majzon/ 
mikroíaunával a szánton alemelet. idő
sebb tagjaként /Majzon/. Alatta felső
eocén vulkanitba jutott a fúró, 1803- 
1854,5 m mélységig.

Jura kori világos-vörös, kemény 
finomszemű krinoideás mészkő fordul 
elő a szerkezet É-i részén a H-31 fú
rásban, 1963 m alatt. A mészkőben 
Crinoidea, Ostracoda, Rádiólaria ma
radványok mellett két fajra meghatároz
ható foraminiferát írt, le Majzon L. és 
munkatársai: Involutina liassioa 
/Jones/, és Orbitoporella praecursor 
/Gümbel/.

A felsőtriász szürke, barnásszürke, 
sárgásfehér mészkő, repedezett brecs- ' 
csás dolomitos mészkő, néhol porló 
dolomit. dolomitos mészkő 57 % -a.

C a C O j és 35 % - bl MgCO^, 4 ?5-a pedig 
Fe20j. A H-ll fúrásban /a Hahóti ma
gas rögvonulat D-i oldalán/ gránátos

X

Óra

1016

Trjdsz

m  
— lrm 
Óra,5)

mészkő került elő, zöldes
színű gránátos szirt, mely 
valószínűleg a magmás kő
zetek érintkezési övében 
keletkezett.

A mezozoós alaphegy
ségbe magmás kőzetek nyo
multak, melyeket különbö
ző szakemberek különböző
en értelmeztek:

Említenek diorit-por- 
firitnek nevezett, kőzetet, 
mely zöldes árnyalatú vi
lágosszürke, amfiboltar- 
talmú kőzet /HE-32, -33/ 
ami valójában felsőeocén 
amfibolandezit lehet. 
Máshol granodioritot és 
kvarcporfírt /KHy-1/ em
lítenek. Továbbá gráni
tot. granodioritot. 
Eperjehegyháton leptit. 
helleflinta. mikrogneisz 

szerepel, Ungjakabfán hipoabisszikus 
dolerittömzsöt említenek /Tömör J.
1957 p.172/.
Szerkezeti viszonyok

A Hahóti magas vonulat a Keszt
helyi-hegység felől NyDíJy felé húzó
dik, mind mélyebbre süllyedve. Észa
kon a Zalatárnok-baki mély terület 
választja el a Hagylengyel-Salomvár 
magas rögöktől délre, a Balaton-vo- 
nal mentén, és nyugatra nagy mélység
be süllyedt, a medencealjzat és a mi
océn folyamán 1-2 km vastag üledék 
rakódott rá, az Oltáréi miocén árok 
és az Őrség területén.

Ezt a medencealjzat! gerincet 
harántirányű törések rögökre tagol
ták. Törések mentén kiemelkedő rög a 
Kilimánl-szerkezet, a pusztaszent— 
lászlói kis rög és a pusztaedericsi 
szerkezetet harántoló vonal /12. és 
13. ábra/.

A mezozoós-paleogén rögvonulat 
szerkezete bonyolult: a dél felé el
határolódó nagy törésvonal mentén 
/Balaton-vonal/, gránit, granodiorit 
fordul elő, egyes adatok szerint a 
variszkuszi mozgásokkal kvarcporfir 
nyomult az idősebb képződmények közé.
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A magaa rögvonulat É-l részén pedig a 
felsőeocénben amfibolandezit vulkáni 
működés játszódott le.

A medencealjzat, szerkezetében ha
tározott zónás felépítés figyelhető meg. 
Délen ópaleozoós kristályospala öv bon
takozik ki, a Pusztamagyaród-5, -6 és 
11 fúrásokban talált metamorf konglo
merátum, breccsa, kovapala, mészpala 
formájában. Ebbe a paleoz'ods övbe grá
nit /pu—1, -2/, granodiorit /Pu-4, -8, 
-9, -10/ nyomult. A kristályos kőzetek 
övétől É-ra középső-felsőtriász dolo
mit, dolomitos mészkő-öv következik,, 
amely a terület nagy részén é3 a tető
vidéken van jelen. A szerkezet É-i ol
dalán megjelenik a jura keskeny sávja 
/EE-31/, ettől É-ra a felsőkréta /HE- 
34-/, majd az eocén /HE-32, -33, -34,
-40, -63, -74/ öve következik, amely 
É felé a Zalatámok-Bak közötti, eocén 
árokban folytatódik /12. ábra/. Föl
tételezik /Mészáros L., Németh G. 1976/, 
hogy a pusztaedericsi kiemelkedést 
ÉK-ről határold „edericsi szerkezeti 
vonal" mentén vízszintes eltolódás is 
történt, azonban a K-i mélyebb oldalon 
a jura jelenléte, a Ny-i magasabb olda
lon a íelsőkréta jelenléte nem bizonyí
tott és a fűrásadatok egyszerűbben is, 
csupán függőleges mozgásokkal is ér
telmezhetők.

Föltételezik, hogy az É„fclé fia
talodó elrendeződés pikkelyes szerke
zetet jelent, de feltételezhető, hogy 
ezeket az öveket, nem rátolódási vona
lak választják el, hanem azok É felé 
regionálisan dőlő rétegfelületek. Dé
len ismert, kissé átalakult ópaleozoi
kum É-ra dől és egyszerűen rátelepült 
a triász - vékony jura - felsőkréta - 
eocén rétegsor'; mindezek lepusztult 
felszínét borítja a neogén tengeri, 
majd beltengeri-tavi üledék.

A fiatalabb képződmények szerkeze
tét jobban ismerjük. Az idősebb alj
zatra bádeni tengeri üledék transzgro- 
dált, a lepusztult felszín egyenetlen
ségeit betöltve és a kiemelkedések ol
dalán, különösen délről és nyugatról, 
kiókelődve. A legmagasabb rögöket. 
/Kilimán/ csak a felsőpannon üledékek

borítják el. A medencealjzat kiemelke
dései felett, települt boltozatok, főleg 
azonban kiékelődések és töréssel záró
dó szerkezetek /Pusztaederics, Puszta- 
szentlászló/ alakultak ki, amelyek kő
olaj és földgáz felhalmozódásra alkal
masak voltak. /13, 14, ég 15. ábra/
Kőolajföldtanl eredmények

A szerkezeti viszonyok bonyolult
sága és a régi geofizikai mérések bi
zonytalansága miatt a kutatásnak ne
héz feladatot kellett megoldania, elég 
sok meddő fúrás arán végül is eredmény
nyel járt és több előfordulást sike
rült felkutatni. A Hahót- Pusztaszent- 
lászló kőolajmezőt. 1942-ben az ötödik 
fúrással /H-5/, a pusztaedericsi gáz
mezőt 1943-ban a H-18, ill. 1945-ben 
a H-30 sz. fúrással, a söjtöri kis 
kőolajelőfordulást 1948-ban a H-43 sz. 
fúrással sikerült felkutatni. A terü
lethez tartozó, kilimáni földgázelő
fordulást 1952-ben, az ortaházai olaj- 
mezőt 1968-ban és a HE-82 fúrás körül 
levő kis kőolaj előfordulás t csak 1975- 
ben sikerült felkutatni.

A Hahót, vagy Pusste.szentlászló 
kőolajmező felhalmozódásra alkalmas 
csapdája egy haránttörésnél jött létre 
amely.mentén a Ny-i magasabb oldalon 
a tárolásra alkalmas bádeni lithotham- 
niumos mészkő és a felsőtriász repe
dezett, karsztosodott felszínű karbo
nátos kőzetek érintkezésbe kerültek 
és lezáródtak a mélyobb helyzetű K-i 
oldalon, az alsópannon Hahót-márgú.al.
Az így kialakult csapdában egymástól 
300 m-re 7 fúrás mélyülhetett a 0,6pkm kiterjedésű kis kőolajtelep terü
letén /H-5, -6, -10, -14, -17, -19 
és -21 számú fúrások/. Az olajtelepet 
lehatároló /H-7, -9, -20, -22, -25 
számú fúrások/ már a szegélyvizet 
érték.

A tárolókőzet a repedezett, 
karsztos folsőtriász. dolomitos mész
kő és a rátelepült. bádeni lithotham- 
niumos mészkő, amelyekben egységes 
hidrodinamikai rendszerű halmagpgapda 
alakult ki. olajtároló szerkezet 
tehát K felől töréssel határolódó 
triász-bádeni mészkőbérc, amelyet al-
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sópannon Hahót-márga zár le /13. áb
ra/. A mezőt K felől lezáró vetődés 
a bádeni korszak után keletkezett, a 
kőolaj-felhalmozódás tehát ennél fia
talabb. A vetődés a felszínen közel 
É-D irányú völgyként jelentkezik, ma
gassága 20-25 m.

A kőolajtelep talpvízzel érintke
zett, mely leszorított karsztvíz-felü
let, a víz sótartalma 0,8-0,9 g/1, a 
karsztvízre jellemző /az alsópannon 
víz sótartalma ugyanitt 4-6 g/1/. A 
telepenergiát a víznyomás adta, a 
karsztvíz kb. +130 m-ig emelkedett a 
kutatkban, amelyek átlag 205 m tszf. 
magasságúak. A termelés eredetileg 
mégis felszálló, amit a kőolaj kisebb 
sűrűsége és az oldott gáz segített 
elő. A kezdeti gáz-olaj viszony ala
csony, 28 w ? / a ? /mint nagylengyelen/.

A  l<cloLa.j i i i i í . h ih ’X í. 11, táblázat

E!Sf>rdulás= K-5 H-6
K t ó t t e ó i  i'l. 0,93 9,53Ü&ÍZ 3.93 1,.'i2

22,0bniíókum 17,%Gázol:]
\b.U:J-9

9,32 10,03
549S 55Í33
0, « 0,15

Vislnzftis E7fc*C lesDzrmeéiifoiA. t11°CFésülj 15*C oess 0,2577

15. ábra. Földtani szelvény a Duszta- 
edericsi földgázelőfördulá- 
son. ffomor J. után

6oo .
.SJ.4.
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Később a gázarány csökkent, a felszál
ló termelés megszűnt.

Az eredeti olaj-víz határ -1258 m 
volt, a legnagyobb telepvastagság pe
dig 74 m volt.
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,4 S L cl ösyLclilile: 12. lábtízjt
Ftifiv- H-S H-6

éghető ákárfn 53,8
COt Ű Z 45,5

W n9-
Piialiadabm g/m5 15,52 63,8

- h páílA |ajsúlija t*C 0,689 0,644

A geotermikus mélységfok: 17 m/C°.
A Pusztaederics kőolaj- és földgáz- 

mező a hahőti magas rögvonulatnak a 
Pusztaszentlászló olajmezőtől NyÉHy-ra 
kb. 3 km-re levő, újabb felsőtriász 
kiemelkedő röge felett alakult ki. Itt 
kis olajfelhalmozódást talált a HE-82 
sz. fúrás, melynek lemélyítésekor 1643 
m-ben az iszap elnyelődött és a fúrás 
605,5-1643 m közötti csövezetlen sza
kaszból szabadfolyással napi 115,8 m^ 
kőolaj és 2970 m ? földgáz jelentkezett.

A HE-82 fúrás kőolaja paraffin jel
legű, a fajsúlya 0,709 s / c m ? 20 C°-on 
és 0,82 a réteghőmérsékleten. Viszkozi
tása 14,74 cSt 38 G°-on és 10,04 cSt 
50 C°-on. Dermedéspontja +17,5 C°.
Összetétele:

IE-82 HE-E5

Benzin 10,35 5,63 s %
Petróleum 2 0 , 0 2 2 2 , 1 2

t f e i b i i y ü k  5 9 ^ 3 n ,e o

V eak sd q 0*15 0 , 2

K  földga ’z

4
Hj5

97,1209 7 , 
17,92 

2 1 6  
0,1991

A környező fúrások csak olajnyomo
kat találtak /HE-84, -85/. Az olajtá
roló terület kiterjedése mindössze 
300 x 700 m.

A pusztaederics! dolomitos mészkő 
felett és a kiemelkedés líy-i oldalán 
az alsőpannon Tófoj-homokkősorozatban 
/15. ábra/ néhány kiékelődő lencsés 
homokkőpadban földgáztelep halmozódott 
fel, -1205 és -1297 m között. A tároló- 
réteg lencsés kifejlődésű, finomszem- 
csés homokkő, vastagsága 1-11 m, poro
zitású 23 % körüli, néhol kőolajnyomok 
is előfordulnak benne. Szerkezete te

lepült boltozat a felsőtriász dolomi
tos mészkő felett /12. ábra/. A gáz
tartalmú területen mélyült fúrások: 
HE-18, -26, -29, -30, -32, -31, -34, 
-35, -37, -41 és az újabb -72, -73,
-74, -75, -76, -77, -78, -80, -81, -82, 
-83 és -84 fúrások.

/ \ ^ ö L a i ^ z  ö í i u - H l ^ U -  13. -táblázat

Ftlris: HE-29 HE-30 HE-34 HE-41

Metán i8,20 87,93 8272 79,58

Etán 2.62 2,19 2.35 2,78

Propán 1,49 1,09 0,84 159

i-bulin 1,01 0,27 0,45 0,37
n- butin 1,03 0,45 0,38 0,56
Pentán, síi. 0,40 0,25 0,15 0,47

W i 1,68 1,01 1,08 1,02

Ol 0,10 0.33 0,21 0,43

Nz 13,22 6,42 6,82 13,20

A gáz párlattartalma 50-110 g/m^.
A párlat 100-150 C° között lepárolha
tó benzintartalma 50-60 SJ. A Hempel- 
lepárlással 25 G°-onként nyerhető faj
súlya megegyezik a pusztaszentlászlói 
kőolaj megfelelő frakcióinak fajsúlyá
val, amiből ..közös származásra lehet 
következtetni /Gráf, 1948/. Az ederi- 
csi benzin 2 % - a  aromás, 16 % - a  naf- 
ténes és 82 ?ó-a paraffin szénhidrogé
nekből áll.

A gáztelep a lehatároló fúrások 
szerint nem függ ös3zo olajtesttel.
Dél felé a tároló homokrétegek elvé
konyodnak és kiékelődnek. A gáztelep 
leművelését 1952-ben kezdték meg, mi
után bebizonyosodott, hogy nem áll 
kapcsolatban kőolajteloppel.

A letermelt gáztárolókat újabban 
földalatti gáztárolásra képezték ki 
/Kőrö3sy-Lelkes, 1971/. Az ország 
energiarendszerébe kapcsolódó föld
alatti gáztárolót az 1977. év végén 
137 atm. nyomáson 450-460 millió m^ 
gáz földalatti tárolásra tették alkal- 
mascdv

Végül meg kell említeni a HHy-1 
kutatófúrást, moly a terület líy-i ré
szén mélyült az 1972. évben /ll. áb
ra/, a szeizmikával jelzett orrazerű 
alakulatra. A rétegsora a többi fúrá-



sóhoz hasonló, de 1966 m-ben a bádeni 
rétegek alatt kvárcporfírban ért vé
get. Itt a kvarcporíír erősen bontott, 
világos zöldes-liláa kőzet, alapanyaga 
is böntott mikrokristályos, kovás, 
benne biotit-fo3zlányok, ikerlemezes 
plagioklászok, szanidin-lécek maradvá
nyai és kis kvarckristályok Ismerhetők 
fel. A permi kvarcpor!írral azonosít
juk.

A HNY-1 fúrás a bádeni lithothamni- 
umos mészkőben 1853-1922 m között jő 
olajnyomokat talált:
A KŐOLA3 {afpt'ja: 0,053 / 231 
V is z k o it ís a  ! 5,01 c S t / 3 S 'C  

4,65 cSt/£0C
Darrr/róésjont * -5,0'C 
Bifflíniríia’.om: Ía’/Ö 5% 
Petróleum ! 5,2-3
Gázolaj : 22.’78
Itetoekj : 11,03
Marciik = 21,13

A  F Ö L D G Á Z összetétele

M e tá n  > 55,77 VU
Nehezebb CH > 23,42

N i 9 5 1

COj. 0,0

0,19

A további lcutatási lehetőség a ha- 
hőti területen már kevés, mert a kuta
tófúrások behálózzák a területet. De 
kisebb előfordulások felkutatása még 
reményteljes -lehet, a fúrások közötti 
még feltáratlan nagyobb■térülőteken el
végezhető korszerű, részletes szeizmi
kus mérések után, mert a tapasztalat 
szerint egészen kis szerkezeti, válto
zások, a medencealjzat kis kiemelkedé
sei, törésvonalak jelenléte is lehető
vé tette a kőolaj-földgáz felhalmozó
dást.

7. Kilimán /17-20. ábra/

A hahót! magas rögvonulat kutatása 
keretében került sor a kilimáni terü
let vizsgálatára, amely a héhóti-ge- 
rinc legmagasabbra kiemelkedő részének 
bizonyult.

A geofizikai méréseket a hahót! ku
tat ót erűlettel ismertettük.

A fúrások mélyítése is a Hahót—1, 
-2, -3 számú fúrásokkal kezdődött, a 
kilimán! szerkezet, tetővidékének kele
ti részén, az 1939-40. években. De mi
után a H-5 fúrás megtalálta a puszta
szent lászlói kőolaj előfordulást, Kili

mán környékén szünetelt a fúrási tevé
kenység, áttolódott Pusztaszentlászló, 
majd a pusztaedericsi gázmező kömyé- 
lére. A kilimáni szerkezet kutatására 
csak 1951-ben tértünk vissza és ezek 
a fúrások már Kilimán névvel mélyültek 
az 1951-53. években.

A Ki-1 fúrás a szerkezet tetővidé
kének ÉK-i részén mélyült, a régebbi 
és iszapveszteség- miatt műszakilag si
kertelen Hahót-1 és a H-2 fúrásoktól 
200 m-rel északra, ahol jó kőolaj- és 
földgáznyomokat talált a fel3Őpannon 
rétegekben.

A Ki-2 fúrás az előbbitől 900 Hí
rei ÉK-re mélyült, ahol a mezozoikum 
felszínét 160 m-rel mélyebben érte el 
és olaj-gáznyomos vizet talált.

A Ki-3 fúrás a hahéti gerinc K-i 
részén, az előbbitől 4 km-rel K-re, az 
ungjakabfai gravitációs maximumon mé
lyült. Kiderült, hogy itt a mezozoikum 
felszíne jóval mélyebb, és a gravitá
ciós maximumot "dolerit"-nek elneve
zett magmás tömeg okozza. Ezárt a kuta
tást nyugat feló. folytattuk.

A Síd:- fúrást a Ki-1 fúrástól 900 
m-rel HyBHy-ra mélyítettük, a kilimáni 
szerkezet tetővidékének K-i részén, 
magas szerkezet! helyzetben, és nagyon 
figyelemreméltó: éghető gáznyomokat, 
valamint gyenge .olajnyomokat talált.

17. ábra. Kilimán földgáz-előfordulás
térképe a ncogénnél idősebb 
képződményeik í ele sínének 
mélységvonalaivai.
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Végül a KI-5 fúrás az előbbitől D- 
re, a szerkezet tetővidékén megtalálta 
a kilimáni- felsőpannon földgáztelepet.

Ezt követően összesen 17 fúrás mé
lyült, részben lehatárold, részben to
vábbi felderítő céllal. Pontosabb ada
taik az alábbiak: ,

__________________ 14. tábláét
FUris Fa  a  Fp. Ap. 7 Pz Megjeggás

Ki-1 150,0 13 610 708 C712)

Ki-2 152,5 12 612 810 (BT.)

Ki-J 189,5 12 1097 (1099) .dolent’

Ki-4 151,3 603 * IBM
Ki -5 151,2 542 - (S42J) gfelUSH

Ki-6 151,7 513 - (513,8)

Ki-7 164,4 710 (7498)
Ki-8 148,2 627 (633)

Ki-9 168,3 560 585 (594)

Ki-10 n s  630 8S8 (872)

Ki-11 153H 948 971 (9791)

Ki-12 167,8 (675)

fó-B 163,8 510 583 (5S&)

Ki-14 m  787 802 (£04,5)

Ki-15 1^5 800 (B24p)

Ki'15 1656 834 (848)
Ki-17 165,8 763 1032 - 0057,8)

megvan a Drávái Formácid és alatta a. 
Tófej Homok Formáció' is. Távolabb Ny 
felé már a Nagylengyel Agyagmárga /= 
itt Hahdt-márga/ is megjelenik /H-43, 
-45, -51, stb./.

A pannon rétegek alatt mésztufa és 
kovás ge.lzirit van, nyilván a triász 
karbonátos alaphegységből fakadó egy
kori források üledékei, koruk pannon 
előtti.

RiWn-S -1 -2

19. ábra. Földtani szelvény Kilimán-5, 
-1, -2 fúrásokon át, Tömör 
J. szelvénye alapján.

18. ábra. Kilimán szerkezet föld
tani szelvénye.

Ki-12 Ki-3 Ki-3 Ki-8
US r.y 103,0 u.i

■ _A__J

243) \

kct eredetileg doleritnek. 
háznak elnevezett zöld, zöldé..

612_vulkáni kőzet törte át /Ki-3 fúrás/,
melynek bontott alapanyagában 
plag'ioklász-lécek,

Rétegsor
Vékony negyedkori agyag, homok, 

lösz alatt a felsőpannon agyag—homokré— 
tegek, alatta a szerkezet tetővidékén 
/Ki-4, -5, -6 fúrásokban/ az alsópp.nnon 
hiányzik, a kiemelkedő mezozoikum o3.da~ 
lan kiekelodik. A kiékeledő rétegek az 
alsópannon Drávái Formációját: képvise
lik. A mélyebb szerkezeti helyzetben

Diszkordanoia és nagy üledékhiány 
után triász kori dolomitos mészkő kö
vetkezik. A kutatóterület D-i részén 
/Ki-17? sz. fúrás/ mint Hahótön emlí
tettük, itt palcozoós flllit jelenik 
meg-, mely szürke, selymssfényű, jó pa
lás szövetű kőzet. Csiszolatban henge
res kvarc és szericit-os.omók láthatók.

A paleozoós és triász képződménye-
máskor dia

szürke 
■ás/, 

bázisos 
amfibol és klorit 

ismerhető fel, 3ok ércásvánnyal. A kő
zet bontott állapota miatt nehezen ha
tározható meg pontosan, a mai ismere
tek szerint valószínűleg a környék 
több fúrásából ismert felsőeocén amfl- 
bolandezittel azonosítható.
Szerkezeti viszonyok

A kilimáni szerkezet a hahóti elte
metett; gerincen, környezetéből kiemel
kedő- rac-sozoos sasbérc, melyet törésvo—



nalak taglalnak és határolnak. Az alap
hegység kiemelkedése lelett laposan 
felboltozódnak a felsőpannon üledékek 
/19. és 20. ábra/ és e lapos boltozat 
egy homokrétegében földgáz halmozódott 
fel. Az alaphegység öves felépítését 
Hahdttal kapcsolatban említettük, déli 
részén itt is megvannak a paleozoés 
képződmények, amelyektől É-ra mezozoi
kum következik. Az alaphegysóg törés
vonalai mentén a felsőeocénben vulkáni 
tömeg nyomult fel.

Ki-7 Ki-4 Ki-S Ki-S Ki-S o 500m Ki-tO

20. ábra. Földtani szelvény a Kilimán 
szerkezeten, Ki-7, -4, -5, 
-6, -8 és -10 fúrásokon át

Kőolajföldtani eredmények
Több fúrás talált földgáz- és cse

kély kőolajnyomokat a felsőpannonban, 
végül a Ki-5 fúrás 322,5-324,5 m-ben 
földgáztelepet talált, melyből 10 mm- 
es fúvókán napi 23 830 m3 és 18 mm-es 
fúvókán napi 68 000 m3 gázt lehetett 
termelni. A gáz száraz, párlat nincs 
benne, amilyen általában a felsőpannon 
gáz, viszont magas a N2 tartalmas

Ki-5 Ki-S

niihid(ocjí«li: 61,19 7. 60,10 7.

COf 0,11 0,11

Na 38,10 38,63'

A szerkezet tetővidékén a Ki-5 fú
rástól D-re mélyült Ki-6 fúrás szintén 
megtalálta a gáztároló réteget 321,5- 
326 m-ből napi 33 830 m3, 10 mm-es fú
vókán, napi 48 720 ra3, 12 mm átmérőjű 
fúvókán a termelőképessége. Jellemző a 
felsőpannon rétegekre a nagy homoktar
talom, lencsés szerkezet, homokszinte
ket elválasztó vastagabb agyagrétegek 
nincsenek.

Továbbiakban a gáztelepnél mélyebb 
helyzetben az esetleges kőolaj lehető
ségét kutattuk, de csak nyomokat talál
tunk, viszont kis olajtelepet tárt fel 
Söjtörtől, D-re a H-43 sz. fúrás.

További kutatásra nem sok a lehető
ség. A mezozoikumot nem ismerjük telje
sen, nem harántolta fúrás, de Kilimán- 
tól É-ra Dióskálon ismerjük a triász 
alatt a perm képződményeket, D-re pe
dig a Ki-17' fúrás íillit előfordulását. 
A mezozoikumot vulkáni képződmények 
törték át. A repedezett kőzet szénhid
rogén-tartalma a fölötte záró neogén 
alatt halmozódhatott volna fel, de va
lószínűleg szétszóródott, mielőtt a 
felsőpannon üledék letakarta volna.

8. Újfalu, Újfalu-kelet, Újfalu-Budafa 
/21-25.,ábra/
, A Hahót és Kilimán szerkezetek ku

tatásának megkezdése után a következő, 
1940-ben elkezdődött a budafai olajme
zőtől Ny-ra folytatódó Száva-redők ku
tatása. Az éjfalu kutatóterület a lo
vászi olajmezőtől D-re mintegy 4,5 km- 
rel, a Budafa kőolajmezőtől Ny-ra kb.
10 km távolságra fekszik. A terület, 
földtani felépítésére az 1917-1919. 
években végzett felszíni térképezés 
rétegdőlés méréseiből lehetett követ
keztetni. Az 1916. évben a Pénzügymi
nisztérium, Boci "i Hugó megbízása alap
ján Pávai Vájná Ferenc térképezte az 
ország DNy-i részén az ismert Száva- 
redők K-i folytatását. Időközben a 
trianoni békediktátum szerint az or
szághatáron belül maradt terület kuta
tására szorult ez a munka. A felszíni 
feltárásokban és mesterséges árkokban 
mért ^óte^dölések alapján Pávai Vájná
F. a későbbi kutatások bizonyítéka 
szerint hibátlanul kijelölte a budafai
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boltozatot és annak Ny-i folytatását 
Szelence-Bányavár vidékéig', ill. Lendva- 
újfalunál az ország határáig.

A földtani térképezés eredményei
vel ■ azhangban voltak az 1934-1935. 
évi Eötvös-ingás mérések, bár ritka 
állomásközzel készült térképen, jól 
kijelölhető egy gravitációs maximumvo
nulat tengelye.

Ennek a íelboltozódó vonulatnak a 
Hy-i részén mélyült a jugoszláv határ 
mellett az Ujfalu-1 fúrás, az 1940. 
évben. Ebben a fúrásban három szinten 
jelentkeztek kőolaj- és földgáznyomok, 
amelyek további fúrások mélyítését in
dokolták.

A kutatóterületen 1940-1953. évek 
között Újfalu néven 50 fúrás mélyült, 
nagy részük termelőfúrás. Már az U-13 
és -14 fúrással bebizonyosodott, hogy 
az Újfalu kőolaj- és földgáztelepeket 
K-en egy kb. 25 m-es( kis ugrdmagasságú, 
ÉK-Dlíy irányú harántvetővel lehatároló 
terület, után K felé újabb lapos felbol- 
tozódás és ebben CH-felhalmozódás köve
ti, amit Újfalu-kelet /UK/ területnek 
neveztek el. Ezt a területet először az 
UK-29 fúrás tárta fel, mely kőolajat és 
gázt. talált, az 1517-1522 m közötti ho- 
mokrótegekből 10 mm-es fúvókán napi 
50 000 m^ földgázt és az 1499-1502 m 
közötti szakaszból napi 7-8 m ? kőola-

ijat termelt es ezzel fölfedezte az Uj- 
falu-kelet olajmezőt. Az 51. számú fú
rástól az 1962. évben mélyült 76. szá
mú fúrásig a további fúrásokat UK-51 
-76 fúrásoknak nevezték. Ezek nagy ré
sze szintén termelőfúrás. Az Újfalu- 
kelet és a budafai terület között mé
lyült felderítő fúrásokat Újfalu-Budafa 
/UB/ fúrásoknak nevezték, ezekből 1952- 
1962 között 13 fúrás mélyült. Végül a 
íelsőpannon alján, az Újfalu-felső ho
mokrétegekben felhalmozódott kis kőolaj- 
gáztelep feltárására és termelésére mé
lyült fúrásokat Uj falu-felső /UP/ néven 
nevezték, ezekből 1951-52-bcn 22, főként 
termelőfúrás mélyült. Hasonló céllal az 
Ujfalu-kolet területen is mélyült egy 
UKF-1 jelű fúrás. Végül az 1977. évben 
Ujfalu-1 néven egy 4303 m mély alapfúrás 
létesült.

lŐRHAFÖ lbá

A nagy számú fúrás legnagyobb ré
sze termelési céllal mélyült és megállt 
az alsópannonban, mely nagyon lapos 
szerkezetű, alig: van mélységkülönbség 
a .formációhatárokban. Az UF-jelű fúrá
sok az alsópannon elérésekor befejeződ
tek.

A mélyebb kutatófúrások fontosabb 
adatai a következők:

15. táblázat
filris FA Q Fp. Ap 5:. km Majiejyls

U-1 157,2 25 810 1620 1767 (1765) olajríjom
U-2 153,7 675 (13CD?) gáz
0-3 153? 100 (112) olajapm
0 -7 157? 562 0237) gizntpro
U-5 157,1 602 (1295) VÍZ
0-6 153,8 5S0 1692 1880 (2207,5) olaj
U-7 157? 770 1S50 1815 (1925.7) Víz

H - .-28 szirti) jilfását sl alsópamontan ál!Uk tag
U-29 152,7 687 (1578) clai-géz
11-30, ...‘SO Számú -jiiráfck az ásópntontan áütík hyeg 
UK-51,—‘16 sámli - lírások <® áópr.rűnban álltak rrcg 

UB-1,— "13 vára) -áfások az atópnrtoifen álltak mtg 

UF-1, --.-22 nárai jirásak az also-já'jopaiwon tatáronkgJilÜ 

U -I 158,7? 27 692 1702 1830 3173 (7303)

22. ábra. /lásd a 31. oldalon!/
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Rétegsor
A neogén rétegsor a Budafa olajme

zőéhez hasonló, kb. 25-30 m-ig negyed
időszaki sárga homok, homokos agyag, 
homok és kavics. Alatta feleópannon 
szürke homok, homokos agyag, agyag, 
vékonyabb agyagmárga és lignites agyag 
csíkokkal. A felsőpannon alja vasta
gabb homokrétegekből áll, ezt tfjfalu 
homokszintnek nevezték el, mert he-

i i
lyenként olajtároló. Újabban Újfalui 
Homok Formációnak nevezik. Az alsópan
non kőzetrétegtani szintjeiből felis
merhető a Drávái Homokpados Agyagmárga 
Formáció, 500-600 m vastag kifejlődés
ben, amelyben itt az agyagmárga, homo
kos agyagmárga uralkodik, a finomszemű 
homokkő rétegek vékonyabbak. Alatta 
felismerhető a 300-350 m vastag Tófeji 
Homok Formáció, amit itt 4-5, vasta
gabb sötétszürke agyagmárga részekre 
taglal. Egyes vékonyabb homoklencsék 
gáztárolók. Mélyebben a 70-100 m vas
tag Lenti Márga Formáció következik, 
mely itt sötétszürke csillámos márga, 
agyagmárga, vékony finomhomok lencsék
kel. Végül felismerhető az alsópannon 
alapkonglomerátumának megfelelő vilá
gosszürke homok, durvahomok- és konglo
merátum csíkokat tartalmazó homokkő
szint, amely Budafán az olajtároló 
Borsfa homoksorozat, Lovásziban szin
tén olajtároló é s a Lovászi homoksoro
zat nevet kapta. Itt ebben fejlődtek 
ki az Újfalu-alsó nevet viselő és fő
ként litológiailag záródó kis kőolaj
telepek.

A szarmata rétegsor főleg szürke, 
zöldesszürke-barnásszürke, márga és 
homokkőpadok váltakozása, néhol homok
kő és konglomerátum csíkok is megjelen
nek, mélyebben márga, mészmárga betele
pülések vannak. Vastagsága 160-180 m, 
elhatárolása azonban bizonytalan.

A bádeni rétegsor hasonlóan szürke 
márga, néha konglomerátum Ó3 breccsa. 
Ezt a rétegsort csak az U-l fúrás ha- 
rántolta, ahol 1343 m vastag.

A neogén rétegek alatt díszkordan- 
cia és nagy Uledékhiány után következő 
rétegsor felső részét először a triász
ba, majjl az egészet a permbe sorolták

/Bércziné-Kochansky, 1981/.
A perm rétegsort 3173-4303 m közt 

tárta fel a fúrás, tehát itt 1130 in
nál vastagabb. Az 3173-3525 m közti 
352 m vastag felső részét, amely sötét
szürke dolomitos mészkő, agyagos dolo
mit, a Velebit hegység középsőperm 
kori rétegsorával, ennek karbonátos 
kifejlődésével azonosítják. Alatta 
3525-4303 m között 778 m vastag finom
szemű törmelékes üledék van, szürke 
kvarchomokkő, sötét palás agyag dolo
mitos lencsékkel, alárendelten brecs- 
csával, amit a marin Trogkofel karbo
nátos kőzeteknek a törmelékes kifej
lődésével, a Kosna-sorozattál párhu
zamosáénak /H.W. Flügel, 1975/, amely 
délre törmelékes elegyrészben egyre 
dúsul és Albániáig követhető.

A perm rétegsor ősmaradványai al
gák, foraminiférák /Ammovertella in- 
versa, Tetrataxis nana, Lasiodiscus 
irregularis, Schubertella australis, 
stb./, bryozoák, gastropoda embriók 
és echinoidea tüskék /Bércziné- 
Kochansky, 1981/.

Az U-l fúrás tehát egy újabb lánc
szemet tárt fel a Délalpok, a Dinari- 
dák és a BUkk-hegység tengeri permje 
között.

Szerkezeti viszonyok
A medencealjzat szerkezeti kifej

lődése szerint a Bükk-hegység é s a 
Délalpok, Dinaridák közötti Igal-Bükki 
szerkezetegység tartozéka. A neogén- 
ben nagymértékben süllyedő terület 
volt, melyben 3200 m körüli vastagsá
gú és nagyrészben folyamatos üledékkép
ződés ment végbe. A neogén üledék szer- 
- kőzete a Száva-redők folytatásaként la
pos felboltozóáá3, amelyben itt még a 
felsőpannon üledék is részt vett, te
hát a rodánlai orogén fázis idején tér
szűkítő mozgások eredménye.

Az Újfalu-Budafa lapo3 neogén bol
tozat-sorozatát kisebb magasságú ha- 
rántvrtődések érték. Ilyen észlelhető 
Újfalu és Újfalu-Kelet kutatóterület 
között, ahol az U-3, -30,-34,-35 
fúrások magasabb szerkezeti helyzetű
ek, az U-13, -14 stb. fúrások mélyebb
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helyzetűek. A lapos felboltozódás 
/21. és 22. ábra/, a kis vetődések 
és lltolégiai változások /áteresztő- 
képesség megszűnése/, kisebb csapdá
kat hoztak létre, ezekben kőolaj és 
földgáz, halmozódott fel.

Újfalu nagymélységű kutatása
A kutatóterületen a bádeninél mé

lyebb képződmények ismeretlenek vol
tak. A hozzá K-felé legközelebbi nagy
mélységű fúrás a B-VI 3270 m mélység
től durvatörmelékes kőzetben mélyült.
A távolabbi B-I1I fúrás is dolomit- 
breccsát fúrt át 3176-3500 m közt, és 
a B-500 ugyanezt 3206-3402,5 m közt és 
a B-502 fúrás 3096-3504 m közt harán- 
tolta. E törmelékes üledék COg-dús 
gázt tárol. Újfalutól Ny-felé kb. 10 
km-rel a jugoszláv Zebanec-2 fúrás ért 
el nagyobb mélységet, ebben 2260-2990 
m között 730 m vastag a "miocén bázi
sának •Uledékei"-ként leírt dolomit- 
breccsa, és 2990-3275 m között kérdé
ses, mezozoikumnak tekintett mészkő
törmelék van. Mindezek tárolásra tulaj
donképpen alkalmas kőzetek.

É-felé a szomszédos Lovásziban a 
L-Il fúrás 5400,5 m mélységben még a 
kárpáti emelet homokkő-márga üledékei
ben végződött. Újfalu környékén a tá
rolásra alkalmas durvatörmelékes üle
dék magasabb helyzetben volt várható.

Minthogy az 1975. évben mért korszerű, 
digitális szeizmikus szelvény felbol
tozódás jelenlétét valószínűsítette, 
lemélyült az U-I fúrás 1977-78-ban, 
4303 m-ig, ahol, mint említettük, perm 
üledékben állt meg.

Az U-I fúrás nagyon értékes föld
tani adatokat hozott, de figyelemre
méltó kőolaj-földgáznyomokat nem ta
lált.

Kőolajföldtani eredmények
I ,Az Újfalu kutatoterületen az első 

olajnyomokat már az U-I fúráskor ész
lelték 1940-ben, a szerkezet É-i szé
lén. Mint később bebizonyosodott, a 
szerkezet É-i szárnyán a felsőpannon 
alján az Újfalu-felső homoksorozat és 
az alsópannon alján az Újfalu-alsó ho
mok volt olaj-gáznyomos. Az Ujfalu-2 
fúrás a szerkezet D-i oldalán 1108- 
1114 m között alsópannon homokkőré
tegből, amelyet itt Tornyi homoksoro
zatnak neveztek el, napi 12 000 m3 
gázt termelt.

Tulajdonképpen a két fúrás közé 
telepített későbbi fúrások tárták fel 
az olajmezőt /21. és 22. ábra/. Az 
U-6 fúrás amely 1949-ben az Újfalu- 
alsó szintből, 1489-1493 m-ből 12 %  

olajtartalmú folyadékot,, majd 1470- 
1483 m-ből napi 7 m3 olajat kezdett 
termelni. Ez az első sikeres kutató—
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fúrás 1950.VII.01-én kezdte el a rend
szeres termelést. Az ennek következmé
nyeként leiért nagyszámú felderítő, le
határoló és termelő fúrás, lényegében 
kettő' kőolaj- és flöldgáztároló réteg
sort talált.

Az egyes homokkő-sorozatokat itt 
is elnevezték, a könnyebb tájékozódás 
érdekében, de ezek nem váltak olyan 
közhasználatúvá, mint Budafán és később 
Lovásziban, mert jelentőségük kisebb. 
Ezek: a Tornyi homoksorozat 1165-1240 
m között, Felsókerka 1260-1295 m között, 
Alsókerka 1325-1360 m között, Szécsi 
1380-1410 m között és az Újfalu-alsó 
1460 m-től mélyebben. Ezek közül csak 
az üjfalu-alsó homoksorozat bizonyult 
jelentősebb tárolónak.

Az Új falu-alsó olajtároló az alsó- 
pannon durvábbszemcséjű házi^rétegei
ben, a Lenti Márga Formáció alatt, a 
budafai olajmezőn a Borsfa-, a lovászi 
olajmezőn a Lovászi-homoksorozatnak 
megfelelően helyezkedik el. 7-10 m vas
tag homokkő, laza szerkezetű, finom
szemcsés, csilla' s, átlagos hasznos 
tárolóvastagsága. 3,5 m, átlagos poro- 
zitása 18,2 % . A hézagtérfogat tapadó-
vís-tartalma kb. 35 %  körüli.1

Az Ujfalu-alsó szint kőolajára 
jellemző a 12-20 55-os benzintartalom, 
és 72 %  körüli fűtőolaj tartalom. Der
medéspontja +33 °C. A kőolaj oldott 
gázt tartalmazott, de szabad gázsapká
ja nem volt. A felhalmozódás rétegte
lepben helyezkedett el, melyet K-DK 
felé 25 m magas vetődés határol; máshol 
szegélyvízzel érintkezik. A felboltozó- 
dás nagyon lapos.

Az Újfalu-felső termelő szint a 
felsőpannon legalsó homoklencsós ré
tegsora, mely az országban máshol is 
rendszerint benzin és petróleum-tarta
lomban szegény, kenőolajdús, naftónbá- 
zisű nehéz kőolajat tartalmaz és kevés 
földgázt tárol. Újfalun ennek a szint
nek a termelését víz- és homokbeáram
lás zavarta, A tároló bonyolult len
csés kifejlődése és az olaj- víztároló 
rétegek sűrű váltakozása miatt általá
ban vízzel együtt termelt kőolajat, és 
a kutak hamarosan elvizesedtek. A leg

tovább az UF-8 és -11 számú fúrás ter
melt kőolajat segédgázzal, a többi az 
elvizesedés és a homokbeáramlás miatt 
rövidesen leállt.

A kutatóterületet 1952.1.01-én ad- 
1ták át termelésre. Ekkor Újfalun es 

Újfalu-Keleten 18 kút termelt olajat,
5 fúrás a műszaki kiképzés hibái mi
att nem termelt, két fúrás pedig a 
szerkezet É-i szélén hamarosan elvize- 
sedett /U-17, U-22/.

Az említett két termelő szint mel
lett az alsópannon Tófej Homok Formá
ció felsőbb homokrétegeiben, nem ösz- 
szefüggő kisebb földgáztárolé homok
lencsék voltak, napi 20 000-35 000 
kezdeti termeléssel. E kis gáztelepek 
kőolajjal nem voltak összefüggésben. 
Csak helyi üzemi célokra termeltek ke
vés gázt.

Újfalu-Kelet olajmező. Az említett 
vető-vonaltól K-re, mintegy 1 km tá
volságra újra felemelkednek kissé az 
alsópannon rétegek, kis lapos bolto
sat alakjában, ahol az Újfalu-alsó ho- 
moksorosatban újabb kisebb olajtelep 
volt /23. ábra/.

Itt az Ujíaiu-alsó homoksorozatban 
maximum 9, átlag 3,5 m vastag kőolaj
jal itatott homok volt, melynek átla
gos poroztiása 18,2 % , átersztőképes- 
sége átlag 37 mD, vízszintes és 26 mD 
függőleges irányban. Az olajtelep gáz
zal telítetlen, gázsapkája nem volt.
A rétegvíz 20-25 g/1 sótartalmú.I I

Az Újfalu-Kelet mesőrészben az Új
falu-felső szint kis lencsékből áll, 
kevés gázt tartalmazott. Csak a mélyebb 
fúrásokból ismerjük, az egyétlen erre 
a szintre telepített fúrás az UKF-1 
eredménytelen volt, azért mélyült, 
hogy az U-31 fúrásban reményteljes, de 
már cementpalást nélküli 762-777 m kö
zötti réteget megvizsgálja.

Az Újfalu-alsó szint kőolajéiv7rüind- 
két területen/ paraffin-intermedier 
jellegű, paraffinban gazdag. A felső 
szint kőolaja naftén-intermedier jel
legű és paraffinban szegény. Ilyen 
nafténbázi3Ú kőolaj a felsőpannon al
ján már más kutatóterületeken is elő
fordult, pl. Buzsákon és az Alföldön



több helyen.
17. láblázat

Szárma
zni WlJ:

0-6
Új[áu-al»

líjjala-abá 

áUaj 'ősz.
H  U-3 to -jt tó  
Ifjjsla- állag ossz.

F a is M ’t 0,886 0,886 0,9065 0,910

VitztóUs 3,61 #50* 22t9/Bf 4,VI E V #  130 c W  
1 42cft/#C 

25c&/50%

OemdépoA ♦M*ic <37 *C -20*C alatt -2&*C alatt

títóáom*/. 0,12 0,15 0,20 0,15

Aojölt % 2,13 0,5 0,17

Paraffin 28,4 30,0
2,7 2,0Benzin 11,5 7,5

Pítróhum 10,9 13,0 145
Gázolaj 119 14,0 23,9 16,0

fenáobj 16,8 m
48,6 65,0 40,6 67,0

VecWg 0,6 0,5 0,6 0,5

/Gráf László vizsgálatai szerint/

18. táblázat

Siívf.'.zzjjí U-2 U - 6 U - 4 8 194-58 1)3-2 1)3-5 1)3-3
tó n * 1410- 1255- 1031- 919- 1131-

95,29 92.5 93,7 95,7 Só,6 91,3 93,61
C O j 0,44 0,3 0,13 1,2 0,9 0,4 0,53
Hz 4,21 6.1 3,n V 2.5 2,3 5,Sí
O i - 0,6 - - - -

KASfcA. g! 3 191,9 33,1 134,1

Az Újfalu-Kelet és Budafa, ill. 
Kiscsehi közötti területen U.ifalu- 
Budáfa /UB/ néven 1952-1962 között 
13 fúrás mélyült. Ezek mind megálltak 
az alsópannonban, egyetlen fúrás, az. 
UB-8 érte el a bádeni rétegeket, 
ezekben 1815,5 m-ben fejezték be.
Ezek a fúrások újabb rétegtani ered
ményeket nem hoztak, szelvényük az új
falui és budafai fúrásokéval megegyező. 
Szerkezeti eredmény a budafai olajmező 
rétegsorának Ny felé való lemélyülésé- 
nek bizonyítása, és több új homokréteg 
megjelenése ill. ezeknek K felé való 
kiékelődése. Igen lapos boltozat is ki
rajzolódik a Lenti Márga Formáció fel
színén, de a mélységkülönbség csak 
méterekben, legfeljebb 10 m-ekben fe
jezhető ki. Legmagasabb az UB-6 fúrás, 
ahol -1343 m, a tőle 400 m-rel B-re 
lévő UB-7 fúrásban ez 1349 m, a 900 m- 
rel D-re lévő UB-9 fúrásban -1359 m, 
tehát a rótegdőlés nagyon lapo3.

Kőolajföldtani eredmények között 
megemlíthető, hogy az UB-1 fúrásban 
16 megvizsgált rétegben csak gáznyomok 
jelentkeztek, az UB-2-ben az 1187-90 
m közötti réteg tartalmazott, földgázt 
és kevés olajnyomot, az UB-4 fúrás a 
Felsőlispe /1125-30/ és Keretye /1210- 
19 m/ homoksorozatnak megfelelő szin
ten olajnyomokat talált. Az UB-5 fúrás 
a Budafa homoksorozatból némi gázt 
termelt, 10 mm-es fúvókán 26 500 m ?/  

nap. Az UB-6 a Tornyi homoksorozatból 
/1210-1213 m/ kevés gázt /23 300 - 
40 000 nrVnap / termelt. Az UB-8 fúrás 
1137-1143 m-ből 10 mm-es fúvókán napi*5 *5

94780 nr gázt és 6,4 m párlatot termelt 
/18. táblázat/.

Az UB területen a kutatófúrások 
szerint az elért mélységig számottevő 
CH-előfordulás nincsen, csak kevés gá
zos homoklencse van. A nagyobb mélysé
geket ezen a területen nem ismerjük, 
de a szomszédos nagy mélységű fúrások 
alapján további kutatást índokló ada
taink nincsenek.

További kutatásra az Újfalu és 
környékén levő területeken, a bolto
zat tetővidékén aligha van lehetőség.
A felboltozódás oldalain talán remény- 
teljes lehetne a kiékelődő rétegekben 
új felhalmozódások kutatására, de en
nek a gazdaságos módszerét még meg 
kellene találni és az alkalmazásukat 
erre a területre ki kellene dolgozni.

9. Lovászi /25, 31. ábra/
A budafai kutatási sikerek után a 

környék hasonló területeire terjesz
tette ki a munkát Papp Simon. A lová
szi kutatóterület mélyebb földtani 
felépítésére először az. 1938 előtti 
Eötvös-ingás, majd az 1937-38. évi 
gravitációs mérések derítettek némi 
fényt, mindkét módszer pozitív rend
ellenességet észlelt, de a szerkezet 
csak az izogamma vonalak kis kiöblösö- 
déseként jelentkezett. A geofizikai 
méréseket, részletesebben Budaiénál 
tárgyaltuk.

A budafai eredmények után a fúró- 
berendezések nagy részét lekötötte az 
ottani lehatárolás és a termelő fúrási
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hálózat elkészítése, a környező hason
ló területek között a lovászi szerke
zet kutatására 1940-ben kerülhetett 
sor. Az c1só fúrást Papp Simon Kútfej 
község mellett, attól DNy-ra tűzte ki 
és mint később kiderült, sikerült a 
szerkezet tetővidékét az első fúrással 
megtalálni olyan szerencsésen, hogy 
1940.XII.01-én már termelt az új Lová
szi olajmező.

Az Ij—1 fúrás 1940.VI.17-VIII.10.
között harántolta a felső és alsópan
non rétegsort, utóbbiakban a mai elne
vezés szerint a lófej Homok Pormációt, 
és a szarmata rétegekben fejeződött be, 
1566 m mélységben. Az alsópannonban a 
homoksorozatok a budafaiakhoz hasonló 
kifejlődésűek és itt is kőolaj- és föld- 
gáztárolók.

A L-2 fúrás az előbbitől 600 m-rel 
K-re mélyült, 1641 m-ben a bádeni réte
gekben állt meg. Az alsópannonban ez a 
fúrás is harántolta a földgázt és kő
olajat. tartalmazó homoksorosatokat. A 
következő, 1941-es évben már 25 fúrás 
létesült és ezek közül C3ak kettő nem 
vált olajtermelővé, de ezek is műszaki 
okok miatt voltak sikertelenek.

Lovásziban 1940-től 478 kutató, le
határoló és főleg termelő céllal mé
lyült fúrás valamint két nagymélységű, 
L-l és L-II jelű fúrás mélyült. Ezek 
nagy részét az alsópannon tároló szin
tek harántolása után befejezték. 1947 
után 150 m távközönként "sűrítő" terme
lő fúrások mélyültek.

A miocént is elért mélyebb kutató
fúrások adatait az alábbi táblázat tar-

19. táW at

19. táblázat
Kiás FA fp- A?. Sí. Bád. ürp. Hcjjegíjzís

L-33 123,6 550 1513 1730 (2215)

L-153 T»,9 620 1540 1695 2320 (3395)

L-154 155,8 793 1531 (.1533)

t-m 265,5 1725 (jsso)
L-2M 131,9 614 1S20 2215 2432 (3460,5)

L-270 187,3 710 1955 (2015,5) vizes

L-273 675 TÍ03 (10S9) olirjkrm.

l-W 17327 670 1723 (1817) oivjifrm.

L-27S 160,4 650 1610 1303 Ö50Í) oks;jtnm.

1-273 177,8 £0 1075 (1601,3 olâ jletm.

i-m 153,17 655 153a 2055 2320 (2415,5)

L-260 101,77 570 1332 2072 2370 (24S7) vtzbesâ jlcló

L-237 1S3C3 770 1SS3 (17S0) ohjterm.

L-291 1535 550 1730 (1200)

L-203 1s?p £20 1530 1744 (2483) ohjttm.

L-2G3 isi.cs 510 1357 1533 (2500) vizes

L-3S3 1523 570 1S13 1733 2515 (4023) chjlíra.

L-375 225,7 1503 1733 (£0$ oLvj'utrm.

L-379 223,3 2010 2037 (2íi7p) vizes
L-220 4539 1514 1631 (2/59,5) sikcrtckn
i-m ISI,7 'ltvy. 1623 (3001,5) ohjlcrm.
1-422 1SS,S 520 1570 (2D4S) vces
L-47Q 2533 733 (1335) viia

L-l l6Sp3 743 1503 1630 (351Ö) vizes

L-II 18279 635 1550 1311 2360 (5400p) vizes

Rétegsor
Lovászi kutatóterületét folton

ként, a mélyebb részekben fedi vékony 
negyedidőszaki lösz, agyag, homok, ka
vics. Nagyobb területeken felszínre 
jön a felsőpannon világosszürke homok, 
szürke agyag, agyagmárga, lignitcsí
kok. Az alsópannon kőzetrétegtani 
szintjei elmosódottan jelentkeznek. 
Pelső részén az átlagosnál homokosabb 
kifejlődésű a Drávái Formáció homokpa
dos agyagmárga rétegsora, alatta vasta
gabb sötétszürke márgacsíkokkal tagolt 
a Tófej Homok Formáció, mely a budafai 
mezőhöz hasonlóan a kőolaj- és földgáz
tároló homoksorozathoz tartozó tagokat 
is tartalmaz.

A Tófej Formáció olaj-gáztároló 
homoksorozatai Lovásziban, fentről le
felé: a Páka. Sziget. F.átka neveket
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kapták. Az alsópannon alsó részén 
mindenütt jól felismerhető az itt még 
1939-ben Papp Simon által "keménymár- 
ga" néven elkülönített, és később 
Lenti márkának elnevezett sötétszürke 
vastag márga-agyagmárga összlet. Ennek 
első részletes leírója Barnabás Kálmán 
és Strausz László /1947, p.96/; "... 
a L-2-ben 1280-1341, a L-51-ben 1306- 
1366 m közt igen jellemző márgaösszlet, 
mely Lovászi mező csaknem minden ré
szén pontosan kimutatható, így szint
jelző értéke igen nagy, ezért külön 
névvel - Lenti márga - jelöljük meg..." 
A budafai mező alsópannonikumában is 
megjelenik... Újfalun homogén márga
összlet... a Lovászi terület Lenti- 
márgájával párhuzaraosítható...Puszta- 
szentlászló vidékén...Hahót margónak 
neveztük el... A Congeria banaticás 
szint alsó harmadában találjuk a Lenti 
márgát." A Hahót márgára települt vas
tag homok, homokkő összletet Tófej so
rozat néven különböztették meg, aminek 
nevét ma is meghagyták, de a Pannon 
medence nagy részén regionálisan kimu-

szintet /Kőrössy, 1968/, az eredeti 
elnevezéseket már nem ismerők újabban 
helyenként Nagylengyel! Márga Formáci
ónak. helyenként másnak nevezték el.

Mint Budafán a Borsfa homoksoro
zat, úgy Lovásziban is van a Lenti 
Márga Pormáció alatt még egy olajtáro
ló homoksorozat, ezt Lovászi homoksoro
zatnak nevezték el. A lovászi homok 
rétegtani helyzete azerint azonosítha
tó az alsópannon alapkonglomerátum- és 
homok szinttel, ami alatt következő 
lemezes márgákat, a B-2 fúrás eredménye 
szerint, ahol ezeket a rétegeket tel
jes magfúrással harántolták és a fauná
ját Sümeghy J. vizsgálta meg /in Papp, 
1939/ már a szarmata emeletbe sorolják. 
A lemezes márga 10-20 m vastag réteg
sora alatt a szarmata mélyebb része, 
zöldesezürke agyag-homok váltakozása.
A szarmata rétegsor homokkövei 0,2-0,5 
mm-es 3zemcsenagyságúak, márga.rétegei 
finomhomokosak, csillámosak, néhol 
csuszamlásos gyüredezettség figyelhető 
meg. Alsóbb részén főleg homokrétegek 
vannak, mely finom3zemű, tömött, me-



helyenként 70-80 % -xe . is emelkedik. A 
homokos szakasz rétegzetlen, vagy vas
tagon rétegzett homokkő agyagmárga pa
dokkal. Porozitása 12-13 % , lefelé 
éles határ nélkül átmegy a gyéren ten
geri faunát, lithothamniumos-gumós, 
bádeni rétegekbe.

A bádeni rétegsort ismereteink sze
rint csak néhány fúrás harántolta, de 
ezek száma és mélységadatai is bizony
talanok, mert mind szarmata, mind a 
kárpáti emelettől való elhatárolás is 
kérdéses. Az egész miocén rétegsor 
egyhangú, a fauna pedig szegényes, vagy 
nem szintjelző. Ha elfogadjuk a táblá
zatunk adatait, akkor a vastagsága 267 
m-től 1049 m-ig változik, ami ilyen kis 
területen olyan nagy ingadozás, ami 
magában is bizonyítja az elhatárolás 
kétségességét, amit különböző geológu
sok, különböző időkben, más és más el
gondolások alapján végeztek. Egységes 
korszerű feldolgozás lenne időszerű.
De vannak olyan adatok, amelyek a vas
tag bádeni üledék jelenlétét bizonyít
ják: tengeri foraminiíerák, ritkán 
gazdagabb bádeni fauna is, apró terme
tű fajokkal, líthotharanium gumók, tufa
csíkok. Mélyebben aprólcavicso3 beágya
zások jelennek meg a szürke homokos 
mérgébeí. A rétegsor felső része álta
lában homokos agyagmárga, 10-25 mész- 
tartalommal, csuszamlások, iszapfolyá- 
sos gyüredezettség nyomaival. Mélyebben 
durvábbssemcsés, homokos lithothamnium- 
gumós márga, zöldesszürke glaukonitos 
márga következik, finomszemcsés, néhol 
olajfoltos homokkőrétegekkel. A porozi
tásúk 12-15 %  a mélységgel csökkenő. 
Áteresztőképességük közel nullától 1-5 
mD-ig terjed, tárolókőzetnek kedvezőt
len. A bádeni rétegsorban 15-20°-os ré
tegdőlések is előfordulnak /Lovászi- 
309 fúrás/.

A kárpáti üledék általában egyhangú 
sötétszürke majdnem fekete homokos már- 
ga, világosabb homokos rétegekkel, csak 
ritkán tartalmaz gazdagabb mikrofaunát 
/L-363/• Az alsó részén karbonátos mszo- 
zoós/?/ kőzetekből állá konglomerátumot, 
broccsát itt nem tartalmaz /L-II 5400 
m-ig/ a kárpáti rétegsor. Néhol 45°-os 
rétegdőlós is megfigyelhető benne, te

lepülése nem zavartalan. Sok helyen 
olajfoltos homok, homokos márga rétegek 
vannak benne, de a kőzet mindenütt tö
mött, kemény, átersztőképessége mini
mális, tárolásra alkalmatlan. Bár több 
magminta felszínre kerülése után per
cekig sercegve gázbuborékokat árasz
tott.

A lovászi területen a legmélyebb
ről származó magminta a L-II fúrás 25. 
magja, 5258,5-5262 m mélységből szár
mazó 2,7 m magnyeresége. Ez sötétszür
ke kemény kalcitere3 márga milliméte
res világosabb szürke homokkőcsíkokkal 
iszapfolyási gyüredezettséggel 35°-os 
rétegdőléssel. Mikroszkóppal kb. 45 %  

kalcitkri3tály, 25 % -s . szubmikroszkó- 
pos agyagásvány és kb. 30 % - a  homok, 
ásványtörmelék: savanyú plagioklász, 
zárványos ortoklász, metamorf és mag
más kvarc, muszkovit és biotit, vala
mint nagyon kevés kárpáti mikrofauna.

Szerkezeti viszonyok
A Lovászi lapo3 neogén boltozat, a 

dél-zalai mély miocén árok területén 
van. Adatain!: szerint a környezetéhez 
képest a Budafa-Lovászi terület süly- 
lyedt a legnagyobb mértékben, a kárpá
ti és bádeni emelet folyamán árokszerű • 
mélyedés alakult ki, amelyet először 
az árok környezetének magasabb terüle
teiről -származó kevés szállítást szen
vedett karbonátos kőzetek breocsái, 
majd konglomerátuma töltött fel /Buda- 
fa/. A karbonátos kőzet-breccsa lefelé 

' átmegy a szálban álló kőzetbe, fölfelé 
keveredik, váltakozik, majd átmegy a 
kárpáti emelet homokjába, agyagmárgá- 
jába. A kárpáti kötőanyagában /ahol 
van kötőanyag/ még kárpáti mikrofaunát 
vélünk felismerni, ezért az elért 
mélységig a kárpáti emelet üledékét 
tételezzük fel, de már közel lehet az 
idős karbonátos kőzetekből álló meden
cealjzat is,a törmelék alsó része 
csaknem helyben keletkezettnek látszik.

A kárpáti-bádeni üledékkel kitöl
tött mély árkot, a környezeténél csak 
valamivel vastagabb pannon üledék fedi.
A laza üledékkel kitöltött árkot leg
utoljára a íelsőpannon után É-D irányú 
nyomóerői: érték /valachiai fázis/ és a



medence-üledéket lapos boltozatokba 
gyűrték.

A mélyebb miocén üledékben gyakori 
a fényes csuszamlási felület, néhol 
kaotikus szövedéke Járja át a kőzetet 
és előfordulnak 45°-os rótegdőlések 
is.

A Lovászi felboltozódás a Budafa 
boltozattal párhuzamos K-Ny-i irányú 
/25.ábra/, és ennek mintegy északi 
mellékboltozatának tűnik. A töróses 
morzgások szerepe kicsi, főleg a ten
gelyirányra merőlegesen találhatók 
kisebb vetődések, árkos süllyedések, 
csuszamlások, de ezek a kis méretű el
mozdulások is nagyban befolyásolták az 
alsópannonban a kőolaj- és földgázfel
halmozódást. E mozgások szerepe a fel- 
sőpannonban kisebb.
Kőolajföldtani eredmények

Már az első fúrás felfedezte a kő
olaj-földgáz előfordulást és 1940. de
cembere óta termel a lovászi olajmező.

Lovásziban a kőolaj- és földgáztá
roló alsópannon homoksorosatok lefelé 
az alábbiak:

A Páka homoksorozat, amelyet bár 
sok helyen átfúrtak, a rétegvizsgála
tok csak 1953-ban kezdődtek el, elő
ször a szerkezet tetővidékón, majd a 
K-i részén. Ez a homoksorozat nagyon 
lencsés kifejlődésű, egyes részei nem 
függenek össze.

A homoksorosat déli része nagyobb 
területen egyetlen tároló homokból áll, 
jól körülhatárolódó lencse, mely D fe
lé lejt és délen több homokrétegre 
oszlik, az olajte3t pedig vízzel érint
kezik. Északon kis gázsapkája van. A 
L-2, -3, -14, -23, -104, -145, -181, 
-264 és -284 fúrások közötti területen 
fejlődött ki. A Páka sorozat az olaj
mező K-i részén több lencsés homokré
tegből álló szintet képvisel, közepe 
táján még egységes homokkőréteg IC felé 
4-5 homokszintre oszlik, és az olaj-víz 
határ alá süllyed, Ny felé elmárgáso- 
dik. A mező Ny-i részén nagyobb elter- 
jedésű lencsés homokszintként fejlő
dött ki, mely átnyúlik a határon az 
alsólendvai területre, amit a háború 
alatt a MAKÁT kutatott fel. Itt a ho

moklencsék vastagabbak, de főleg csak 
gáztárolók. Az egyes homokkő rétegek
nek nincs közös olaj-víz határuk. A 
rétegek NaCl tartalma 0,5 g/1.

A Páka homok átlagos porozitása 
23 % . Laza szerkezetű, a termelést 
homokbeáramlás zavarta.

A Rátka homoksorozat felső része 
a Felsórátka szint, általában vékony, 
de változó vastagságú, nagyobb kiter
jedésű homokréteg, vékony olajtesttel 
nyugaton és délen, vastagabbal keleten 
és nagy gázsapkával. Mintegy 67 kút 
termelt a Felsórátka szintből, amelyet 
nagy gáz-olaj viszony jellemez. A ho
mok átlagos porozitása 22 % .

Az Alsórátka szint egy 10-15 m 
vastag agyagmárga réteggel elkülönül 
az előbbitől, álagos vastagsága 5 m, 
porozitása 20,5 $6. A Rátka homokoknak 
közös olaj-víz határuk van, a rétegvíz 
sótartalma 1-2 g/1.

A Sziget homoksorozat a mező egész 
területére kiterjed, de nagyon lencsés 
kiékelődő tagjai vannak, amelyeknek 
nincs közös olaj-víz határuk. Az átla
gos porozitás 19,3 %• A Sziget sorosat 
feküje a Lenti márga, amely egyúttal 
az egész alsópannon Tófej Formáció al
ja. A homoksorozat rétegvize 2-3 g/1 
sótartalmú.

A lenti márga alatt következik a 
kb. 100 m vastag Lovászi homoksorozat, 
mely az egész felboltozódás területén 
elterjedt. A CH tároló vastagsága át
lag 4,7 m, porozitása 17,5 56. de len
csés szerkezetű és nincs egységes olaj 
víz határa. Ez a Lovászi mező fő olaj
tároló szintje. Felső részén nagy gáz
sapka van. A rétegvíz sótartalma 2,5- 
3 g/1.

A Lovászi tároló homokréteg alatt 
előforduló, kevés olajat és földgázt 
tartalmazó szint a Kútfej homok nevet 
kapta, csak kis jelentősége van.

Lovásziban a telepenergia fenntar
tásúra való törekvés kompresszorállomás 
megépítésével és gázbesajtolással már 
1944-ben megkezdődött.

Ezeket a nagyszerű kutatási eredmé
nyeket és gondos szakszerű műszaki mun
kát, melyek népünk javát kellett volna



szolgálják, a háborús időkben sok ve
szély fenyegette. A részvények 90 % - á t 
birtoklé STANDARD vállalat a MAORTot 
‘egy német cégnek akarta átjátszani 
cserébe, ennek Amerikában lefoglalás 
veszélyében állé javaiért. Ezt azzal 
sikerült megakadályozni, hogy a MAORT
ot 1941.XIX.20-án "a kincstár haszná
latába" vették. Később a leművelés 
ésszerűtlenné, erőltetetté vált a né
met megszállás idején. A Szálas! kor
mány iparügyi minisztere Szakváry Emil 
a "mindenáron" valé termelést rendelte 
el, de ezt a dolgozók nem teljesítették. 
Német műszaki alakulatok akarták meg
szállni a dunántúli olajmezőket, a há
borús rablógazdálkodás bevezetésére, de 
est Papp Simonnak sikerült megakadályoz
nia. Azonban neki som sikerült a háború 
után egy Gombosi Zoltán nevű olajkeres
kedő kalandorból lett kormánybiztos 
rabiógazdállcodását megakadályoznia, 
akinek korrupt, Ó3 a hozzáértő szakem
bereket meghurcoló tevékenysége követ
keztében évekig napi 750 000 m^ gás 
ment a levegőbe az olajtermelés eről
tetése miatt.

Esztó Péter egyetemi tanár számítá
sai szerint 1947 januárja és szeptembe
re között 118 513 300 m^ földgáz ment 
felhasználatlanul a levegőbe és a gáz- 
zal 9 344 473 m olajpárlat veszett el. 
Az 1 tonna erőltetett olajtermeléssel 
8 tonna olajat tettek kitermelhetetlen- 
né. Végül 1948.IX.24-i államosítás
sal, 1949.XII.31-én nemzeti vállalat 
szervezésével lassan helyreálltak a 
normális viszonyok. A kártevő élősködő
ket lerázta az olajipar, Gombosi Zoltán 
Székely Pál és Bán Antal miniszter 
disszidáltéi. Székely Pál korábbi, meg- 
hurcolást jelentő kijelentése, hogy 
"az’egész országban nincs megbízható 
geológus", voltaképp a legnagyobb di
cséret: a legnehezebb időkben sem akadt 
közöttünk szakmáját megtagadó és a kár
tevőket kiszolgáló olajgeológus vagy 
mérnök, pedig többeknek évekig tartó 
börtönt kellett szenvedniük hivatástu
datukért /Németh, 1964,1969; Mocsár 
1970/.

Azóta az olajmezőt a lehető leg
szakszerűbben művelték. Az eredetileg

600 m-es termelő kúthálózatot 1949-től 
sűrítő fúrásokkal 150 m-re csökkentet
ték, amit a talpenergia veszteség és a 
tároló lencsés kifejlődése indokolt. A 
termelés csökkenését a telepenergia 
mesterséges fenntartásával, másodlagos 
termelési módszerekkel mérsékelték, de 
így is csak kb. 30 % -e . termelhető le a 
földtani készletnek.

A lovászi kőolajmező alsópannon 
homok-tárolóiban felkutatott kőolaj 
könnyű alkatrészekben gazdag, igen ked
vező összetételű, kis kéntartalmú, in
termedier jellegű, összetétele Gráf 
László számos vizsgálata szerint a 20. 
táblázatban:

20. táblázat

Szirmaik; bájt
lo íia í
honi; homok

Páh
hómé!;

V.zzO
ittef

Fajjúly
Könnyű btnzin 12,0 14,0

0,033 0,0224 '

MchíZ benzin 7,0 12,0 34,0

Felró bum 40,0 45,0 32,5

G iz o b j 13,0 10,0 12,0

Fíftóobj

VcsiicsJg

28,0 10,0 21,57 21,0

0,5

A termelt kőolaj a termelés előre
haladásával változott, a nehezebb alkat
részek mennyisége növekedett, mint Bu
daién. A földgáz összetétele a követke-

21. táblázat

■ (Tehát a különböző alsópannon homok
sorozatokból származó gázokban különb
ségek alig vannak, a gázösssetétel na
gyon kedvező.
Nagymélyságú kútatás

A nagymélységű bádeni, kárpáti kép
ződmények sok olaj és gáznyomos réteget 
tartalmaznak, de gazdasági jelentőségű 
felhalmozódásaz elért 54C0 m mélysé



gig nem sikerült felkutatni. A mély
séggel a kőzetek porozitása és áte
resztőképessége nagyon lecsökken, fő
leg az agyagos homokokban.

Mélyebb kutatófúrás a L-158, mely 
a boltozat gerincén 3395,5 m-t ért el.
A fúrás a bádeni és kárpáti rétegek
ben sok olaj- és gáznyomot talált, de 
rétegvizsgálatkor csak kevés olajnyo
mós víz jelentkezett. Az 1870-1876 m 
mélységből /bádeni felső része/ jelent
kezett napi 70 000 v ?  földgáz, 4-5 nd 
párlattal, de a kezdeti 180 atm. nyo
más és vele a termelés gyorsan csök
kent. A gáz 89,12 %  éghető CH-t, 8,44 
%  Ng-t tartalmazott, a többi C02.

Az L-200 fúrás a szerkezet D-i ol
dalán 3460,5 m-ig hatolt a kárpáti ré
tegekbe. Ez is sok jó olaj- és gáznyo
mot észlelt, de műszaki nehézségek mi
att az alját kicsövezni és megvizsgál
ni nem sikerült. A 2557 m alatti csöve- 
zetlen lyukszakaszból jelentkező kevés 
kőolaj összetétele: könnyúbenzin 14,1825 
nehéz benzin 29,43 % , petróleum 28,65 %  

gázolaj 6,93 % , és nehezebb alkatrész 
20,81 % . Az innen jelentkező földgáz 
CH tartalma 93,88 C02: 1,97 % , W2
3,84 /, 02: 0,38 % . Az összetétel te
hát nagyon kedvező lenne, de a mennyi
ség csekély, a pontos származási hely 
ismeretlen.

A fúrás 2411-2415 m közötti szaka
szából mintegy 50 1 paraffinos kőolaj 
jutott felszínre, amely már -i-430C-on 
megdermedt. Alkatrészei: benzin 10 % ,  

petróleum 15 % , gázolaj 20 %  és fűtő
olaj 55 % .

Az I— 279 és I.-280 fúrás a boltozat 
É-i szárnyán szintén jé olaj- és gáz
nyomokat észlelt a bádeni rétegekben.
Az Ic_363 a boltosat tetővidékének ÉK-i 
részén 4023 m-t ért el, de csak 2650 in
ig van benne béléscső; alsó része az 
1956 októberi események miatt csövezet
ten maradt. Az 1957-1.26-i értekezlet 
határozata szerint "konzerválták, amíg 
a műszaki feltételek meg lesznek a to
vábbi munkához". A fúrást máig sem fe
jezték be.

A 1-309 fúrás a boltozat tetővidé
kének K-i részén 2500 m mélységet ért 
el és sikerült talpig béléscsöveim!,

17 rétegét megvizsgálni. A mélyebb ré
tegekből 30 magfúrást végeztek, olaj
foltos márgák, benzinszagé homokkövek 
kerültek elő, az iszap elgázosodása 
több szakaszon előfordult, de réteg
vizsgálatkor többnyire csak vizes olaj- 
nyomok jelentkeztek. A 4. rétegvizsgá
latkor, 2298-2304 m-ből 150 1 kőolaj 
kerüít felszínre, 2186-2192 m-ből 
mintegy 20 1 olaj származott. A 2101- 
2107 m közötti szakaszból vízzel napi 
0,5 nd kőolaj jelentkezett. A sok kő
olaj és földgáznyora ellenére, nagyobb 
beáramlás nem volt, mert kedvező poro
zitású és átersztőképességű rétegeket 
nem fúrtak át.

A bádeni rétegekből származó olaj- 
nyomok összetétele:

22. táblát

Sdrcrdii tój*
L-S09
Zhó rn

L-30S
2293 n.

L-200 
2557 m

M  i n 0,305 0,3527
f e d t e -20 "C
Esiziata&to 1,5 Arlb.| !0 43,5G
í<i\fóhurn 20,7 23,32 28,SS
Ktnccíaj 5,93
Msrecdk 77,45 S1,1 20,81
Védésig 0,35 0,4 0,05

A bádeni rétegekből származó föld-
gáz ö s s ze té te l e:

23. tábláit

$drr.-.:dsi L-II L-II L-II L-II L-II
!C92m 4Ti7ro SSSOra 3293 ra

Mélán 95,« 73,27 92,04 95,0 90,80
Elán 2/A 2,97 7,11 3,5
Propán 0,12 0,20 077 1,53
Bután 0,05 0,27 0,95
Néhait 0,23 1,12 0,02 0,97 1,1
» l 0,0 0,32 3,51 1,13 2,01
h 1/:5 0.21 0,33 0,03 0,03

0.31
Végül az L—I fúrás a szerkezet te- 

tovidekén 3p10 m—t Ó3 a L—XX a boltozat 
tetővidékének DK-i részén 5400,5 m-t 
ért el. itt az 1357. évi szeizmikus 
mérések szerint /48.ss. jelentés, LoK-1 
és LoR-2 szelvény/ gyenge minőségű 
visszaverődések szerint 4000 m-ben egy 
3500-3400 m/s terjedési sebességű ré
teg jelentkezett, amiről feltételezni 
lehetett, hogy a medencealjzattal azo
nosítható. A ..uras célja a bádeni-kár-
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páti rétegek feltárása és a medence- 
aljzat felett várhatő konglomerátum 
és breccsa táróié voltának megvizsgá
lása volt. Mint már említettük, Lová
sziban a karbonátos konglomerátum és 
breccsa nincs meg. A rétegvizsgálatok 
tanúsága szerint a mélyebb rétegek tö
möttek, kis átersztőképességűek, a jé 
kőolaj- és földgáznyomok ellenére is 
csak kevés folyadékbeáramlást adtak. 
Néhány jelentkező földgáz összetéte
lét a 23. táblázat tartalmazza.

Mind a kőolaj, mind a földgáz ösz- 
szetétele kedvező, de szétszórt álla
potú, nagyobb felhalmozódást nem si
került feltárni. A további kutatás 
szempontjából figyelemreméltó a Buda- 
fán, Lovásziban, mind pedig tőlük D-re 
Letenyén és É-ra Csesztreg, Szentgyörgy- 
völgy, Résznek kutatótérületek vastag 
bádeni és kárpáti rétegsorában talált 
sok, kedvező összetételű kőolaj- és 
földgáznyom. Ebben a mély dél-zalai 
medencében szétszórt állapotban nagy 
mennyiségű kőolaj és földgáz van, de 
Lovásziban a nagyobb mélységekben nem 
találtunk tárolásra alkalmas porózus 
és átersztő rétegeket, felhalmozódás
ra alkalmas csapdát. Valószínű, hogy 
az alsópannon telepek létrejötte kap
csolatban van a medence mélyebb részé
nek hasonló összetételű, szétszórt ál
lapotú olaj- és gáztömegeivel.

A lovászi olajmező K-i folytatá
sát a Vétyem kutatóterületen vizsgál
tuk 1947-től /l. ott/.

További kutatási feladat lehet 
ennek a nagy mélységű üledékes meden
cének a szélén várható magasabb hely
zetű, durvább szemcsés tárolásra alkal
masabb üledék vizsgálata, amire mind 
É-on, a hahót! magas rögvonulat, mind 
D-en, Letenye és az inkei szerkezet 
felé lehetőség mutatkozik.

»
10. TJ.iudvar /9-10, 26, 27. ábra/

A Lovászi és Budafa olajmezőkl.ter- 
melő kúthálózatos elkészülte után is
mét a Száva-redők Ujfalu-Budafa-Magyar- 
szentmiklós boltozatsorozata keleti 
folytatásának kutatására került sor, 
az Újudvar kutatóterületen. Mint emlí

tettem, az 1936. évi geofizikai méré
sek után mélyültek 1939-ben Magyar- 
szentmiklós, 1943-tól Újudvar és 1948- 
49-ben Oltáré kutatófúrásai.

Újudvar vizsgálata nagyon elhúzó
dott, hosszú szünetekkel folytatódott. 
A felszíni geofizikai adatok csak bi
zonytalan következtetéseket engedtek 
meg a mélyebb felépítésre vonatkozóan.

Az Újudvar /D/ -1 fúrás a Magyar- 
szentmiklós /S/-2 fúrástól K-re Újud
var község D-i szélén mélyült 2603,5 
m-ig /9. és 10. ábra/, a 10 megvizs
gált réteg csak vizet és némi gáznyo
mokat adott. A D-2 fúrást Nagybakó
nak tói D-re 946 m-ben kellett befe
jezni 1944-ben a háború és műszaki 
nehézségek miatt. A D-3 fúrás az 
előbbitől Dlíy-ra 600 m-rel az alsó
pannonban állt meg és olajnyomos vi
zet talált. A D-4 fúrás az előbbiek
től K-re Garabonc és Zalakaros között 
1944 őszén háborús időben bádeni réte
gekben állt meg, csak gáznyomokat ta
lált. A D-5 fúrás Balatonhídvég köz
ségnél 1944 december végén a háborús 
viszonyok miatt csak 132 m-ig jutott.

A kutatási tevékenységet csak 
1962-ben folytattuk. Az eddigi fúrás
eredményekből arra lehetett következ
tetni, hogy D felé kedvezőbb szerkeze
ti helyzet várható. A Zalakarostól D- 
re mélyült D-6 fúrás valóban már 2219 
m-ben elérte a triász medencealjzatot 
és a bádeni rétegsorból 2187-2196 in
ból kevés kőolaj- és földgázbeáram- 
last is adott. A bíztató eredmény foly
tán mélyült a D-7 fúrás az előbbitől 
D-re 900, és a D-8 az előbbitől É-ra 
900 m-rel. A D-7 mély helyzétben érte 
a mezozoikum felszínét és a bádeni 
rétegsor alján kevés, főleg /93,13 % /  

C02 tartalmú földgázt talált, sok víz
zel. A D-8 fúrás a kárpáti emelet üle
dékeiben állt meg és a szarmata-bádeni 
rétegekben kőolajat és földgázt talált. 
A D-8 fúrástól DK-re 900 m-re telepí
tett D-9 fúrás kis gázsapkás olajtele
pet talált az 1856-2414,5 m közötti 
triász kori mészkő és dolomitban. Az 
ennek következményeként lefúrt D-10,
-11, -12 és -13 fúrások eredménytelenek 
voltak, csak nyomokat találtak,, főleg
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a D-12 fúrás. A D-14 fúrás találta meg 
a triász felszánt legmagasabban, köz
vetlenül az alsópannon alatt, 1588 m- 
ben, és a triász dolomitbreccsában ke
vert földgáztelepet tárt fel.

26. ábra. Az újudvari fúrások hely- 
színrajza

Az újudvari fúrások főbb föld
tani adatai: 24. U b l M

Fú:ii FA Fp. Aj. &. HA. Kiip. 3 T

0-1 B,6 1201 2218 (2503)
0-2 150,9 (S45)
D-3 203,0 w (2224)
D-4 126,9 llQlöl 1743 0320,2)

0-5 111,6 (135)

0-6 131,8 1154 2058 2100 2219 (Z307P

0-1 135,3 1331 2130 2244 2349 2418(2152?)
D-8 13*1,31 T150 1757 1733 1845 (2132)

0-9 123,4 1150 1319 1850 - '  (2414)
0-10 117,5 1100 1880 1930 - - (22CO)

0-11 120,03 1150 1741 1300 1924 - (2103)
0-12 121,25 1200 1297 1936 - - (2143)
0-13 123,53 1000 1681 1716 - - (1353)

0-14 113,15 1200 1553 - - - (3720)

Rétegsor
Vékony negyedidőszaki lösz, homok

kavics, és agyagrétegek alatt felső
pannon következik, homok, agyagos ho
mok sűrű váltakozásával, kevés ligni- 
tes homokréteggel. Az alsópannon réteg
sorban felismerhető a Drávái Formáció 
homokpados agyagmárgája, a Tófej Homok

Formáció, a Nagylengyel! Márga Formá
ció, amely alatt következő és még az 
alsópannonba sorolható homok- és apró
kavicsos rétegek az alapkonglomerátum
mal /ill. a budafai Borsfa, vagy a Lo
vászi sorozattal/ azonosíthatók. A 
szarmata, ahol kimutatható, látszólag 
folyamatosan: sötétszürke márga, mész- 
márga, homokos mészkő, homokkő, gyér 
csökkentsósvizi faunával. A D-6 fúrás
ból egy Ervilia sp. töredéke került 
elő. A szarmata nem volt felismerhető 
a D-4, -9, -11, -13, -14 sz. fúrások
ban, esetleg lepusztult a magasabb he
lyekről. A bádeni rétegsor lithotham- 
niumos mészkő, mészmárga, agyagmárga, 
mészhomokkő, konglomerátum és breccsa. 
A kárpáti emeletbe sorolható üledéket 
a D-8 és -11 fúrásokban lehetett min
den valószínűség szerint kimutatni. A 
D-8 fúrásban lent tarka agyagmárga 
van sok csúszási lappal /a medencealj
zat közel lehet, de a fúrás nem érte 
el/, feljebb préselt agyagmárga és 
aleurolit következik. Erre szürke és 
sötétszürke agyagkő csúszási lapok
kal és szenes növényi maradványokkal, 
agyagos homokkő csíkokkal. Az 1851- 
64 m közötti magban sötétszürke bio- 
titandezit kristálytufa került fel
színre. E rétegsor ősmaradványai: 
Teliina sp. Psammobia sp. kovaszi- 
vacstűk, radiolariák, szenesedett nö
vények. A D-ll fúrásban kovás agyag
kő van 40-45°-os rétegdőléssel, ezen 
homokkő, vörös agyag, tufit, amit 
kárpáti emeletbe sorolunk. Megemlí
tem, hogy a szomszédos sávoly! fú
rások is találtak kárpáti üledéket 
és andezit-dácit- vulkáni eredetű ré
tegeket.

A neogén üledék diszkordánsan a 
mezozoikum letarolt felszínére tele
pült. Kréta üledéket nem ismerünk.
A D-7 fúrásban, a szerkezet D-i ré
szén van f első.jura üledék, 2349- 
2418 m között, mely nyilván kis eró
ziós maradvány. A kőzet mészkő, fehér 
kalciterekkel, rétegzetlen, néhol 
breccsás szövetű, finoman kristályos
szemcsés, gazdag faunája: Calpionella 
undeloide3, C. elliptica, Glomospira 
sp. Protoglobigerina sp. Tintinnidne
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ás radiolariák Kőváry ás társai sze
rint.

Több fúrás tárt fel triász réte
geket. A D-6 és -7 fúrások felaőtrl- 
ászba jutottak. A D-6 fúrásban sárgás- 
szürke brecosás mészkő, a D-7 fúrás
ban rhaeti agyagmárga van, mely sötét
szürke, préselt, kaloiteres, sztiloli- 
tos, kevés vulkáni tufa és homokkő 
csíkokat tartalmaz. Frondocularia sp.

ke, kemény, rétegzetlen, repedéseit 
dolomitpor tölti meg, alga, mollusoa 
maradványok, Ammodiscus incertus, Glo- 
mospirella sp. vannak benne. A D-12 
fúrásban mészkő és barnásszürke meszes 
agyag van, repedezett, fekete sztilo- 
litokkal és világos kalciterekkel, sok
szor breocsás. Benne Trochammina almta- 
lensis és algamaradványok vannak.

Az alaétriász szintén a DNy-i ré-

maradványok vannak benne. Ez alatt 
nőri dolomit következik, mely vilá
gos, barnásszürke, Üreges-breocsás 
kifejlődésű.

A szerkezet DNy-i oldalán középső- 
triászt lehetett kimutatni, a D-10 
fúrásban anizuszi emeletbe sorolt 
mészkő, mészkőbreccsa és tektonikai- 
lag igénybevett dolomit, a D-ll fú
rásban mészkő fordul elő, mely gyen
gén rétegzett, rótegdőlése 35° körül 
van, a kőzet mikrokristályos, agyagos, 
sztilolitos és kaloiteres. A D-9 fú
rás mészkövet talált, mely sötétszür-

vastagságban triász rétegekben járt a 
fúrd, a kőzet dolomit, sötétszürke, 
kemény repedéseiben fehér dolomitpor- 
ral, átkristályosodott algákkal és 
mollusoa törmelékkel, Ammodiscus in- 
oertus, Glomospirella, Meandrospira, 
CyclogyTa fajokkal. A D-10 fúrásban 
dolomitmárga fordul elő, 45°-os réteg
dőléssel, világos kalciterekkel és 
fészkekkel, kaotikusán gyűrt anhidrit- 
tal. Alatta dolomit és dolomltbreccsa 
van. A D-12 fúrásban hasonlé préselt 
dolomitmárga van, rétegdőlése 35-40°, 
ezen kívül dolomitbreocea, szürke dolo
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mitos mészkő, Meandros pir a pusilla és 
echinodermata váztöredékekkel. A D-13 
fúrásban kalciteres mészkő, sötétszür
ke agyagmárga, agyagos—bitumenes mész— 
kőtörraelékes agyagmárga fordult elő, 
utóbbiban 30°-os rótegdőlések vannak.

Alsótriásznál idősebb kőzetet nem 
ismerünk.
Szerkezeti viszonyok

Az Újudvar kutatóterület a Száva- 
redók K-i része. A legrégebbi ismert 
képződmény alsótriász sekélytengeri, 
sós-lagúnás, anhidrites üledék, mely 
a középsőtriászban nyílt tengerivé 
vált, anizuszi dolomit és mészkő üle
dékkel. A ’felsőtriász ismét sekélyebb 
tengeri mészkő és márga. A K felé szom
szédos sávolyi kutatóterületen karbo- 
vulkanit is megjelent. Újudvartól É-ra 
húzódik a Salatón-vonal diszlokáoiós 
öve, és azon túl a Hahóti magas rög
vonulat. Ny felé a mezozoós alaphegy
ség nagy mélységbe süllyedt, a fúrások 
nem érték el, illetve kérdéses, hogy 
aBudafa-I és -IV fúrás 4000 m alatt 
elérte-e a szálban álló mezozoikumot.
K felé legelőször a D-6 fúrás érte el 
a triász rétegeket.

A jura tengeri üledéke foltonként 
maradt meg, valószínűleg pikkelyes, 
rögök közötti helyzetben, lepusztulá
si maradékként.

Az ausztriai mozgások erősen igény
be vették a területet, utána és a mio
cén előtt mélyreható lepusztulás kö
vetkezett, mely itt erőteljesebb volt, 
mint a most magas rögvonulatként kie
melkedő hahóti területen, ahol a felső
kréta és eocén részben megmaradt a le
pusztulási időszak után. Lehetséges, 
hogy a Balaton-vonaltól D-re levő nagy
szerkezeti egységen a felsőkréta és eo
cén már nem is fejlődött ki, mert itt 
nem ismerjük a nyomát sem.

A miocén kárpáti emelete előtt 
nagymértékben lepusztult mezozoikum, 
a neogén folyamán a környezetüknél na
gyobb mértékben lesüllyedtek. A süllye
dés mértéke Ny felé fokozódott, és vas
tagodó üledékképződés helyévé vált. 
Jellemzőek a területre a szinszedimen- 
tációs neogén mozgások. Ezek egyrészt

lapos 'felboltozódást hoztak létre 
/Száva-redők/, mely K felé az üledék 
elvékonyodásával egészen ellaposodik 
és töréses-rögös szerkezet váltja fel, 
másrészt kis haránttörések keletkeztek. 
Az alaphegysóg magasabb rögjei felett 
a neogén üledékben települt boltozatok 
jöttek létre. Ilyen az Újudvar bolto
zat is. A települt boltozat és a kör
nyezetéből kiemelkedő üreges-repede
zett mezozoós rög alkalmas lehet szén- 
hidrogén felhalmozódásra.
Kőolajföldtani eredmények

A kutatás történeti részében lát
tuk, hogy több férádban nagyon figye
lemreméltó olajnyomok, a D-9 és -14 
környékén pedig kisebb olajtelepek 
vannak.

Először a D-6 fúrás talált számot
tevő kőolajnyomot a bádeni rétegsor al
ján. Aztán a D££ fúrás 2395,5-2752,5 m 
közötti triász rétegekből vízzel kevés 
gázt termelt, amelynek azonban 93,18%- 
a COg. A rétegnyomás 224,25 atm, a hő
mérséklet 133,5 °G. A D-8 fúrásban az 
1750-1775 m mélységszakasz 3zarmata- 
bádeni homokrétegei szintén olaj-gáz- 
nyomosok /25. táblázat/. A D-9 fúrás 
az előbbi mellett kis gázsapkás kőolaj
telepet talált a triászban. A földgáz 
nagy része itt is széndioxid. A D-10 
fúrás az előbbitől K-re és valamivel 
magasabb szerkezeti helyzetben nem ta
lált olajat vagy gázt. A D-ll fúrás 
kis távolságra már szintén eredmény
telen, pedig a szerkezeti helyzete ked
vező. A D-12 fúrás is csak jó nyomokat 
talált a bádeni rétegek alján, a D-13 
a szerkezet Ny-i részén kedvező hely
zetben is meddő maradt, végül a D-I4 
amely az ismereteink szerint a szerke
zet legmagasabb helyén mélyült, kisebb 
méretű kevert gáztelepet talált, 1558- 
1576 m közötti alsótriász rétegekben.

A kutatófúrások messze Ny-ról in
dultak /26. ábra/ és az itteni szerke
zetek méreteihez képest eleinte túl 
nagy lépéssel messze ÉK-re is elkerül
tek /D-5, SalatonhídvégZ, végül megta
lálták az újudvari szerkezetet és an
nak nyugati részét jól feltárták /27. 
ábra/. Az itteni kőolajnyomok csak kis
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Az újudvari kőolajnyomok összetétele:
25. m a i

Származási hely:
D-6

2187-96
D-8

1$b-T2
0-9

1876-8íi
0-12

1903-08

Fíjsúlj 20‘t 0,8635 

Viszkozitás iwn/s/ítit 40,85 
/50*C 14,52

Oermtdáspont *30 *C 

KiritatUlora %  0,02

0,6875 

46,85 
27,09 

♦■20,5 ®C

0,9227 0,8789

"Jellej

ikniíntartalom %

paraffin int:rmed. inltrroed. inttrroed.

1,14 12,72 1,48 10,42

Petroleum 17,34 2,69 0,87 9,31

Gázolaj - 7.15 4,72 6,53

MafxÜU 81,2 77,35 92,65 73,43

J/crzW g 0,32 0,11 0,1S 0,26

Az újudvari földgáz összetétele:
26. ÜbUzat

Származári hely* 0-8
1750-12

D-8
1819-92

D-9
1855-80

D-14
1553-78

t'ghetá s&caWíz 87,55 CG;72 21,34 2221
M i 0,04 4,04 75,84 74,35
N: 17,41 9,24 2,92 2,94

méretű, szeszélyes elrendeződésű elő
fordulásokhoz kapcsolódnak. Az újudvari 
szerkezet É-i részén nincsenek fúrások, 
szinte teljesen ismeretlen. A most is
mert, kiterjedt tetővidéken is csak 
egyetlen fúrás tárta fel a sajnálatosan 
kedvezőtlen összetételű földgáz-előfor
dulást. A szerkezet DK-i é3 K-i részét, 
már a Sávoly kutatéterület fúrásai tár
ták fel.

A továbbiakban az újudvari alap- 
hegységi kiemelkedés É-i oldalát is fel 
kellene tárni ahhoz, hogy a terület 
befejezhető és értékelhető legyen.

A terület nagyszerkezeti helyzete 
a Ny felől regionálisan emelkedő mezo- 
zoós felszín kedvezőnek látszik a szén
hidrogének idevándorlására. A helyi 
szerkezeti viszonyok pontosabb, rész
letesebb megismerése után, Újudvar kör
nyékén bizonyára több, kisebb-nagyobb 
felhalmozódás felkutatására lehet még 
remény.

11. Salomvár /28-29, 37, 42-43, 50, 59,
104. ábra/
Az újudvari területtel egy időben, 

1943-ban kezdődött meg a Saloravári 
nagyszerkezet feltárása.

A salcmvári szerkezetre vonatkozó

első ismereteket az 1939-40. évi MAORI 
féle gravitációs mérések hozták, nagy 
kiterjedésű gravitációs maximum formá
jában. Ha ilyen nagy szerkezet kőola
jat tartalmazna, nagy felhalmozódásra 
lehetne számítani, ezért a még kevéssé 
ismert gravitációs maximumra már korén 
1943-$4-t>en lemélyítették az első fel
derítő kutatófúrást, mely azonban sok 
vizet és csak kevés olaj- és földgáz
nyomot hozott. A bíztató nyomok alap
ján a világháború utáni évben a gra
vitációs maximum közepe táján mélyült 
a S-2 fúrás, mely azonban 1752 m mély
ségben még az alsópannonban leállt és 
az akkori anyagellátási nehézségek és 
a MAORI-per miatt nem volt folytatható.

A S-2 pótlására, ennek közelében 
/Ny-ra 260 m-rel/ mélyült az S-3 fú
rás 1947-ben, amely elérte a mezozoós 
dolomitos mészkő medencealjzatot, de 
tömött, át nem eresztő kifejlődésben.
A felette megvizsgált 12 réteg csak 
kevés, de éghető földgázbeáramlást a- 
dott.

Mivel 1951-ben a nagyszerkezet egy 
déli nyúlványán sikerült a nagylengye
lt olajmezőt feltárni, újra a salomvá- 
ri szerkezetre terelődött a figyelem.

Elsősorban geofizikai mérésekkel 
kellett volna a legreményteljesebb te
rületet meghatározni. De a geofizikai 
mérésekre a szabdalt erdős terep ke
véssé alkalmas, ezért a továbbiakban 
sem lehetett megbízható eredményeket 
nyerni. 1950-58 között a Geofizikai 
Intézet végzett gravitációs méréseket. 
1956-ban Heiland-graviméteres mérések 
folytak, 1957-ben Elkir.s maradék ano
mália térkép készült. A Geöfizikai In
tézet mágneses mérései szerint a terü
leten jelentősebb mágneses anomália 
nincs.

Részletesebb szeizmikus méréseket 
1951-52-ben kezdtek, de a nehéz mérési 
viszonyok miatt térkép csak 1957-re ké
szült /Rumpler János/. A feltételezhe
tő triász felszín legmagasabbra /2000 
m fölé/ a gravitációs maximum és a S- 
-2 és -3 fúrás vidékén emelkedik, és 
1450-1550 m mélységben É-D irányú zá
ródó kiemelkedés jelentkezik. 1958- 
ban refrakciós méréseket végeztek, de

51



csak néhány szelvény menti dőlés-érté
ket adtak meg.

Az időközben lemólyült S-4, -5, 
-5/A, -6 SaNy-1 fúrások a kedvezőtlen 
szeizmogeológiai viszonyok miatt álta
lában bizonytalan szerkezeti helyzet
ben települtek.

Az S-4 a gravitációs-szeizmikus 
szerkezet É-i részén, az S-5 a déli 
részén van. Mivel az S-5 fúrás a szar
mata durvamészkőbe érve 1928 m-ben be
következett hirtelen iszapveszteség 
miatt nem volt kicsövezhető és tovább 
mélyíthető, tőle D-re 61 m-re mélyült 
a S-5/A fúrás, amely a triász medence- 
aljzatban ért véget. A Sa-6 fúrás, a 
Sa-2-től K-re 450 m-rel, a SaNy-1 fú
rás a gravitációs-szeizmikus szerkezet 
Ny-i részén mélyült, a Sa-3 fúrástól 
Ny-ra 4 km-rel. Feladata a magas hely
zetű salomvári fúrások, és az őrségi 
mély medencerész felé süllyedő terület 
között kiékelődő övék és törésvonalak
kal záródó szerkezetek lehetőségének 
felderítése.
28. ábra. Salomvár kutatóterület tór-

A vékony negyedidőszaki lösz, agyag, 
homok alatt diszkordánsan felsőpannon 
következik: sűrűn váltakozó homok, 
homokos agyagrétegek. A rétegsor alján 
/pl. a Sa-1 fúrásban 1000-1190 m között/

megkülönböztethető az Ójfalui Homok 
Formáció, meszes-agyagos kötőanyagban 
szögletes kvarcszemek és muszkovit- 
pikkelyek. Alatta az alsópannon jól 
tagolható kőzetrétegtani szintekre: el
különül a Drávái Formáció homokpados 
agyagmárga rétegsora, a Tófeji Homok 
Formáció és a Nagylengyelt Agyagmárga 
Formáció. EZ alatt vékonyan helyenként 
a Beleznai Mészraárga Formáció is meg
van. A Nagylengyel! Agyagmárga Formáció 
felső részén néhány vastagabb homokkő
réteg van, mely a szerkezet magasabb 
részén kiókelődik. Talán litológiai 
csapdák is lehetnek. A szarmata márga 
és homokkő csak bizonytalanul különít
hető el, a nagylengyel! fúrásokkal va
ló rétegazonosítás segítségével. A Bú
dén! rétegsor jól fejlett, a kiemelke
dés szárnyain megvastagodó agyagmárga, 
vulkáni-tuíacsíkos agyagmárga, szürke 
homokkő, zöldes glaukonitos homokkő, 
kevés mészmárga és mészkőpad. A bádeni 
glaukonitos tuíás homokkő Dubay Lászlő 
szerint kétféle kvarcot tartalmaz: hul
lámos kioltású, metamorf eredetű és 
víztiszta, eruptív eredetű kvarcot.
Ezen kívül szanidin, ortoklász, mikro- 
klin, savanyú plagioklász kristályok, 
ritkán muszkovit, klorit, turmalin és 
gránát figyelhető meg. A bádeni réteg
sor metamorf kőzettörmelék, vulkáni 
tufa és mészkőtörmelék keveréke. A kö
tőanyag mikrokristályos oolitos kálóit. 
Helyenként igen gazdag foraminifera 
faunát tartalmaz /Majzon, 1966, Nyíró, 
1952,1960/.

A neogén rétegek üledékhiánnyal 
és diszkordánsan, a Sa-6 fúrásban fel- 
sokreta 3senon Jakói Márga Formációra 
települt, a többi fúrásban felsőtriász 
kristályos—szemcsés dolomitos mészkő, 
nóri dolomit, a terület Ny—i részén 
/SaNy-1/ rhaeti agyag és dach3teini 
mészkő van.
Szerkezeti viszonyok

A salomvári gravitációs maximumnak 
és szeizmikus kiemelkedésnek megfelelő
en, a neogén medencealjzat mezozoós ré
tegei, valószínűleg törések mentén, ki
emelkednek környezetükből, amin a bá
deni rétegsor és az alsópannon Nagylen-



gyeli Agyagmárga Formáció aljától 
kezdve az ennál fiatalabb rétegsor 
nagyon enyhén települt boltozatot 
formál /29. ábra/.
A salomvári fúrások adatai az alábbiak:27. UbUzit
Füria fA *P. ¥ Sz. Ud. T Hegjejpk
5*1 200,2 1190 2101 2208 (2209) vizei
53-2 250,51140 C11S2) m5n. xilc.
5*3 243,2 1143 1929 1958 - - (20C3) vizes
5*4 216,9 1406 2084 2136 (2289) vizes
5a-5 205,9 1170 1909 ,1923,5) SíkcrUkn
5*5|A 202,9 1190 1922 ? 1932 - (1945,5) Vizes
5*6 271,9 1162 2055 2105 2244 2480 (2430,5) vizű
5a!lu-1248,1 1215 2179 2258 2386 - (2415,3 Vizes

29. ábra. Földtani szelvény Salomvár 
kutatóterületen át.
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jük. A kedvezőtlen szeózmogeológiai 
viszonyok miatt a geofizikai eredmények 
nem tökéletesek. A fúrások vastag neo- 
gén alatt felsőkréta és felsőtriász 
rétegeket tártak fel, a mélyebb kép
ződmények ismeretlenek maradtak. Mind
ezért a kutatás befejezetlen. Mivel a 
salomvári szerkezet egyik része a nagy
lengyel! kőolajmező, további felhalmo
zódások felkutatására remény van a me
zozoikum karsztosodott kiemelkedésein, 
és zúzott-repedezett zónáiban, vala
mint a neogén áteresztő rétegek felbol
tozódó és kiékeló'dő öveiben. Bár Nagy
lengyel környékén sok kutatás folyt, 
sok az eredménytelen próbálkozás, ezért 
a kutatás szünetelt. Mivel a fúrások 
szerkezeti helyzete a legtöbb esetben 
nem ismeretes pontosan, ezért nincs 
bizonyítva az, hogy ezek a felhalmozó
dásra legkedvezőbb pontokon mélyültek. 
Nagyobb ismeretlen területrész van Sa- 
lomvár-Iíyugat-1 fúrástól D-re, a bara- 
básszegi kutatóterületig, és a Sa-4 
fúrástól E-ra a nádasdi kutatőterüle-
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Kőolajföldtani eredmények
A salomvári fúrásokban csak gyenge 

kőolajnyomok voltak. A mezozoikum itt 
nagyrészt tömött mészkő, nem tároló, 
valószínűleg ez gátolta meg a migráci
ót. A bádeni kiékelődő és az alsópannon 
Tófeji Formáció laposan felboltozódó 
homokrétegeiben is feltételezhető a 
felhalmozódásra alkalmas csapda jelen
léte. Nem világos, hogy ezek a rétegek 
miért nem tárolók. Valószínű, hogy az 
odavándorlás és a csapdában való meg
maradás lehetősége volt kedvezőtlen.

A salomvári szerkezet nagy terület 
és a szerkezetét részletesen nem ismer

tig- Ezek a területek geofizikai mód
szerekkel sincsenek részletesen fel
mérve, még remélhető új, kedvező 
eredmény.

3-2. Pince /21« ábra/

Salomvár kutatásának megkezdése 
|j®^_után, 1944-ben kezdődött el a Pince 

nevű kutatóterület vizsgálata. A fú- 
(2298)̂  rás a Pince /ma Jugoszlávia/ és

lendvaújfalu közötti úttól É-ra mé
lyült /l, 21, 25. ábra/, célja a Lo
vászi és Budafa-Ujíalu közötti terü
let megismerése volt.

A fúrás a II. Világháború végén és 
azt követő nehéz időkben 1944.XI.21- 
1946.XI.05. között mélyült, 1917,7 in
ig-

Az átfúrt rétegsor 175,23 m forga
tóasztal tengerszint feletti magasság 
mellett kb. 25 m holocén-pleisztocén 
kavics, homok, agyag, alatta 860 m-ig 
felsőpannon és az 1917,7 m talpmélysé
gig alsópannon. A rétegsor ugyanolyan, 
mint a Lovászi és Budafa területeken.
A háború miatt a fúrás nehéz körülmé
nyek között, meg-megszakadva folyt.

53



Kőolaj- és földgáznyomokról nincsenek 
adatok.

13. Vétyem /25, 31. ábra/

A háború után pangó kutatási Idő
szak következett, új területeken évekig 
nem kezdődött munka. A Vétyem kutató
területre Is tulajdonképpen a Lovászi 
olajmező kelőt! folytatásának kutatása 
keretében terjedt ki a munka 1947-ben. 
Az olajmezőkön a sűrítő fúrások mélyí
tésére készültek.

Vétyem területén a mélyebb földtani 
viszonyokra az első adatokat szintén a 
gravitációs mérések értelmezésével 
nyertük. Itt a lovászi boltozat kelet 
felé való lesüllyedő oldalára lehetett 
következtetni, amin kiékelődő homokré
tegekben litológiai csapdák, kisebb 
haránttörések mentén való CH-felhalmo- 
zódások voltak várhatók.

Az első szórványos Eötvös-ingás mé
rések az 1934-36. években folytak; 
1935-36-ban kezdetleges amerikai szeiz
mikus mérés folyt, 1937-41-ben átnéze- 
tes és 1947- ben részletes graviméteres 
mérések kezdődtek /Oszlaczky, 1948/.
A mérési eredmények értelmezése szerint 
négy teraszszerú, K-re mélyülő terület
rész valószínű és a V-l fúrástól K-re 
másodlagos gravitációs maximum jelent
kezik /Facsinay, 1948/.

Strausz /1947/ szerint a felszínen 
kb. 4 km átmérőjű folton hiányzik a 
pleisztocén kavicstakaró és a felső.pan- 
non jön felszínre, amiből ennek felbol- 
tozódására lehet következtetni.

A vétyemi kutatóterületen 1947-54 
között 9 kutatófúrás mélyült. A termelő 
vállalat 1960-61-ben még lefúratott 7 
fúrást, Vétyem-Kelet néven. Az alsópan
nonban, illetve a szarmatában megállt 
fúrások fontosabb földtani és kőolaj
kutatási eredményt nem hoztak, csak a 
VK-4 és -5 fúrás talált gáz és olaj
nyomot az alsópannon Lovászi homokso
rozatban.
Rétegsor

A rétegsor a Lovászi fúrásokéval 
azonos. A fúrások nagy része megállt 
az alsópannonban, néhány valószínűleg

elérte a szarmatát és egy fúrás a bá- 
deni rétegeket is. A szarmata és báde- 
ni korra ősmaradványelőfordulás nem 
utal, csak rétegazonosítással lehet az 
emelethatárokat valószínűsíteni.
A vétyemi fúrások földtani adatai:

28. tátíáut
FufJí FA a í j , Ap. B Ü . Megjtgijá

V-1 20ip 195 11640 fi
Y-2 219,31 845 1790 (19100 dajajom
V-3 243,42 1050 (1654) víz
Y-4 218,0 5 eoj (1716,9 olaiyotri
Y-5 183,82 645 1700 0736,5) olaj
V-6 233JBT? 6 700 0693)
Y-T 237,39 6 700 Ö693) gízmpa
V-8 233,68 6 670 11113) Víz
Y-9 131,3 740 (1723) v íz

VK-1 204,9 871 1776 1836 (2000) gáz
VK-2 233,23 1840 (18® obifluom
YK-3 237,83 1848 (1866) V12

YK-4 194,61 1783 (1800) Olajosom
VK-5 226,08 1784 1805,9 dajnyom
Yfr6 (Nem firtilc tí
VK-7 191JB8 (1805) víz

Szerkezeti viszonyok
A Vétyem és Vétyem-Kelet kutatóte- 

rület a fúrások tanúsága szerint a lo
vászi felboltozódás K-i elnyúlt vége, 
mely kissé délre hajlik a. budafai bol
tosat felé. líy-ra a lovászi szerkezet 
felé nincs záródása. A lencsés, kiéke
lődő homokrétegekben levő kis záródá
sok szolgálhatnak csapdákként kisebb 
CH-felhalmozódások számára.

31. ábra. Vétyem és Vétyem-kelet 
kutatóterület fúrásai
nak helyszínrajza.
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Kőolaj földtani eredmények
A Vétyem-1 fúrás /31. ábra/ 1947- 

ben az alsópanaonban ért véget. A fú
rásban 15 alsópannon homokróteget vizs
gáltak meg, de csak olaj- és gáznyomo- 
kat találtak. Az 1612-16 m-ben lévő 
homok volt jelentős, ez 7 mm-es fúvó- 
kán napi 10 000 m benzinpárlat-dús 
gázbeáramlást adott. Az 1624-31 m-es 
szakasz alsópannon homokkövéből szár
mazó sós víz 2-3 %  kőolajat tartalma
zott. A V-2 és V-3 fúrások szerint X 
felé mélyül a szerkezet, gyenge kó'olaj- 
és "íldgáznyomok vannak. A 7-4 fúrás 
magasabb szerkezeti helyzetben jó olaj
nyomokat talált, így az 1677-32 m-ből 
dugattyúzható napi 34 m^ víz, 15 %  kő
olajat tartalmazott és az 1654-58 m-ből 
dugattyúsható 30 m' víz 20 %  olajat ho
zott, sőt 1650-52 m-ből 60-70 %  olaj
tartalmú folyadék jelentkezett, de 
mennyisége kevésnek bizonyult, mei’t a 
kőzet átersztőképessége kicsi. Az 
előbbi fúrástól Hy-ra még magasabb 
szerkezeti helyen mélyült V-5 fúrá3 
1640-43 m-ből napi 5 m^ olajat adott 
dugattyúzással, ezért ezt a kutatófú

rást a termelés átvette.
A V-6 fúrás az É-i szár
nyon csak olajnyomokat ta
lált az alsópannon alján, 
a lovászi homoksorozatnak 
megfelelő szintben, 1670- 
1722 m-ben. A V-7 fúrás 
szintén az É-i oldalon 
csak gyenge CH-nyomokat 
talált. A V ^ a  fúrás a 
szerkezet gerincvonalán 
magas helyzetben sem hozott 
jó eredményt, a Lovászi 
olajmező szegélyvíz zóná
ját érte. Végül az 1954- 
ben mélyült V-9 fúrás a 
szerkezet D-i oldalán

A termelő vállalat 
által lefúratott. Vétyem-K 
fúrások csak olaj- és gáz
nyomokat találtak.

A Vótyem kutatóterü
leten felismerhetőek a 
lovászi olajmező CH-táro- 

ló homoksorozatai, de mély helyzetben 
csak nyomokat, egyes homoklencsék 
csekély kőolajat és földgázt tartal
maznak.

A Vótyem kutatóterületen nem ismer
jük a bádeninél idősebb rétegeket.
Ezen kívül fontos lenne megismerni 
É felé, az ortaházi olajmező felé, 
nagy mértékben elvékonyodó szarmata és 
bádeni rétegeket, amelyek regionálisan 
kiékelődő rétegsorában nagyobb CH-fel- 
halmozódás remélhető. Ilyen meggondo
lásokkal a kutatás nem tekinthető be
fejezettnek.

14. ÍTádasd /52-53. ábra/

Vótyem után a következő évbon, 1948- 
ban kezdődött el a nádasdi szerkezet 
megvizsgálása. A nádasdi kutatóterület 
a Zala-medence É-i részén van, ahol az, 
1939-40. évben végzett a MAORT gravitá
ciós..; méréseket, 1956-57-ben a Geofizi
kai Intézet gravimóíeres méréseket, 
mindkettő záródó maximumot talált. A 
Geofizikai Intézet 1951-62. évi mágne
ses mérései szerint földmágnese3 ano
mália nincs. Az első szeizmikus mérése-
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két a MAORI m ég a z  1939-40. években 
végeztette, amikor a gravitációs maxi
mum helyén lapos kiemelkedést talál
tak. Később az Olajipari Szeizmikus 
Üzem 1956-57, és 1967. évi mérései ha
tározott kiemelkedést nem találtak 
/40. és 91.sz. jelentés/.

A Salomvár környéki kutatás kere
tében az 1948 és 1957 évben két kutató
fúrás létesült, N-l és N-2, fontosabb 
földtani adataikat a 29. táblázat tar
talmazza.

29. Idblazat

Rétegsor
A mintegy 20 m vastag negyedidő

szaki lösz, homok-kavics alatt a felső- 
pannon homokos agyag, finomhoraok sűrűn 
váltakozó rétegsorát találjuk. Az alsó- 
pannon kőzetrétegtani szintjei jól fel
ismerhetők /33. ábra/ a Drávái Formáció 
a Tófeji Formáció és a Nagylengyel! 
Formáció regionálisan elterjedt szint
jei vannak meg a kutatóterületen. A 
s z a r m a t a  rétegsor szintén agyagmárga, 
mint a fedő Nagylengyeli Formáció, je
lenlétét csak feltételezzük a környező 
fúrások hasonlósága alapján. A bádeni 
rétegsor jól fejlett, sötétszürke, 
zöldesszürke agyagmárga, finomszemű 
glaukonitos homokkő, riolittufa csíkok
kal, lent triász mészkőkonglomerátumos 
homokkő fordul elő. A bádeni rétegek
ből Pecten duodecimocostatum Ó3 fora- 
miniferafauna került felszínre.

A mezozoikumot csak a Na-2 fúrás 
érte el, de csak nagyobb mészkődarabok 
kerültek felszínre, amelyek fel3Őkréta 
hippuriteszes mészkőnek bizonyultak.
Szerkezeti viszonyok

A két fúrás a szerkezeti viszonyo
kat nem tisztázhatta. A délebbi Na-2 
fúrás /32. ábra/ valamivel mélyebb 
helyzetű, mint a Na-1, ami a gravitá
ciós maradákanomália számítások eredmé
nyével összhangban van /Elkins rend
szerű, 1957. évi értékelés/. Mindkét 
fúrás a gravitációs anomáliák és a 
szeizmikus kiemelkedés tetővidékén van.

32. ábra
INaoaso ..........s

Hegyhátsál:

2 km 
— I

ovioda’si

\ Nádasd-l és -2 kutatófúrások 
helyszínrajza. Maradók gravi

tációs anomáliák /Geof. Int./. Sze
izmikus szintvonalak a 4100-4300 m/s
{felszínről, Kumpler szeret ^ ■1

Jelentősebb kőoldj- és földgáznyo
mot egyik fúrás sem talált. Az alsó- 
pannon, szsrmata és bádeni rétegekben 
vannak CH-nyomok, de a rétegvizsgála
tok alkalmával csak víz jelentkezett, 
kevés éghető földgáznyommal.

A kutatóterületen nem sikerült
tisztázni a szerkezet jelenlétét, mert 
mindkét fúrás a feltételezhető tető
vidéken mélyült. A mélyebb rétegsor 
ismeretlen maradt, csak a mezozoikum 
legfelső részét érintette egy fúrás.

A geofizikai mérések földtani ér
telmezése bizonytalan maradt. A záródó
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gravitációs maximumon a szeizmikus 
mérések csak monoklinális szerkezet 
jelenlétét valószínűsítik, a fúrások 
úgyszintén• Célszerű lenne korszerű 
szeizmikus mérésekkel Nádasd és a tá
volabbi környék megvizsgálása és ked
vező eredmény esetén a neogén és me- 
zozoós rétegsor feltárása.

15. Oltáré /2, 7-10, 34. 36. ábra/

A nádasdi fúrásokkal egy időben, 
1948-ban kezdődtek el az oltárci fú
rások. A Budafa-Oltárc /BO/ kutatóte- 
rülettől K-re folytatódik az Újfalutól 
Budafán át követhető lapos pannon fel- 
boltozódás az Oltáré, Magyarszentmik- 
lós, Újudvar kutatóterületekkel. Az 
1937-38. évi MA0RT féle gravitációs 
mérésekből lehetett először következ
tetni a szerkezetre. Ezek alapján mé
lyültek 1939 és 1971 között a magyar- 
szentraiklósi fúrások. Közben további 
geofizikai mérések készültek: 1948- 
ban graviméteres mérések, amelyek 
alapján feltételezni lehetett a buda
iéi boltozat K-re mélyülő, de folyta
tódó jelenlétét. 1950-51-ben a Geofi
zikai Intézet végzett megbízásunkból 
Dél-Somogy, Bél-Baranya területén 
gravitációs méréseket., melyek kiter
jedtek Oltárc-Hahót területére is.

34. ábra. Az^oltárci fúrások hely
színrajza

5-1

Oltapx 0-3
0-2 0-1

“Ea-1

HASYARSZOÜhllÓŐí:
•5-2

0 1 2 3 lem

A GEofizikai Intézet szeizmikus 
mérései 1952-ben Nagykanizsa környé
kén, 1953-ban Balatonhídvégig terje
dően, 1957-ben Balatonhídvégen, 1955- 
60 között Nagykanizsa-Inke térségé
ben adatokat szolgáltattak Oltáré te
rületére is. Az olajipar 1954-55. évi 
mérései is figyelemreméltóak, de ha
tározott. szerkezeti adatokat nem na
gyon adtak a területre. A környék fú
rásai sem tárták fel a területet, rend
szerint a bádeni üledékekben megálltak.

Az oltárci területen 1948-51 között 
3 fúrás mélyült, ezek főbb adatai az 
alábbiak: 30. libtízat

Rétegsor
A negyedidőszaki üledéket kevés 

homok, kavics, lösz képviseli. A felső
pannon 1000-1100 m vastag, világos- 
szürke, kékesszürke homok, homokos 
agyag sűrű váltakozása, néhány kemé
nyebb homokkőpaddal, felső részén lig- 
nites csíkokkal. Limnocardium desertum 
L. steindachneri, L. penslii, Dreissen- 
sia auricularis került felszínre belő
le. Az alnópannon jól tagozódik a há
rom regionális elterjedés1! kőzetréteg- 
tani szintre: fent a Drávái formáció, 
480-500 m vastag, alatta a Tófeji Ho
mok Formáció 390-400 m, ez alatt gyen
gébben fejlett a Lenti Márga Formáció. 
Alatta még megvan az alsópannon alap
konglomerátumnak megfelelő, itt homo
kos kifejlődés! rétegsor.

Az alsópannon alatt látszólagosan 
folyamatosan az alsószarmata mindössze 
85-94 m vastag: lemezes márga, világos 
zöldesszürke márga, finemszemű homokkő 
és tufacsíkok rétegsora következik.
Benne növényi lenyomatok, kevés Ervilia 
podolica töredék és ritkán halmaradvá
nyok vannak. A lemezes márga sötétszür
ke agyagmárga csíkjai helyenként bitu
menesek, a meszes kötőanyagú, finom
szemű homokkőcsíkok kevés nagy fajsúlyú 
olajnyomot tartalmaznak. Ez néhol ke
resztrétegzett. A szarmatának nincs éle
sen felismerhető határa:a pannontól a 
kőzettani kifejlődés és az első Ervilia 
megjelenésével, a bádenitől az első 
sós vizi foraminiférák megjelenésével 
határoltuk el.

A bádeni rétegsort 690-742 m vas
tagságban ismertük meg. Főként sötét
szürke agyagmárga, finomszemű homokkő
csíkokkal, 2 5-30 %  mésztartalommal. Vul
káni tufacsíkok is megjelennek. Máshol 
kevés mészmárgapad fordul elő. Mikro- 
faunája gazdag, tengeri: Globigerinák, 
Candorbulinák gyakorisága jellemzi.
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A bádeni rétegek* 
alatt 800 m-nél vas
tagabb kárpáti ré
tegsor következik.
Ez a bádeni réteg
sornál homokosabb, 
főként a felső része 
homokpados, konglo- 
merátumos, mélyebben 
brecosás. Mészkő és 
szarukő szögletes 
törmeléke, lejjebb 
dolomitbreccsa for
dul elő benne. A ho
mokkövek uralkodőan 
metamorf kvarckris- Sí. 
tály törmelékből áll
nak. Vulkáni tufaosí- 
kok gyakoriak. Az 
agyagmárga sötétszür
ke, rosszul réteg
zett, kevés tufás réteggel váltako
zik, ez főként plagioklász táblákból 
állé kristálytufa. Az agyagmárga kar
bonáttartalma 29-38 % . Faunája gyér 
tengeri: Globigerina, Candorbulina, 
Cibicides, Valvulina, Textulaila, Ro- 
bulus, Honion, stb. fajok és néhol 
lithothamniumos töredékek vannak benne.
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35. ábra. Földtani szelvény az 
ortaházai olajmezőn.

Kőolajföldtani eredmények
Jé kőolajnyomok jelentkeztek az 

alsópannon Tófeji Formációban, a bá
deni rétegek felső, homokosabb ré
szén és a kárpáti durvatörmelékes ré
tegekben.

A rétegvizsgálatoka-t. több esetben 
korlátozták a fúrások kiképzésének hi-

Szerkezeti viszonyok
Az oltáréi három fúrás a szerkezet 

tetőrészén sorakozik, ezért a fúrások
ban nagyon jól azonosítható rétegsorok 
csaknem vízszintesek /36. ábra/, a kör
nyező fúrások együttes adataiból raj
zolódik ki az a nagy, K felé mélyülő 
szerkezet, mely Hy-on a budafai felbol- 
tozódásből indul ki. Bár a fúrómagokon 
mérhető 2-10°-os rétegdőlés, ezek va
lószínűleg helyi mozgások, csuszamlá- 
sok, keresztrétegzettség következmé
nyei, mert a fúrások közötti szelvény
ben nagyobb rétegdőlések nem jelentkez
tek. Ilyen viszonyok mellett a CH-fel- 
halmozódásra alkalmas áteresztőképes 
rétegek záródása csak a lencsés kiéke- 
lődések, esetleg kisebb helyi vetők, 
csuszamlások mentén lehetséges. Ennek 
megfelelően eddig csak kisebb felhal
mozódások, ill. hajdani migráció útja
it jelző CH-nyomok váltak ismertté a 
kutatótőrületen.

bái. Az 0-1 fúrás 2003-2314 m közötti 
csövezetlen szakaszának vizsgálatakor 
jelentkező kőolajnyom jellemző adatai:

Fajsúly 20 °-on 0,8109 . „
Viszkozitás 1,48 E°/20°

1,40 E°/38°
Dermedéspont 0 0
Könnyűbenzin tart.% 14,5 t% 
Összes benzin 34,5
Petróleum 4,3
Gázolaj 26,0
Kenőolaj 14,0
Maradék^ 17,9
Veszteség 3,3
Jellege: intermedier-
Ezt követően 4, 3/4 hüvelykes cső

vel 2320 m-ig lecsövezett kútban vég
zett 25 db rétegvizsgálat csak olaj- 
nyomos és égő gáznyomos vizet adott.

Az 0-2 fúrás 2889,2-3025 m közötti 
csövezetlen alsó részéből, a kárpáti 
rétegekből napi 840 m3, 95 °C-os erő
sen sós víz jelentkezett, mely Tömör 
/1953/ számítása szerint napi 44,5 kg 
jódot, 56 kg brómot /évi 16 242 kg jó- 
dot és 20 440 kg brómot termel/. Hasz
nosítására nem akadt vállalkozó.

58



4  kivi 
__i

•36. ábra. Földtani szel
vény Oltárc-3, 
-2 és -1 fúrá
sokon át.

(SS2̂
Az 0-3 fúrásban műszaki nehézségek 

miatt nem lehetett a rétegvizsgálato
kat elvégezni.

Mindetek alapján a terület tovább- 
kutatása szükséges. Bár más néven: 
mint Budaia-Oltáro, Magyarszentmiklés 
/S/, Újudvar /D/, is mélyültek fúrások, 
a CH-felhalmozódás nem lehetetlen. A

fúrások nem érték el a medencealjza
tot és bizonytalan a szerkezeti hely
zetük. A fúráskitűzés helyét bizony
talan helyi okok indokolták, regioná
lis terv szerinti kutatást, nem végez
tünk. A korszerű szeizmikus mérések 
megbízható eredményeit nélkülözte az 
eddigi kutatás. Figyelembe kell venni 
a jó olajnyomokat és azt az elgondo
lást, hogy az Oltároi miocóh-pliocén 
árok É—i elhatárolása a Hahóti gerinc
cel még ismeretlen, pedig itt az Ól- 
tárcon is talált vastag kárpáti-bádeni 
rétegsornak olyan regionális kiékelő-
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déai öve várható, mely felhalmozódás! 
zóna lehet.

16. Nagylengyel / 37-40, 42-43, 54, 60-63,
b5, 79, 85. ábra/
A dunántúli kőolajkutatás Ügyének 

rendeződése, az állami tulajdonba vé
tel után lassan újra lehetővé vált a 
nyugodt, elmélyedő munka és fellendült 
a kutatás. Az Oltárcon elkezdődött ku
tatás után, 1950-ben Nagylengyelen is 
megkezdődhetett a szerkezetnek mélyfú
rásokkal való feltárása.

A nagylengyel! kutatóterület az 
Észak-zalai medencében van, Zalaeger
szegtől DNy-ra mintegy 10 km-re.

A kutatóterület földtani felépíté
sére az első adatokat a gravitációs 
mérések szolgáltatták. A szerkezet 
első ábrázolását Vajk /1941/: Schema- 
tic Tectonical Map of Transdanubia, 
Hungary, based on Geophyslcal Investi- 
gation című, 1:500 000 méretarányú és 
a Klösz nyomdában készült színes tér
képén ’ '.that juk, amely a Földtani Köz
lönyben is megjelent 1943-ban, egysze
rűsítve. Itt Salomvár és Kustánszeg 
között gravitációs maximum jelentke
zett, amit már akkor Salomvári nagyszer
kezetnek neveztek el. Vajk /1943/ így 
foglalja össze a gravitációs mérések 
földtani értelmezését: "vagy az üledé
kes kőzetek felboltozódása, vagy a-Ba
kony mélyre süllyedt részének egy maga
sabban maradt darabja okozza a gravi
tációs maximumot". Ez több száz fúrás 
lemélyülése után ma is helyes értelme
zés, talán azzal a pontosítással, hogy 
mind a felboltozódá3, mind a magasabban 
maradt darab jelen van.

Szeizmikus mérésekre a tagolt terep 
kedvezőtlen. A régi MA0R2 mérések 1938- 
39-ben Ny-i dőlést észleltek /Vajk,
1943/. Földmágnese3 méréseket 1935-44 
között végeztek, és a környéken jelen
tősebb anomáliát nem észleltek.

Erre a gravitáciés maximumra tele
pítette Papp Simon az első kutatófúrá
sokat Salomvár néven az 1943-47. évek
ben, de esek eredménytelenek maradtak, 
csak szerény olajnyomokat adtak. A sa- 
lomvári nagyezérkézét déli nyúlványára, 
amin a nagylengyel! kőolajmező kiala

kult, Papp Simon már nem juthatott el, 
a szervezés-vezetés miatti zűrzavar 
folytán csak az állami kezelésbe vétel 
után, 1950-ben végzett graviméteres 
mérésekkel vált ismertté az a terület
rész. Ezeket a MÁELGI 7-8. számú je
lentése ismerteti Őriszentpéter, Sa
lomvár, Nagylengyel környékéről. A mé
réseket Facsinay és Oszlaczky /1958/ 
végezték. Két egymásra merőleges csa
pás állapítható meg, É-D és K-Ny-i, 
Barabásszeg-Nagylengyel irányában, mely 
a környezeti hatás levonása után önál
ló záródó gravitációs maximumként je
lentkezett.

Az utóbbin 1950.VIII.29-én elkez
dett NL-1 számú fúrás 1940 m-ben tel
jes iszapveszteséget szenvedett, to
vább mélyíteni nem lehetett. A 617,5- 
1940 m közötti csövezetlen szakaszból 
napi 35,5 m víz volt kanalazható. De 
igen fontos eredménynek számított az, 
hogy ez a fúrás a bádeni rétegek fel
színét 20 m-rel magasabban érte el, 
mint a Sa-3 fúrás, tehát a ealomvári- 
nagyszerkezet legmagasabb része Nagy
lengyel környékén van.

A Nagylengyel-2 sz. fúrás 1951.1. 
09-én indult, 1963 m mélységig mé
lyült, ahol az öblítőiszap-cirkuláció 
szintén megszűnt, de előzőleg sikerült 
1359 m-ig lecsövezni. Az 1859-1918 m 
közötti bádeni rétegekből, a "zöld 
homokkőből" napi S-13 kőolaj jelent
kezett. Az 1859-1963 m közötti csöve
zetlen szakaszból pedig 10 mm-es fúvó
kán napi 95-100 kőolaj jött fel
színre. Ezzel sikerült a nagylengyel! 
kőolajmezőt felkutatni.

A HL-3 fúrás elérte a bádeni lajta- 
mészkövet, mely az iszapveszteséget 
okozta, é a ezzel ismertté tette, de az 
iszapveszteség bekövetkeztekor még jó 
darabig megálltak a fúrások. A tárolót 
teljesen csak a NL-28 fúrás barántolta 
1954-ben, ami által a rétegtani beso
rolás pontosítható volt. Kiderült, hogy 
nemcsak a bádeni lajtamészkő a tároló
kőzet, hanem az alatta levő felsőkréta 
mészkövek is, amelyekkel egységes hid
rodinamikai rendszer alakult ki. A tá
rolókőzetek teljes megismerése:folya
matos magfúrást csak 1965-ben sikerült
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végezni a NL-367 kútnál, addig furá
déit sem mindig- került felszínre a 
nagymérvű iszapveszteség miatt,

A rétegsor megismerését hátráltat
ta az is,hogy az elektromos fúrólyuk 
mérések sem szolgáltatták a mészkőben, 
azt a jól értelmezhető eredményt, amit 
a törmelékes üledékben megszoktunk. A 
poro2/9j/ás, áteresztőképesség itt sze
szélyesen változik, repedések, üregek 
vannak jelen, a mészkő csaknem édes
víz tartalmú: nagy elektromos ellen
állású. A radioaktív méréseket 1955- 
ben végezték először: 1957-ben a mikro- 
1ég, 1958-ban a laterológ és 1970-től 
az ultrahang-méréseket is alkalmazták, 
nagyrészt Barlay Zoltán úttörő munkás
sága következtében. Mindezek meglehe
tősen elkésve segítették a mészkő tá
rolók megismerését.

Az eredményes fúrások után nagy 
ütemben indult a feltárás és lehatá
rolás, valamint a környék geofizikai 
felderítése. A további fontosabb geo
fizikai mérések a következők voltak: 
1952-ben Heiland graviméteres mérés, 
Zalaegerszeg-Kustánszeg között, a Geo
fizikai Intézet részéről. 1957-ben 
maradék-anomália térkép készült, amely 
szerint Nagylengyel környéke elkülönü
lő szerkezetrész, jól jelentkezik a szer
kezet váza, de abban az időben már 
elég sok fúrásadat is rendelkezésünkre 
állt. 1958-ban részletesebb mágneses 
mérések voltak, nagyobb mágneses maxi
mum nincs a területen.

A szeizmikus mérésekkel sokat pró
bálkoztunk, de a terep nagyon megnehe
zítette. 1951-ben a Geofizikai Intézet 
mért Nagylengyel és Milej között. Pá
los Miklós beszámoló jelentése szerint 
D-en Ormándlaktól emelkedést észleltek 
3000-2500 m mélység között egészen 
Nagylengyel községig, innen É-ra bi
zonytalan süllyedést. K-Ny-i irányban 
a medencealjzat 2500-2000 m között fel- 
boltozódik, rajta kiékeládések, vető
dések láthatók. A kiemelkedő medence- 
aljzatot K felé általánosan emelkedő 
rétegek fedik. Az 1952-53-as években 
a terület ÉK-i részén folyt szeizmikus 
mérés. 1956-ban fáziskorrelációs méré

sek folytak, 1958-ban szintén. Az 
Olajipari Szeizmikus üzem 1954-58 kö
zött magas és mélyebb rögök felszínét 
és a Nl-205, -389 fúrások környékén 
néhány fő vetőt mutatott ki, de ezek 
nem sokat segítettek, mert a fúrások
ból már nagyrészt ismertek voltak.

1962-ben a ÍÍÁBLGI geotermikus mé
réseket végzett; 1954-ben a soproni 
geofizikai tanszék végzett geoelektro- 
raos méréseket. 1966-tól analóg mágne
ses szeizmikus méréseket végeztek, ami 
által a mezozoikum felszíne és több 
törésvonal felismerhetővé vált. Az 
1967-68-as években RMP szeizmikus mé
résekkel próbálkoztak, de ez nagyon 
munkaigényesnek bizonyult, az eredmé
nyek csekélyek. 1970-ben az OKGT geo- 
elektromos méréseket végzett.

Ezek a mérések mind hozzájárultak 
valamennyivel a terület földtani meg
ismeréséhez, de nem nyújtottak olyan 
támaszt, mint kedvezőbb területeken, 
és közben a fúrások is előrehaladtak. 
Nagylengyelen mintegy 500 fúrás mé
lyült; a fontosabb adatokat szolgál
tató fúrásokat a 31. táblázat tartal
mazza: 31. táblázat

futás fA fp. Ap. S í. 823. SCárp- Eoc. C r T Mg.

til-1 225,5 ica 1802 1320 Ü940) isa?v.
NL-2 239,5 1153 1755 7932 Ö96® o k ]

NL-3 234P 1191 1738 1901 (1Q63) díj

m 254,4 1156 1826 1929 (1933) oU]
fíL-5 242,2 1156 1800 1905 0974,5) oh]

KL-fi 225,0 1137 1774 1913 (1956) obj

HL-7 240,0 1150 1064 1958 2133 - (2201) obj

K l-8 260,5 1034 1371 1895 1944 2023 2227(2256)
KL-9 m 1173 1779 1309 (795D) Í3Í.JV.
Nl-10 239,0 1153 1789 1913 (1974) e b ]

KL-14 237,5 119! 1315 2057 2252 - 2404 (J.412) ve
NL-22 243,8 1039 1651 1334 2078 2220 2370 (2412) víz
ÍÍL-23 243,3 1030 1764 m 1910 1945 1593 (23455) oU}
HL-30 225,4 X145 1855 1320 2104 - (2117) vb
I B S 231,5 ■ fan 1603 1897 1955 20® (2350) ÍoyíU -piUk
Hl-53 159,5 1350 1817 2020 21C0 - (2132,5) ohj
NL-55 203,7 1139 1843 1530 2194 - (2225) cbj
K L -Í2 2233 1130 1873 1883 2165 - (2817,5) ok]
KL-tt 190,0 1060 1508 2006 2033 2120 2413 Q458,5)
HL-72 225,6 1143 19&7 2033 2175 2220 2584 (28205) dj]

m 218,9 1150 2024 2144 2240 2309 2700(2751,5) vm
NL-69 2D4,1 1044 1890 2004 2038 2138 2345 (2415)



Furis FA h- Af. fc. &ia. Üip. Eoc. Cr 3 ^

Nl-90 W 1076 1892 2015 2100 2150 2B10 (25??
Kl-99 225,1 1103 1920 1976 2179 2460 (2520)
Kl-WJ 2K? 1015 1814 1905 1987 2028 2330 (2402) ob)

ik-103 1141 m 2135 2207 2248 2335 (4409?)

HklW W ? 1200 1892 1S86 2096 - (2382) ob)

NL-145 210,3 1205 2009 2257 2343 2405 2TO (2835) víz

KI-1S2 236? 1283 1843 1930 2173 - (Z#$ VE

Hl-153 2«J6 1165 1855 1934 2270 - 2311 toî ) YlX

HI-1S8 214,0 1005 1925 2065 2305 2545 2820 (3000) víz

NL-162 248,4 1070 1952 2054 2142 2274 2515 (2531?) víz

Kl-163 24?,1 1072 1915 1982 2028 2132 2340 (2406)

HI-1S6 2592 1086 1927 2010 2075 2175 2315 (2370)

KL-1S7 2261 1073 1922 1992 2050 2160 2352 (2429?) olaj

Nl'2i9 260,0 1013 1905 2041 2327 2S?8 2760 t e ) víz
KL-227 K iP 1065 1922 2033 2C89 2255 - 2412 (2480) cfe)

HL-ES 245)8 1320 2139 2220 2327 m - 2385 (2 oio) vh.

HL-255 V # S75 ©5 1748 1S0S 2073 2103 (2434) vil

KL-2S 164,4 &4Z 1577 1637 1836 1928 2043 (2.459 víz

Rtra 200,5 845 1502 1522 1835 1920 - 21S8 te ) víz

iíL-279 13{6 &43 1533 ÚS7 1870 2072 - 2754 Qscop) vil

M )  222,3 1035 m 1917 2051 - 2319 t e ? ) víz

ül-280 211,53 2&0 teoi 1912 2065 2195 - 2535 (£46,5)

1)1-291 214,3 92-5 1612 1920 2D5S 2195 - 2615 (2633)
NL-314 2184 % 2 1603 1337 1798 1932 2185 <2599 Obj

',11.-313 2159 1005 n s5 1365 2123 - (2758)
'4-517 201,1 7110 1345 17C8 1S35 - 2432 (2755)

Ub23 211.7 143 1574 1310 - 1437 (2332?) víz

ii-513 n i? 1410 1493 1375 - 2213 - fc33?) ob)

libS'iO 2S5.5 932 v-s 1725 1856 1907 203S (2422) víz

Hl-241 205,5 1075 1-323 1710 1840 1933 2148 (2593)
4331 244? 1C00 teo 1395 1911 1025 (2333) ob)

UL-353 119,2 942 13&3 1463 1530 1&43 2304 2914 3298 (3441?) ob)

11-252 131,9 225 1458 1547 1713 1748 2026 (2607) obj
HL-253 110,9 1439 1577 1707 - 2228 (2740) víz.

M-257 113,0 943 1435 1513 1705 1722 2163 (23?) ob]

11-313 209,3 945 1775 1235 203 2153 - 2665 (28C2)

i 11-287 223,9 S82 1520 1612 1780 1821 2123 2830 ÖS62) víz

ÜI-B2 230,3 1005 1TO0 1353 2015 2131 - 2132 (2758 ob}

iíL-413 115,3 933 1493 1601 1727 1808 2173 £2753?) eb )

M-414155,5 1475 1564 1795 - 2187 - t e ) ob}

Kl-434 205,4 1170 2118 2237 2343 2452 1718 (3238)
tv«z

Kl-KO 190/i 1494 1799 1850 1930 2&31 ' (3191) víz.

Rétegsor
A nagylengyeli mezőn megismert 

rétegsor az alábbi:
negyedidőszaki sárga agyag, lösz, ho
mok, kevés kavics, mely foltonként 
van meg. Felsőpannon 1000-1300 m vas
tag világosszürke gyengén kötött homok, 
agyas. sűrűn váltakozva. Felső részén 
gyakoriak a fás bornaazén csíkok, ap
rókavics rétegek. Ez a felső rész laza.

fúráskor omlásra hajlamos. Kb. 400-700 
m között keményebb mészmárga csíkok 
és homokkőrétegek, -konkréciók jelen
nek meg. Az alsópannon 580-700 m vas
tag. Kőzetrétegtanl szintjei közül 3 
világosam felismerhető és elkülöníthe
tő /38-39. ábra/: a Drávái Formáció 
homokpados agyagmárga rétegei, a Tó
feji Formáció finomszemű homokrétegei, 
vékony márgacsíkokkal és a Nagylengye
li Agyagmárga Formáció, mely a szerke
zet tetővidékén vékonyabb, 25-30 m, a 
szárnyakon 40-60 m, a K-i oldalon 100- 
150 m vastag} alsó része kemény, bar- 
násszürke márga, mészmárga. A szarmata 
emelet üledéke 20-40 m vastag agyagmár
ga, felső része szürke, zöldesszürke, 
csíkos-lemezes márga, lejjebb tömött 
szürke márga, finomhomokos agyagmárga, 
tufacsíkos agyagmárga, gazdag csökkent- 
sósvizi faunával. Ny felé megvastago
dik, K felé kiékelődik. A bádeni eme
let felső részén kemény szürke márga 
van; az őslénytani vizsgálat szerint 
elsekélyedett a tenger és több csök- 
kentsÓ3vizi fajt is tartalmazó pad je
lent meg /Nyíró, 1953/. A szürke márga 
alatt 0-20 m vastag glaukonitos, vul
káni tufás "zöld homokkő" jelenik meg, 
a tetővidék ENy-i és DK-i részén hi
ányzik. Néhány fúrás olajat termelt 
belőle, áteresztőképessége változó.
A fúrások mélyítésekor fontos vezér
szint volt, amely elérésekor meg kel
lett állni Ó3 a fúrást kicsövezni, 
mert alatta az iszapcirkuláció meg
szűnt, béléscsövet cementezni rend
szerint már nem lehetett. A kőzet vi
lágos, zöidesszürke, durvaszemcsés, 
kissé csillámo3, glaukonitos, meszes 
kötőanyagú, közepes keménységű homokkő, 
mely néha lithothamnium gumókat tartal
maz. Csiszolatban metamorf és vulkáni 
eredetű kvarc, ikerlemezes savanyú 
plagioklász, csillám, gömbölyded, mik
rokristályos glaukonitszemcsék gyako
riak. Ritkábban mészkődarabok, gránát, 
kristalyospala törmelék és savanyú vul
káni kőzettörmelék fordul elő benne, 
kötőanyaga durva 'kristályos kalcit 
/pátit/. CaC03 tartalma 40-60 % . A zöld 
homokko alatt ismét szürke, zöldesszür— 
ke márga következik, glaukonitos, né
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hány finomszemcsés biotitos plagioklász 
riolittufa réteggel és gazdag tengeri 
mikrofaunával. Ez a márga fokozatosan 
átmegy lithothamniumos mészkőbe, mely 
itt laza szerkezetű, a felette levő 
márgánál puhább, - porózus-repedezett, 
néhol keményebb padokkal, homokkő csí
kokkal, agyagmárga padokkal váltakozik. 
A fúróiszap elnyelésére hajlamos, külö
nösen ha a feküje karsztosodott mezo- 
zoós mészkő.

Mindezek a neogén rétegek diszkor- 
dánsan, üledékhiánnyal felsőkréta, vagy 
idősebb mezozoikumra, a kutatóterület 
D-i részén eocénre települnek. De he
lyenként még a kárpáti emelet képződ
ményei is felismerhetők: homok, homo
kos márga. A terület É-ÉK-i részén szá
razföldi, tarka /vörösbarna, sárga, 
zöld/ agyag és ezzel cementált konglo
merátum fordul elő, 0-250 m vastag

ságban. A NL-117, -144, -146 és -238 
fúrásokból Kőváry /1968/ kőszéncsíkos 
agyagmárgát ismertetett, csökkentsós- 
vizi foraminiférákkal, ritkán echino- 
idea tüskékkel, Ostrea és halmaradvá
nyokkal .

Eocén a nagylengyel! terület D-i 
részén fordul elő, felső részén bio- 
tit-amíibolandezit, andezitagglomerá
tum és tufa van; vastagsága eléri az 
1200 m-t. Alatta foraminiferás, vul
káni tufás agyag, glaukonitos agyag, 
agyagmárga, valamint mészkő van. A 
EL-381 fúrás az eocén alján alapkon
glomerátumot talált, mezozoós mészkő 
kavicsokkal.

Kréta képződmények diszkordánsan 
következnek /39. ábra/ az előbbiek 
alatt. A legfelsőbb része a Polányi 
Márga Formáció, inocerámuszos márga, 
jellemző Globotruncana foraminiférák
kal és Inoceramus hájtöredékekkel.

64



/

Vastagsága több száz m lehetett, de 
itt a nagy lepusztulás miatt nem álla
pítható meg pontosan. Gyakori benne a 
pirithintés és -konkréció. Alatta fo
kozatos átmenettel és konkordánsan a 
rudistás mészkő következik /Ugodi Mész
kő Formáció/, mely itt 200-220 m vas
tag. Ez főként szerves váztörmelékből 
álló kalcirudit, amit finomabbszemcsós 
kalcit cementál. A benne lévő bioklasz- 
tit: rudisták, foraminiferák, bryozoa, 
ostracoda, korall, mészalga-törmelék. 
Alsó része rendszerint faunában szegé
nyebb, fölfelé sokasodnak a foramini
ferák, serpulák, mészalgák. Közepe tá
ján jellemzőek á nagyforaminiférák 
/Cuneolina, Dictyopsella, Dioyclina, 
Praealveolina/, valamint Quinquelocu- 
lina, Spiroplectammina, stb. Felső ré
szén Ataxophragmium és Dorothina gya
kori. Az alsó része agyagos-homokos 
gryphaeás márga betelepüléseket tar
talmaz. A fauna alapján a campani kor
szak Üledéke, 50 m-nél nem mélyebb

erősen mozgatott víz, zátony és zátony
környezet üledéke. Alatta folyamatos 
átmenettel a Jákói Márga Formáció, 
gryphaeás üledéksorozata következik. 
Itt ennek a kőzettani kifejlődése vál
tozatosabb, szürke márga, szenes növé
nyi maradványokkal, pirithintéssel, 
glaukonittal és néha vulkáni eredetű 
kvarckristályokkal. Alsó részén helyen
ként bitumenes zárványokat tartalmaz.
A mérgében homokkőcsíkok és -padok van
nak, meszes kötőanyaggal, kvarchomok 
szemcséi metamorf és eruptív kőzet 
törmeléke. Gyakoriak a mészmárga és 
mészkőrétegek, ezek ősmaradványai és 
kifejlődésük azonos a rudistás mészkő
ével. Újabban a rudistás-gryphaeás so
rozatot Nagylengyelen egynek tekintve 
hippuritás-sorozatnak nevezték el. A 
gryphaeás márga alján gyakran alap- 
breccsa van és ezzel diszkordánsan, 
az idősebb kréta rétegek hiányával 
jura, vagy legtöbbször a felsőtriász 
képződmények lepusztult felszínére
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telepszik. Megjegyzem, hogy mélyebb 
kréta rétegek nyomairól is vannak ada
tok, így NL-7 fórásban 2191 m-ből albái 
orbitolinás, miliolinás mészkövet emlí
tett. Majzon /1966, p.598/.

Jura üledékek csak foltonként for
dulnak elő, mint lepusztulási maradé
kok, a NIi-358 fúrásban 2914-3064 m kö
zött 147 m vastag-, világosszürke, hal
vány rózsaszínű kemény, kristályos 
mészkő, 3064-3298 m között /234 m vas
tag/ sárgásbarna szilánkos törésű fi
nomkristályos mészkő fordul elő. Felső- 
jura tithon faunát tartalmaz. Kőváry 
vizsgálata szerint. Jura maradványokat 
ismerünk még Nagylengyel környékén a 
Pölöske-1, Misefa-1, Nagytilaj-2, Szil
vágy- 31, -32, -33, -41 fúrásokból is.

Triász üledékek. Az előbbiek alatt 
a felsőtriász képződmények erősen le
pusztult felszínét találjuk. A réteg
sor felső részén a felsőtriász, rhaeti 
emelet kösseni kifejlődése fordul elő 
sötétszürke agyagmárga. márga, vékony
lemezes, kagylós- és pikkelyes törésű, 
melyben felsőtriász palynoflóra van, 
Góczán és Hutter szerint. Továbbá 
dolomit, szürke, finomszemosés mészkő- 
betelepülésekkel és daohsteini mészkő 
típusú rétegek. Megtalálható a NL VIII- 
XI szerkezeti egységekben, a NL-124, 
-237, -262, -272, -337, -338 számú fú
rásokban és a környéken Zalaszentmihály 
-1, Misefa-l fúrásokban.

A nórí-rhaeti emeletbe sorolt szür
ke, barnás-zöldesszürke dolomit követ
kezik, mely darabos-szilánkos törésű, 
lemezes, vagy rétegzetlen, kalciteres, 
bitumenes, továbbá dolomitos, agyagos 
mészkő és ezek váltakozása. Mélyebben 
fokozatosan kifejlődő néri fődolomit 
következik. Mindezek a környéken a 
Zalalövő-3, Misefa-l fúrásokban is elő
fordulnak.

A nóri emelet általánosan elterjedt 
kristályos dolomit. mely tömött, kemény 
kőzet, cukorszövetű, néhol breccsás. A 
NL-280 sz. fúrásból, ahol 1766 m-t fúr
tak benne, 3855-57 m-ből egy Tetrataxis 
sp. került elő, amely Majzon /1966/ 
szerint permre utalna, de a dolomit 
egységesnek látszik és ilyen perm dolo
mitot nem ismerünk a környéken. Majzon

később permo-triásznak nevezte. Kőháti 
/1966/ Kehidáról átkristályosodott al
gamaradványokat említ belőle. A NL-108 
fúrásban 2000 m-t fúrtunk benne. A 
felszíne lepusztultnak látszik, még 
vastagabb is lehetett. Lefelé folyama
tos az Uledékképződés a karni emelet
be. Nagylengyel környékén előfordul 
még Andráshidán, Hottón, Irsapusztán, 
Iváncon, Kehidán, Misefán és Vöcköndön.

Karni emelet a legidősebb feltárt 
képződmény Nagylengyelen. Sötétszürke, 
kemény, néhol rétegzett, kalciteres 
dolomitos agyagmárga, márga, mészmárga 
és mészkő, kovás kötőanyagú finomszem- 
csés homokkő. Gazdag, karni emeletre 
utaló alpi spóra-pollenanyagot ismer
tetett belőle Krivánné Hutter E. /1965/. 
Hasonló képződményeket tárt fel'a kör
nyéken Ortaháza, Nagytilaj-2, Pötréte- 
1, Hahót néhány fúrása.

Majzon /1966, p.582/ középsőtriász- 
ra utaló foraminiférákat is említ a 
NL-167 és -224 fúrásokból.
Szerkezeti viszonyok

A nagylengyeli szerkezet a salom- 
vári nagyszerkezethez, délkeleten 
csatlakozó kiemelt medencealjzatú te
rület. D felé a Zalatárnok-zalaszent- 
mihályi eocén árok határolja el a 
Hahóti magas rögvonulattól, Ny-ra az 
Őrségi mély medencerész, É felé a Sa- 
lomvári nagyszerkezet kiemelkedése 
veszik körül.

Egymás felett, három szerkezeti 
emeletet ismerünk, két orogén lepusz
tulási szakasszal elválasztva. Az 
alsó, óalpi szerkezeti emelet a triász 
és a jura maradványok, a középső /kö- 
zépalpl szerkezet/ a felsőkréta-paleo- 
gén üledék, végül a felső, űjalpi 
szerkezeti emelet a neogén üledék, 
köztük a kimmériai és ausztriai oro
gén szakaszokkal, később a szávai és 
óstájer szakaszok mozgásai voltak a fő 
szerkezetformálók.

Magán a nagylengyeli szerkezeten 
a neogén rétegsor nagy, lapos, települt 
boltozatot, formál. Ezt törésvonalak 
csak néhol és fölfelé csökkenő ampli
túdóval érték, amelyek az alsópannon 
Tófeji Formáció aljáig mutathatók ki
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/38. és 39. ábra/, feljebb elhaltak. 
Ezek a neogén üledékképződéssel szin
kron mozgások éa néhány régebbi törés
vonal felújulásának a következményei.

A kréta-paleogén képződményeket 
lent és fent nagy üledékhiány és disz- 
kordancia felület határolja. Élly-DK 
irányú, 400-500 m-es amplitúdójú dila
tációs vetődések szabdalják. Ezek a 
törésvonalak a kréta-paleogén és idő
sebb képződményeket rögökre taglalták. 
Ezek eredeti vízszintes helyzetükből 
kimozdultak Ó3 közel Dlíy-i irányba 17- 
21°-ban megdőltek. Emellett a kréta- 
paleogén üledék helyzete egészében is 
hajlott: a felsőtriász felszínéhez 
idomuló települt boltozat, DHy-cn dél
nyugati, ÉK-en északkeleti dőléssel.
A mai szerkezet ennél fogva ÉEy-DK 
tengelyirányú lapos boltosat, amit 
ÉNy-DIC csapású vetődések összetörtek.
A 200 m-nél nagyobb amplitúdójú töré
sek a fő tároló felsőkréta rudistás 
mészkövet teljesen harántolták, önálló 
hidrodinamikai egységekké osztották.
A törések általában zártak, a telepe
ket elhatárolják. A 200 m-nél kisebb 
amplitúdójú törések nem okoznak hidro
dinamikai elkülönülést, de a bennük 
kialakult olajtelepeknek az olaj-víz 
határát befolyásolhatják. A rögökön 
belüli számos kisebb törés rendszerint 
csak helyileg befolyásolja a földtani 
felépítést.

A triász és a hozzá csatlakozó 
jura képződmények szerkezetét nem is
merjük jól. A triász erodált felszíne 
D felől É-ra /NX-55, -36 fúrásokig/ 
emelkedik, majd a tetőt elérve újra 
enyhén lejt a Milej-l-es fúrásig. Is
mereteink szerint olyan töréses, pik
kelyes a szerkezete, mint. a Középhegy
ségben a felszínen.

Az olajmező legmagasabb középső 
részétől K-re van két, ÉNy-DK irányú 
törésrendszer, a "nagy vető". Közöttük 
a gellénházai fúrás vidékén töréses 
árok, a Gellénházai-árok alakult ki 
/40. ábra/ amelyben nagyobb vastag
ságban megmaradt a felsőkréta inocerá- 
muszos márga. Eleinte az ároknál végző
dött a kutatás, később tapasztaltuk,

hogy a nagy vetőn túl, ÉK felé újra 
kiemelkedő rögökben, még meglehetősen 
nagy kőolajelőfordulás van.

A felsőkrétát és paleogént ért tö
rések természetesen az idősebb /tri
ász, jura/ képződményeket is érték, és 
az eredeti helyzetük felismerését meg
nehezítették. Az ÉK-i területrészen 
ÉK-i dőlések jelenléte valószínű és 
1000 m-t elérő amplitúdójú, többször 
felújult törésvonalak is előfordulnak.

A terület földtani fejlődéstörté
netében öt nagyobb üledékképződési 
ciklus ismerhető fel. /I/ A perm szá
razföldi üledékekben /amely a távolabbi 
környéken, Dióskálon fordul elő/ elter
jedt a területen a triász tengeri üle
dék, a jura alig maradt meg és az alsó
kréta is csak nyomokban van. E tengeri 
üledékképződés után kiemelkedés, szá
razföldi lepusztulás, töréses szerke
zetalakulás volt folyamatban. /2/ Uj 
tengerelöntés az ausztriai mozgások 
után indult, és a felsőkréta alatt 
tartott. A larámi mozgások kiemelték 
a területet és a felsőkréta is disz- 
lokálódott, felszíne lepusztult. Ekkor 
kb. 500-600 m vastag üledéket távolí
tott el az erózió, a szerkezet, tető
vidékén helyenként a rudistás mészkő
ig, sőt a triászig letarolta az üle
déket. A mozgásokkal kőzetrések kelet
keztek, a nyugalmi időszakokban 
karsztosodás folyt, amit Dedinszky 
/1971/ tanulmányai világítanak meg 
jól. A kréta és paleogén között rövi- 
debb szárazulat! időszak volt, amely 
után a /3/ következő tengeri üledék
ciklus alsó-felsőeocéh üledékei alap
konglomerátummal indultak /NL-381 fú
rás/ . Az új üledékciklus a larámi és 
pireneusi mozgások között alakult ki, 
a mélyebb tengeri üledékeken a felső 
részeken egyre több a piroklasztikum, 
amelynek vastagsága a későbbi kiala
kult árokban az 1200 m-t is eléri, 
ahol kevesebb lepusztulás érte. A ma
gasabb részekről nagy részét lepusztí
totta a pireneusi-szávai kiemelkedés 
és orogén folyamat. Az alsómiocénben 
általánossá vált a lepusztulás és u- 
ralkodók az ÉNy-DK-i irányú töréses 
mozgások. / ^ / A következő tengeri üle-
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dákoiklus a miocén kárpáti emelet 
transzgressziéjával indult meg és 
a bádeni tenger kialakulása után a 
szarmata regresszióval az attikai 
kisebb, rövid idejű és talán nem is 
minden területre kiterjedő kiemelke
déssel végződött. Az attikai mozgások
kal a távolabbi környéken több rög 
kiemelkedett, némelyik a felsőpanno
nig szárazulattá vált és ez alatt a 
szarmata, bádeni, kárpáti Üledék több
kevesebb része lepusztult rőluk. Nagy
lengyelen a szármáta-alsépannon Ule- 
dékképződés folyamatosnak látszik, 
azonban a szarmata vastagsága 10-20 Hí
re osökken és az alsőpannon legalsó 
kőzetrétegtani szintjei hiányoznak.
/5/ Végül az ötödik Uledékciklus a

pannon beltengeri vastag rétegsort 
hozta létre.
Kőolaj földtani eredmények

Nagylengyelen a kőolaj előfordulá
sát a NL-2 fúrás fedezte fel 1951-ben.
A törésekkel határolt, tektonikailag 
bonyolult kőolajtelepeket fokozatosan 
lehetett csak megismerni és feltárni.
A telepek a bádeni zöld homokkőben, a 
lithothamniumoa mészkőben, a felsőkréta 
hippuritás mészkőben, a gryphaeás soro
zat mészkőpadjaiban és a felsőkréta 
nóri emelet dolomitjában alakultak ki.
A zöld homokkő és a lithothamniumoa 
mészkő kisebb jelentőségű tárolónak 
bizonyult. A leggazdagabbak a felső
kréta mészkő tárolók. A felsőtriász
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kőolaj szintén kisebb mennyiségű és 
összetétele is különbözik némileg az 
előzőtől.

A triász dolomitnak a kiemelkedő 
részei tartalmaznak kőolajat. A tele
peket karsztvíz határolja. A talpvíz 
mélysége rögök szerint változó, álta
lában D-en mélyebb,/NL-35-ben -2116 m/ 
É felé emelkedik /NL-55 fúrásban -1935 
m/. A triász repedezett, üreges, poro- 
zitását nehéz meghatározni, az áteresz
tőképessége néhol igen nagy a repede- 
zettsége folytán, máshol teljesen tö
mött. Az iszapveszteség' nem olyan hir
telen történik benne, mint a kréta 
mészkőben, valószínű, hogy üregessége 
kisebb mértékű, inkább csak breccsáso- 
dás gyakori. A felsőtriász nóri fődo
lomitban öt olajtelep alakult ki, az 
I-IV, V-VX, VII, XIV, XV /szilvágyi/ 
rögökben 1-1 telep.

A felsőkréta tárolók közül a pry- 
phaeás mészkőpados márgn nem jó tároló. 
A rétegsor közepe táján lévő márgás 
mészkőpad /IíL-34 fúrás/ és a felső 
részén lévő homokos rétegek lehetnek 
kőolajtárolók. Feljebb a konkordán3an 
rátelepülő rudistás mészkő a mező fő 
kőolajtárolója. Ez likacsos, üreges, 
repedezett, gyakran okoz iszapveszte
séget. A nagyobb üregek jelenléte nem 
túl gyakori: 11 kútbán 54 vizsgálattal 
33 kavernát mutattak ki /Molnár, 1976/. 
Magának a kőzetanyagnak a porozitása 
/mátrix-porozitás/ és átersztőképossé- 
ge kicsi, az üregeké viszont nagy, 
napi 100 m , sót 1000 m olaj is ter
melhető, de ebben az esetben a vize
sedés hamar bekövetkezik, miközben a . 
kisebb átersztőképességű, különösen a 
mátrix-porozitású kőzetben a kőolaj 
visszamarad és kitermelhetetlenné vá
lik. A nagy hozam nagy lehetőséget 
nyújtott a rablógazdálkodásra, amit 
1951 és 1955 között a felettes szer
vek rákényszerítettek a nagylengyel! 
termelőkre és ami sok kárt okozott. 
Elszállítani sem lehetett a sok ola
jat, gödrökben kellett tárolni, sok 
párolgási és egyéb veszteséggel, de 
termelni kellett..

A felsőkréta gryphaeás rétegekben

felkutatott kőolajtelep az I-IV rögben 
további kőolajtelepek a rudistás és 
részben a lithothamniumos mészkó'ben 
az I-IV, V-VI, VII, VIII, X, XI és 
XIV rögökben halmozódtak fel.

A bádeni rétegek közül a litho
thamniumos mészkő és a zöld homokkő 
alkalmas tárolásra és mindkettő tar
talmaz több-kevesebb kőolajat, A litho
thamniumos mészkő változékony tároló
kőzet. Helyenként porózus-üreges, 
nagy átersztőképességű, máshol tömött, 
vagy agyagos-márgás és tárolásra alkal
matlan. A mező K-i része felé elvéko
nyodik és kiékelődik, de a DÍIy-i ré
szen eléri a 73 m vastagságot is. 
Rendszerint a kréta mészkőre telep
szik diszkordánsan és ilyenkor aszal 
egységes hidrodinamikai rendszert al
kot. Ezért ilyenkor együtt termelik, 
amiért is a bádeni mészkő termelőké
pessége nem mindig tisztázható'. A ku
tatás elején a fúrások nagy része a 
mészkőbe érve a cirkuláció megszűnése 
miatt nem volt folytatható, az iszap- 
szennyezódés csökkentése miatt sem. 
Ezért több esetben kérdéses maradt, 
hogy melyik mészkőből termel a kút. 
Ilyenkor fúradék sem jön a felszínre.

Mivel a felsőtriász karsztvízes 
dolomit és a felsőkréta-báder.i mész
kő tárolók több helyen érintkeznek, 
egységes karsztvíz hatása alatt áll
nak. Mivel a kréta rétegek imperme- 
ábilis margókkal váltakoznak, ezért 
ilyenkor szegélyvízként, vastagabb 
telepek esetén talpvízként van jelen 
és a kőolajtelepek karsztvíz nyomása 
alatt vannak. A folyadék utánpótló- 
dás a megfigyelések szerint DDEy fe
lől történik. A telepenergiát a sze
gélyvíz, ill. talpvíz nyomása adja, 
a gáznyomás jelentéktelen, mert a kő
olaj telítetlen, oldott gázt alig tar
talmaz. A gáz-olaj viszony általában 
0,4 m^/m^.

A rétegnyomás a hidrosztatikai 
nyomásnak megfelelő, de a fúrások ten
gerszint feletti magassága szerint vál
tozó.

Bádeni tárolókőzet a zöld homokkő 
is, mely 0-30 m vastag és a kutatás 
elején a ÍJL-2 fúrásból napi 10-13 t
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olajat termelt, de hamarosan elvizese- 
dett. Mas fúrásokban is olajnyomos 
/NL-5, -10, -15, -16, -17 fúrások/.
A zöld homokkőben egy telep fejlődött 
ki, az I-IV blokk területén. Az olaj
víz határ -1690 m-ben volt.

Kőolajnyomok jelentkeztek az alsó
pannon Tófeji Formációban is, de a ró- 
tegvizsgálat csak vízbeáramlást ered
ményezett.

A nagylengyelt mezőn törésvonalak
kal elválasztott rögökben a következő 
telepek vannak jelen:
I-IV. rögben: 1. Triász dolomitban hal

maztelep, a gryphaeás márga zárja 
le, talpvize van, olaj-víz határ 
-1970 m.

2. Gryphaeás mészkő ré
tegtelep, szegélyvize -2100 m

3. Rudistás "nagy" té3.ep, 
miocén fedő alatt, talpvize -2040 m.

4. Zöldhomokkő telep, 
olaj-víz határ -1690 m. Az olaj ösz- 
szetétele a rudistás mészkőével azo
nos.

V-VT. rögben: 5. Triász telep, olaj-víz 
határ -2290 m, talpvíz nyomás ener
giájú.

6. Rudistás telep, olaj
víz határ -2030 m. Talpvizes.

VII. rögben: 7. Triász telep
5. Rudistás telep, sok 

fúrás harántolta, de több tömött 
mészkövet talált.

VIII. rögben: 9. Rudistás telep, mint
egy 45 fúrás tárta fel.

IZ. rögben, Barabásszeg:
10. Triász, kréta, miocén 

halmaztelep, 17 termelő fúrás.
X.É-rögben: 11. Rudistás telep, sze

gélyvizes rétegtelep. Olaj-víz ha
tár -2210 m. L-5 termelő fúrás ter
melte.

X. D-i rög: 12. Rudistás telep, 14 ter
melő fúrás termelte.

XI. rögben: 13. Rudistás telep, 5 fú
rás termelt belőle.

XIV. rögben: 14. Triász telep. A NL-385 
fúrás tárta fel.

15- Rudistás telep, talp
vize -2340 m. 12 fúrás termel belőle.

XV. rögben, Szilvágy:
16. Triász halmaztelep, 

amit felsőkréta fed. Talpvíz -2470 m. 
7 szilvágyi fúrás termelt belőle.
Tehát összesen 16 olajtelep van 

Barabásszeggel és Szilvággyal együtt.
A 16 telepben lévő kőolaj összeté

tele alig különbözik, az átlagos össze
tételük a következő:

Fajsúlya: 
Viszkozitása: 
Dermedc-spont: 
Kéntartalom: 
Aszfalt tart:

0,949 6 gr/cm3/20°C 
31,32 E°/50
'?3 15

9 , 1 1 %  e*/

A forrás kezdete 133 °C, vagyis 
100 °C-ig átdesztillál 0 %

421
desztilláció
zin : 
nzin:

75 %.  

adatai: 
0,78 3% l , 1 0 t %
5,46 7,00

: 9,87 11,70
7,50 8,00

kis viszk : 8,70 9,30
közepes viszk: 6,81 7,00
nagy viszk : 0,50 0,50
• 60,56 55,90

0,6 0,60

200 „C-ig 
300 °C-ig 
Maradék:

Petróleum 
Gázolaj

Maradék 
Veszteség:

A nagylengyeli kőolaj a paraffin
intermedier jelleg határán van. Kén
tartalma nagy, ami a mészkőtárolókra 
jellemző.Vákuumdesztillálással 40 %  

fehéráru termelhető belőle, ez krakko- 
lássál és hidrogénezéssel 80 % - r a  e- 
melhető /Zakar, 1954/. A nagylengyeli 
kőolajból vákuumdesztillációval nyer
hető bitumen kitűnő minőségével csak 
a délamerikaiak versenyezhetnek /Váj
ta, 1954/.

A triász tárolókból származó kő
olaj kissé különbözik, viszkozitása 
nagyobb az átlagosnál /NL-55 kút kő
olajának viszkozitása 50 °C-on 151,8 
E° és a fajsúlya 0,972/20 °C, a KL- 
64 kút triász olajának viszkozitása 
230 E°/50 °0/. A nagy viszkozitást a 
nagyobb keményaszfalt-tartalom bkozza 
amely 16 %  is lehet. A triász kőolaj 
kéntartalma is nagyobb az átlagosnál, 
4,14-4,3 %  körüli.'
Termelési kérdések

A nagylengyeli kőolajtermelés 
1951-52-ben indult, amikor a kutató
fúrásokat egymás után termelő kutakká 
képezték ki. 1953-54-ben a termelés 
felfutott, 1953-ban már 378 000 ton
nát termelt Nagylengyel. De később 
az erőszakolt termelés miatt a kutak 
elvizesedése is megindult. 1955-ben 
már 1 213 000 tonna volt a termelés, 
aminek következtében az 1955-56-os 
évek az ex'őteljes elvizesedés idő
szakai. 1956-57-ben az elvizesedés 
miatt a termelés 390 000 tonnára esett 
vissza, aztán stagnált, majd kissé 
emelkedett. A szintentartást az új, 
sikeres kutatófúrások tették lehetővé. 
Az 1958-64-es években kifejlődött a 
termelés korszerű szabályozása és el
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lenőrzése, de 1965-ben így is megin
dult a természetes csökkenés, amit az 
új felkutatott telepek bekapcsolódása 
már nem volt képes kiegyenlíteni. Azóta 
a termelés állandóan csökken.

A termelés a kezdetben ideálisnak 
mondható, pl. 1954 harmadik negyedévé
ben az átlagos napi termelés 2760 tonna, 
amit 30 kút adott, tehát kutanként át
lag 92 tonna/nap. De voltak napi 600- 
700 tonna termelőképességű kutak is. A 
30 termelő kút közül 21 szabadfolyással 
9 mélyszivattyúzással termelt /ezek ál
talában magas térszínen, dombtetőkön 
voltak/. Vizesedés nem volt tapasztal
ható, illetve a mező ÉK-i részén a ke
vés vizet termelő kutak /NL-4, -15;/ 
működését 1954 elején műszaki okokkal 
magyarázták /Kertai, 1954/. Rétegnyomás 
esős nem jelentkezett, a vízutánáramlás 
pótolta a kitermelt olajat. A kutak 
egymásrahatása annyiban volt megfigyel
hető, hogy a termelés- csökkenésekor a 
környező lezárt kutakban a folyadék- 
szint megemelkedett.

A vizesedés 1954 januárjában az 
NL-4 kútnál kezdődött, amikor 3,4 ^ 
víz jelentkezett, ami márciusra már 
16,3 ?í-ra emelkedett. Ezt termelés- 
csökkentéssel sikerült 5-9 % ~ r a  szo
rítani. De 1954 májusában a NL-15 kút- 
ban is jelentkezett a víz, először 3,8- 
4 % , ami hamarosan 25 ?J-ra emelkedett 
/bővebben id: Dallos, 1954/. A NL-54 
fúrás savazás után 90-95 %  vizet kez
dett termelni, a NL-36 1955.IV.13-án 
vizesedett el, és ez óv nyarán a NL- 
12, -30, -35, -52 és -69 kutak is kö
vették.

A jelentkező víz mind nagyobb ne
hézségeket okozott, de a Rákosi-lcor- 
mányzat mégis erőltette a termelést, 
minden ésszerű kőolaj földtani érv elle
nére, pedig a kőolajnak mintegy 80 % - a  

fűtőolaj és ennek tárolása is óriási 
gondokat okozott.. Amit elszállítani 
sem lehetett., azt a zalaegerszegi fi
nomító gyár körül ásott szükség-tároló 
gödrökben tárolták, az elszállított 
mennyiséget a Budapest XIII.kér.
TŰKÉRT telep széntároló medencéjében 
és a kőbányai Drasche-téglagyár agyag

gödrében létesített- szükségtárolókban 
helyezték el /Vajta, 1954/. Közben a 
telepek elvizesedése az erőszakolt 
termelés miatt egyre növekedett, ami
nek csak az 1956 őszi ellenforradalom 
zűrzavara vetett véget. Az 1957. év
től Bese Vilmos vezérigazgató és Bán 
Ákos termelési főmérnök szakszerű ve
zetésével rendben folyt a termelés, és 
Tömör János, később Kertai György ve
zetésével a telepek felderítése és le
határolása, valamint a környező terü
letek felkutatása.

1951-től 1976.1.01-ig 17 792 200
tonna olajat termelt a nagylengyel! 
mező; a végső olajkihozatali tényező 
az egyes blokkokban 30-60 ?S-ra tehető.

17. Andráshida /41, 41A ábra/

A nagylengyeli jó eredmény után 
már 1952-ben elkezdtük a környék ku
tatását, hasonló eredmény reményében. 
Mivel a nagylengyeli mező C3ak 15-20 
km-re esik, ezért először Andráshida 
környékére esett a választás, ahol már 
az 1939-40. évi MAORT gravitációs mé
rések és az amerikai szeizmika szerint 
K-ről, a Bakony irányából Ny felé mé
lyülő gerincként értelmezhető szerke
zet jelentkezett. A legmélyebb szeiz
mikus reflexiók akkor 1100 m-ből je
lentkeztek. A nagylengyeli eredmény 
után, még 1952-ben megismételtük a 
szeizmikus méréseket: a Geofizikai 
Intézet szerint a visszaverődések sza
kadozottak, jól követhető szint nincs, 
de ÉNy, Ny, DNy irányban jól, K felé 
gyengébben záródó, a Bakony felől 
lépcsősen süllyedő szerkezetre lehet 
következtetni /41. ábra/. A szeizmi
kus kiemelkedés tetővidéke a gravitá
ciós maximum tengelyétől kb. 1,5 km- 
rel D-re esik.

Az andráshidai szerkezeten 1952- 
54-ben 5 kutatófúrás mélyült.

32. iiblízat
Fúds FA Tp- A?. L 'i Cr T

A-1 112,1 1010 1115 1153 2031 (2033)
A-Z 1)0,5 1011 1155 isia VM (2159)
A-3 TI9J5 1029 1153 1601 dm?
A-4 2.01,4 979 1550 1560 1950 (1999,5)
A-3 201,5 5sa 1635 1665 1915 (1963) _
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iAndráshida ku- 
!tatótérület 
térképvázlata.

' 1952. évi sze
izmikus szer
kezet

/mezozoikum fel- 
/ színének mély- 
\ s é g e

Rétegsor
A rétegsor vékony negyedidőszaki 

agyag-homok, kavics alatt felsőpannon 
üledékekkel kezdődik, mely homokos
agyagos kifejlődéséi. Az alaópannonnak 
három kőzetrétegtani formációja is
merhető fel, a Drávái Formáció homok
pados agyagmárga rétegsora, a Tófeji.
Homok Formáció és a Nagylengyel! Márga 
Formáció, Ez üledékfolytonossággal te
lepszik a szintén agyagmárga kifejlő- 
désű szarmata rétegsorra, melyben ke
vés vékony homokréteg is van, a Nagy
lengyel! Márgánál homokosabb. Alatta 
gazdag tengeri fa
unás bádeni réteg
sor következik, en
nek felső része itt 
két nagyobb homokkő 
betelepülést tar
talmaz. Az alsó 
homokréteg kitartó, 
az egész kutatóte
rületen megvan, 
glaukonitos, megfe
lel' a nagylengyeli 
"zöld homokkőnek".
A bádeni rétegsor 
középső része vas
tag, sötétszürke 
agyagmárga, zöldes
szürke homokráte-

A-l
Ny - R 2 ,?  ____ __

gekkel, alsó része algás mészkő. A bá
deni rétegsor diszkordánsan felsőkréta 
campani Ugodi Mészkő Formáció réteg
sorára települ, ami alatt az A-l fúrás
ban a felsőtriász dolomit lepusztult 
felszíne következik.
Szerkezeti viszonyok

Az andráshidai kutatóterület a Ba
kony felől a Rába völgye felé lejtő, 
közel K-Ny irányú, törésekkel határolt 
mezozoós gerinc, amelyre diszkordánsan 
bádeni és fiatalabb üledék települ.

A mezozoós magas rögsorozatban a 
felsőtriász dolomit az A-l fúrás kör
nyékén közvetlenül a bádeni üledék 
alatt van, az innen D-re és K-re lévő 
fúrások szerint a dolomitot a felső
kréta Ugodi Mészkő Formáció fedi, nagy 
képződmónyhiánnyal é a diszkordánsan.
A mezozoikum K-re tovább emelkedik; 
záródó szerkezet jelenlétére nincse
nek adataink, de bizonyára vannak itt 
is a mezozoikumra jellemző törésvona
lak és ezek mentén csapda-alakító zá
ródások. Az É-D irányban enyhén fel
boltozódó neogén üledék K felé emel
kedik és nyitottnak látszik, bár ki
ékelődő horaokrétegek ebben is lehetsé
gesek /41/A ábra/.

A jura és alsókréta üledék az 
ausztriai mozgásokkal kiemelkedett 
és lepusztult, még a felsőkréta előtt.
A mezozoikum végén újra kiemelkedett 
és lepusztult a terület. Az óstájer

A -5U  W1kíl> 7 C A M
d ____A _ _

Feisüpannon

1011).

Alsópannon

m s
1153” 

2031. 
(20331

zBurmab:

•XT
Bádeni

41/A ábra.

373 -

0m

958—

16SQ_______________ IBS
1000-------  1665

1350 ------ ----   Jw5

11999.5) l,95a)

Földtani szelvény András- 
hido-1, -4 és -5 fúráso
kon keresztül.
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mozgásokkal beköszöntő általános me
dencesüllyedés következtében a vastag, 
de meg—megszakadó üledék fedte el az 
Idősebb rétegeket.
Kőolajföldtani eredmények

Kőolajnyomok az A-l fúrásban je
lentkeztek, a bádeni rétegek felső 
részén levő homokkőben, 1827-49 m kö
zött végzett, rétegvizsgálatkor is je
lentkezett kevés olajnyom.

A terület továbbra is reményteljes: 
a mezozoikumot nem fúrtuk át, a K felé 
emelkedő neogén homokrétegekben, ki- 
ékelődésekben és a várható haránttö
rések mentén lehet a CH-felhalmozódás.
A fúrások műszaki állapota nem tette 
lehetővé a kifogástalan rétegvizsgála
tokat, egy fúrás sincs talpig lecsö
vezve, a fúrások a tervezett mélysé
get nem érték el és távol vannak egy
mástól. így az eddigi kutatás eredmény
telensége nem jelenti az egész kutató
terület reménytelenségét.

18. Kilej /37, 42-43. ábra/

A Kilej néven ismert kutatóterület 
a salomvári nagyszerkezet DK-i része 
és a nagylengyel! fúrások közötti te
rület. A kutatófúrás mélyítése 1952- 
ben a Nagylengyeltől K-ra levő terület 
vizsgálatát célozta, de később körül
vették a nagylengyel! terjeszkedő le
határoló fúrások /42. ábra/.

A geofizikai mérésok azonosak a 
salomvári nagyszerkezet vizsgálatával. 
Itt Nagylengyel éa Salomvár között Tö
mör János fogalmazásában "teraszszerű 
szerkezetalakulást várhatunk, az Eöt- 
vös-ingás mérések másodlagos záródó 
maximumot mutattak ki, és a szeizmikus 
mérések bizonytalanul megerősíteni lát
szanak a gravitációs mérések értelme
zését." Szeizmikus méréseket 1951-ben 
a nagylengyeliekkel együtt végeztek.
Az 1. 3zámú szelvényt /Nagylengyel- 
llilej-Salomváron át/ nagyon kis dőlé
sek jellemzik, a mileji másodlagos 
anomálián nincs felboltozódás, csak 
az általános ÉNy-i emelkedésen pihenő 
jellegű megszakadás. A salomvári gra
vitációs maximumon lapos boltozódás

mutatkozik.
Rétegsor

A 200,89 m tsz. feletti forgató
asztal magasság alatt kb. 3 m negyed
időszaki homok és agyag van, alatta 
1269 m-ig felsőpannoa homok-homokos 
agyag rétegek sűrű váltakozása, 1932 
m-ig alsópannon következik, melyben 
jól elkülöníthető a Drávái Formáció 
homokpados agyagmárga rétegsora, a 
Tófeji Homok Formáció és a Nagylen
gyel! Agyagmárga Formáció. Alatta 
2053 m-ig- szarmata szürke márga, 2113 
m-ig bádeni sötétszürke márga, homo- 
kos-csillámos márga, homokkő, tufitos 
csíkok következnek, melyben 2093-2100 
m között glaukonitos-homokos algás 
mészkő és 2100-2113 m között litho- 
thamniumos mészkő következik. A bá
deni rétegek alatt 2113-2132,5 m talp
mélységig felsőtriász dolomitba ért a 
fúrás.
Szerkezeti viszonyok

A geofizikai mérések nem egyér
telműen határozták meg a szer kezeti 
viszonyokat, az egyetlen fúrás csak 
a szomszédos fúrásokhoz viszonyítva 
jelzi, hogy a Salomvár-3 fúrástól eny
hén süllyed a rétegsor és ez folyta
tódik a KL-108 fúrásig /43. ábra/. 
Közben a mezozoikumban bizonyára tö
résvonalak vannak, de ezekre vonatkozó 
biztos adatok nincsenek.
Kőolaj földtani eredmények

A fúrás közben jó olajnyomok je-
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Salomvár-3, Milej-1 ás Nagy- 
lengyel-108 fúrásokon át.

A 44. ábrát lásd a 77. oldalon! 
lentkeztek, főként az alsópannon al
ján és a bádeni rétegekben, de az el
végzett 10 rétegvizsgálat nem járt 
gazdasági eredménnyel. A triász és v 
az azt fedő bádeni lajtamészkő egysé
ges hidrodinamikai rendszerű és csak 
vizet tárol. Az olajnyomos rétegekből 
nem kaptunk folyadék beáramlást, a kő
zetek tömöttek, a migráció során meg
akadt olajnyomokat tartalmaznak. Az 
alsópannon homokkövekből kevés, 2,5- 
3,2 g/1 NaCl tartalmú víz jelentkezett.

A nagylengyel! olajmező nem folyta
tódik É-ra, Salomvár felé.

~ — Bádeni
-2024
-213S

szintje jól elkülö
níthető. Alatta kb. 
1730 ra-ig szarmata 
márga, 2005 m-ig bá
deni sötétszürke már
ga és kevés algás 
mészkő, tufás glauko- 
nitos zöld homokkő 
következik, végül 
diszkordánsan követ
kező felsőkréta Po- 
lányi Márga Formáoió, 
/inocerámuszos márga/ 
rétegekben 2572 m-ben 
befejeződött a fúrás.
Szerkezeti helyzet.

X-----2207 L ~ A gelléhházai fú-
\ Cr2 “t ó . rást az említett ÉNy-

v - — . _ (2339) . ,  ,x j — DK irányú törésvonal
3 választja el a nagy

lengyel! terület Ny-i részétől. A vető 
mentén Ny-on magasan levő triász kép
ződmények itt mélyre süllyedve helyet 
adtak a vastag felsőkréta üledéknek, 
illetve kevesebb pusztult le a felső
krétából, amelybe több, mint 500 m-t 
fúrtak.
Kőolajföldtani eredmények

A fúrás tárolásra alkalmas réte
geket nem harántolt, a vastag inoce
rámuszos márga erre alkalmatlan.

20. Eperj ehegyhát /16* 45. ábra/

19. Gellénháza

Gellénháza néven egy Nagylengyel 
környékét kutató fúrás mélyült még 
1953-ban, amikor a nagylengyel! olaj- 
mezőnek még csak a középső részét is
mertük, és az ettől K-re a nagy vetőn 
túli területet még nem vizsgáltuk meg. 
A gellénházai fúrást később körülvet
ték a nagylengyel! terjeszkedő fúrások, 
ezért, itt csak röviden említjük a főbb 
adatait /40. ábra/.
Rétegsor

A 264 m tsz. feletti magasságtól 
számítva 835 m-ig felsőpannon homok, 
homokos agyag, 1635 m-ig alsópannon, 
melynek három felső kőzetrétegtani

Nagylengyel környékének kutatásá
val egy időben 1953-ban kezdődött az 
eperjehegyháti kutatóterület fúrásos 
feltárása. Ez a kutatóterület a Hahó- 
ti mezozoós magas rögvonulat Ny-i ré
szén terül el, ahol már ismert volt 
néhány kisebb kőolaj- és földgázelő- 
fordulás, ami indokolta minden további 
felhalmozódás lehetőségének vizsgála
tát.

Az 1939-48. évi gravitációs méré
sek megvilágították a környezet váz
latos nagyszerkezeti viszonyait. A 
Geofizikai Intézet 1952-56. évi méré
sei /Oszlaczky Szilárd torziós inga, 
Fac3inay László graviméter/ alapján 
végzett számításokkal záródó másodla
gos gravitációs maximumot sikerült
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kimutatni. Részletesebb helyi adato
kat nyertünk az 1953. év elején vég
zett szeizmikus mérésekkel /Ádám 0, 
Geofizikai Intézet 18. sz. jelentése/, 
bár visszaverődések csak 500-1000 m 
mélységből érkeztek, az alaphegység' 
nem jelentkezett, de a gravitációs mé
résekből leszűrt képpel egyezően, tö
résekkel szabdalt szerkezetre lehetett 
számítani. Az 1951-62-es években a Geo
fizikai Intézet mágneses méréseket vég
zett, jelentősebb anomália nincs a te
rületen. 1958-ban a Szeizmikus tízem 
vetőzónákat mutatott ki /54.sz. jel./.

Eperjehegyháton 1953-54-ben két 
fúrást, majd az 1970-es újabb szeizmi
kus mérések után 1971-72-ben még három 
kutatófúrást mélyítettünk.

Az eperjehegyháti fúrások fonto
sabb földtani adatai: m  táblázat

Rris FA a FP. Ap. 51. M . Eoc. Megjegyzi

E -1 239,3 tiss 1975 ? 2011 (2109) olapyom
E -2 255>& 63 1190 19E8 1965 2000 (2D18)

E-3 263,1 12.63 2000 2010 m (£151) olajgáz

E -4 2«,8 1217 1953 1SS7 m (2D93)
E -5 256,8 1250 2000 2012 2083 (2131) dapyorn

Márga /lenti Márga/ Formáció is.
A szarmata vékony agyagmárga ki- 

fejlődésű, a jellegzetes csökkentsós- 
vizi faunával.

A bádeni rétegsor itt szintén vé
kony, parti kifejlődésű algás mészkő 
és márga.

A bádeni faunás rótegösszlet alatt 
sötétszürke, kontaktmetamorf jellegű 
finomszemosés kovás kőzet következik, 
amely alatt több fúrá3 amfibolandezit- 
be ért. Az amfibolandezit pl. az E-2 
fúrás 2088-2092 m-ből való magfúrása 
szerint bontott, elváltozott kőzet, 
alapanyaga holokristályos szemcsés, 
apró földpátlécekből és kvarcból áll. 
Az alapanyagban kloritosodott amfibol- 
és biotitkristályok, továbbá kalcito- 
sodott földpát és ritkán erősen kor
rodálódott kvarckristályok ismerhetők 
fel. Az amfibolandezit valószínűleg a 
felsőeocén vulkanizmushoz tartozik. 
Ebben az esetben a kontaktmetamotf kő
zet paleogén, vagy idősebb, melybe a 
vulkánit behatolt. A kőzet szerepel 
granodiorit és kvarcporfir néven is 
egyes leírásokban, mert az elbontott- 
ság- miatt a meghatározása nem mindig

Rétegsor
A holocén és 

pleisztocén üle
dék alatt vastag 
felsőpannon ho
mok, homokos 
agyag, agyagmár
ga következik, 
sűrű váltakozás
sal . Az alsópan
non felső részén 
elkülöníthető a 
Drávái Formáció 
szürke, sötét
szürke agyagmárga 
rétegsora, amely 
homokos padokkal 
váltakozik. Alat
ta megjelenik a 
Tófeji Formáció, 
homokkő rétegso
ra és itt vékony 
kifejlődésben a 
Nagylengyel!

^  ° 3 3 M  •

T ó f e j

HS .  „  l
i u - 5 r ^ .  2 n

45. ábra. Eperjehegyhát-1, -2, -3,
-4 és -5 fúrások helyszín
rajza.

_...—  ̂gravitációs maradékanomália
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lehetséges pontosan.
Szerkezeti viszonyok

A harmadidőszaki képződményeknél 
mélyebbeket nem ismerünk. Valószínű, 
hogy a mezozoés, vagy régebbi kőzetek 
lepusztult felszínére települ az eo
cén, melynek felső része a vulkáni 
összlet. Ennek környezetében levő 
idősebb agyagos-homokos rétegek gyen
ge kontaktmetamorfőzist szenvedtek.

A felsőeooén lepusztult felszínét 
vékony partszegélyi bádeni üledék ta
karta el, amelyre regressziós csökkent- 
sósvizi vékony szarmata üledék tele
pült, majd a vastag pannon rétegsor 
következik. A vulkáni tömeg fölött la
pos kompakciós boltozatban települ
nek a neogén képződmények, de a bolto
zat- minden irányú záródása kérdéses, 
sőt valószínű, hogy K, ill. ÉK-re nem, 
vagy csak gyengén záródik. Igen kis 
rétegdőlések szerepelnek, határozott 
szerkezet nem alakult ki /lő. és 45. 
ábra/.

A gravitációs maradékanomálíát a 
nagyobb mélységben levő amfibolandezit 
tömeg okozza, amit azonban a mágneses 
mérések nem jeleztek.
Kőolaj földtani eredmények

Bizonyára a gyenge szerkezeti zá
ródás miatt, a fúrással megvizsgált har
madidőszaki képződményekben csak csekély 
CH-nvomok maradtak meg, nagyobb felhal
mozódás nincs.

Jó kőolajnyomokat talált az E-l 
fúrás. Az 1803-1305,5 m közötti alsó
pannon finomszemcsés homokkő, agyagos 
homokkő kevés vízbeáramlást adott, 
amellyel mintegy 4-50 1 kőolaj jutott 
felszínre. A továbbiakban gyenge gáz
nyomok jelentkeztek. Az E-2 fúrás ked
vezőbb szerkezeti helyzetű, de műszaki 
okokból a béléscsövezésre és réteg- 
vizsgálatra nem volt lehetőség. Az E-3 
fúrás 2010-2020 m közötti bádeni mész
kő és homokkő rétegekből 23 „óra alatt 
38 m^ kőolajat adott ̂ Omi az óiban ̂csa]£?" 
hamar megszűnt. A földgáz összetétele:
Metán: 95,29 C02: 0,47 % , N2:4,24 %.

Az E-5 fúrás miocén rétegeinek 
vizsgálata alkalmával beáramlás alig 
jelentkezett, de savazás után mintegy

200 1 kőolaj jött felszínre.
A kőolaj fajsúlya : 0,8651/20°C

jellege : intermedier 
benzin tart: 30,9 3 %
petróleum 5,lő
gázolaj 23,25
kenőolaj 12,63
maradék, 27,10
veszteség 0,96

A kutatóterületen tehát komoly 
olajnyomok jelentkeztek, de kutatófú
rás gazdasági eredményt nem adott, 
ezért a kutatást befejezték. A környe
zetben sok fúrás mélyült, ezek nagy 
része az idősebb kőzeteket is feltár
ta. Az ÉNy felé szomszédos terület az 
ortaházai olajmező. A vulkánitok jelen
léte az idősebb képződményekben bizo
nyára csökkenti a lehetőségeket.

21. Dióskál /17,~A4, 4 6 - 4 9 ,  92, 98. ábra/

Nagylengyel távolabbi környékének 
kutatása keretében került sor 1953-ban 
a dióskálí fúrásokra. Dióskál a hahót! 
magas rögvonulat ÉK-i részén levő ku- 
tatőterület.

Az első adatokat itt is az 1939- 
ben elkezdett gravitációs mérések szol
gáltatták a területről: kis záródó po
zitív anomáliát mutattak ki, +10 mg 
értékben a később lemélyült Di-4 fú
rásnál. E maximumon először az ameri
kai Carter Oil végzett, szeizmikus mé
réseket a MAORI részére és kis, ge
rincszerű kiemelkedést állapítottak 
meg. Erre mélyült 3 fúrás. Az 1958-as 
évben az QKG1 Szeizmikus Üzeme rész
letesebb mérései szerint az előbbi fú
rásoktól lí-re kiemelkedő medencealjza- 
ti rög várható, de a gravitációs maxi
mum területén csak egyetlen szelvény 
haladt át /14.sz. jelentés/. A fúrási 
tevékenységet először 1953-54-ben, ké
sőbb 1961-62-ben folytattuk.

A dióskáli fúrások földtani adatai 
az alábbiak: S'i xátíM

R J t4 FA *?• A?. S í m .  Ec:. T T-?YV..1
733 923 lO;0 11S5 0212}

D: - 2 222,0 734 975 1075 Cű2Sp
Dí-3 23,8 840 1045 (5331)
Si-4 267,5 6cS 137 &K5 (91.5,5)
Di-5 £54 853 Si7 331 - (í&Ü
Di-3 h  ,u 423 633 342 753 331 (ffiS,5)
r--7 Ti5.3 457 &7I 703 725 -



A Di-3 fúrásakor 1048 m-ben az 
iszapkeringés megszűnt, a fúrórudazat 
megszorult, ezért a fúrást be kellett 
fejezni. A D-4 fúrást szintén az iszap
elnyelődés miatt, be kellett fejezni 
a bádeni rétegekben.

46. ábra. Dióskáli kutatófúrások 
hely3zínrajza.

Rétegsor
A felsőpannon viszonylag vékony, 

medenceszegélyi kifejiődésű, világos 
kékesszürke agyag, homokos agyag és 
homokrétegek sűrű váltakozása. Az 
alsópannon szintén vékonyabb, a kőzet- 
rótegtani formációk nőm különülnek úgy 
el, mint a medencében. A D-l fúrásban 
780 in-ig főleg világosszürke homok,
915 m-ig főleg szürke agyag, agyag- 
márga és 973 m-ig homok- 
agyag váltakozik. A szar
mata durva, homokos mészkő 
és márga, durva homokkő, 
faunával. A homokos mészkő 
többször nagy iszapveszte- 
séget okozott nagy áteresz
tőképessége folytán. A bá
deni vastagabb, márga-agyag- 
márga, lajtair.észkő, gazdag 
tengeri faunával. A Di-1- 
ben a lajtaniészkő 1070- /
1080 m között települt, fe
lette márga van. A Di-2 flí
rásban 1030-1184 m között 
van mag a mészkő, felette 
és alatta gazdag tengeri 
mikrofaunás szürke márga

van, kevés andezittufa betelepülés
sel. A Di-7 fúrásban csak lajtamész- 
kő képviseli a bádeni emeletet.

Lejjebb nagy diszkordancia és üle
dékhiány után felsőeooén következik, 
mely a kutatóterület ÉHy-i részén van 
meg, de elterjedése nagyobb lehetett, 
több fúrás nem érte el ezt a mélysé
get. A kutatóterület DK~i részén 
/Di-5 és -7 fúrások/ hiányzik. A Di-6 
fúrás 912-912,3 m-ből származó mag- 
mintájából andozittufa került a fel
színre, mely alatt gazdagabb, mélyebb 
eocén mikrofaur.át tartalmasé nummuli- 
teszes mészkő fordul elő. Ez kalcit- 
eres, alveolinás-num.’sulinás mészkő,
Alveolina cblonga, Quincueloculina
és Ilummulites faunával, 76S-879 m kö-
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zött szürke márga, 879-931 m között 
nummuliteszes mészkövet lehetett ki
mutatni .

Az eocén alatt lepusztult felszín]!, 
diszkordáns felsőtrlász következik a 
kutatóterület É-i és K-i részén, szür
ke fődolorait kifejlődésben. Nagyobb 
vastagságban a Di-7 fúrás tárta fel, 
amely 1559 m-t fúrt a felsőtriászban 
és még ebben állt. meg. Ez a fúrás a 
bádeni mészkő alatt 724-1065 m között 
tömött, finomszemcsés világossárga 
mészkövet harántolt, amit a Sándor- 
hegyi mészkővel azonosítottunk? alatta 
a Veszprémi Márga Formáció több tago
zata következik 1065-1820 m között, 
sötétszürke márgák kifejlődésében, 
ezeket 755 m vastagságban harántolta 
a fúrás. Ez alatt 1820-2283 m között 
barnásszürke mészkő következett, mely 
valószínűleg a karai emelet alját, 
esetleg a ladíni felső részét képvi
seli.

Az alsótriász-perm rétegsort a 
Di-5 fúrás harántolta, a bádeni réteg
sor 931 m-ben levő diszkordáns tele
pülése alatt. 931-1201 m között vörös

hogy a vörös homokkő szárazföldi perm 
és az anhidrites rétegsor alsótriász. 
Az 1201-1305 anhidrites és az alatta 
levő 1305-1385 m közötti vörös homok
követ egy pikkelynek tartották, mely 
alatt 1385-1401 m-es anhidrites össz- 
let és 1401-1541 m-es vörös homokkő 
ismét egy pikkely része. Mindezek 
anhidrites triász összletre 1541- 
/1864/ m-es szakaszra rátolódtak /49. 
ábra/.

Mások a bonyolult tektonikai moz
gások helyett egyszerűbb magyarázatra 
törekszenek, s mint a rétegsor eredeti 
feldolgozásakor, tengerparti lagúnás 
övnek tartják, ahol a tengeri anhidri
tes rétegsor váltakozik a szárazföldi 
sivatagi vörös homokkővel. Fauna hí
ján a kort nem lehet bizonyítani. 
Megjegyzem, hogy az ország más része
in előforduló hasonló üledékek kora is 
kérdéses: az eggteleki karszt és a Ru- 
dabányai hegység evaporitjait a werfeni 
rétegek alatt találták, Pantó /1956/ 
még szkítának tekintette, Mészáros 
/1954/ viszont a felsőpermbe helyezte. 
Balogh /1982/ megjegyzi, hogy az eva-

zik, vörös agyag, homokos 
agyag, lemezes dolomitos 
mészkő, homokkő rétegek
kel. Alatta 1201-1305 m 
között anhidrites rétegek 
következnek: anhidrit, 
anhidritgumós agyag, ooli- 
tos dolomit, agyagos dolo
mit, anhidrites dolomit. 
1305-1385 m között ismét 
vörös homokkő, majd 1385- 
1410 m között megint az 
anhidrites rétegek jönnek 
és 1410-1541 m között 
megint a vörös homokkő 
következik. Végül 1541- 
és az 1864 m-es talpmély
ség között anhidrites ho
mokkő, agyag, agyagmárga 
és dolomit fordul elő.

Ezt a településmódot 
Dubay László után többen 
pikkelyes szerkezettel 
magyarázták, feltételezve,

Di-2 Di-i223,0 220,5
-----------..A
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nyitók nincs. A Kisalföldön a Tét-2 
fúrásban dolomitos homokkőből bizony
talan algamaradványokat, foraminife- 
rákat, tüskésbőrűeket a triászba so
rolták. Viszont egy nagykőrösi fúrás 
anhidrites agyagos dolomitjából felső- 
perm jellegű spórákat említenek.

j-0

Bidení
q*i ____ ___ ___
• . * / . * •

• \1 :.

^ 1 /

12 )K K ' - . . ,
1305” '■/ 
pss/y >
Itio^—
1ft1

2 49. ábra.

Í.1km

A Dióskál-5
fúrás réteg

sora az alsótriász-r- 
felsőperm pikkelyes 
szerkezetének feltéte
lezése szerint.

(1850

Valószínű,

1. Felsőperm vörö3 hkő
2. Alsétriász anhidrites

hogy a Di-5 fúrás ese
tében nem szükséges alsótriász, felső
perül bonyolult pikkelyes váltakozáséra
gondolnunk, hanem az eredeti felfogás
mellett maradhatunk.
Szerkezeti viszonyok

A kutatóterület a Keszthelyi-hegy
ség és a bálátonhídvégi fúrások kris
tályos pala aljzatú területének DNy-i 
folytatását képező hahóti rögsorozat 
viszonylag magas medencealjzatú terü
let ÉK-i széléhez tartozik. K felé a 
Keszthelyi-hegység felé és E-re a ki- 
limáni magas rög irányában emelkedik 
a medencealjzat, míg Ny-ra mélyül. Zá
ródó kiemelkedése nincs /47*ábra/. A 
dél és kelet felé emelkedő medence- 
aljzatot egyre vékonyodó neogén üle
dék fedi. A megismert képződmények 
szerint a mélyben feltételezhető a ba- 
latonhídvégi kristályos képződmények 
jelenléte, melynek erősen lépusztult 
felületén perm-alsótriász tengerparti 
lagúnás üledékek váltakoznak száraz
földi vörös homokkővel. A középső
triász jelenléte bizonytalan. A felső
triászt viszont jól fejlett rétegsor 
képviseli. A triász után keletkezett 
fiatalabb mezozoós üledék itt lepusz

tult az ausztriai-larámi hegysógképző- 
dés hatására 03 csak a felsőeocén ten
ger öntötte el rövidebb időre ezt a te
rületet, mely a pireneusi mozgásokkal 
újra kiemelkedett és részben lepusz
tult. A felsőeocén és idősebb kép
ződményekre csak a stájer mozgások 
után transzgredált a bádeni tenger és 
a többi neogén üledék.
Kőolajföldtani eredmények

A fúrások mélyítésekor csak gyenge 
gáznyomokat észleltünk, így a Di-1 fú
rásban a felsőpannonban 460-470 m kö
zött és a bádeni rétegekben 1070 m kö
rül, valamint az 1198-1212 m közötti 
szakasz rétegvizsgálata alkalmával.
A Di-3 fúrásban 446 m-ben gyenge gáz
nyom jelentkezett, melynek nagy COg 
tartalma volt.

A kutatóterületen valószínűleg 
nincs CH-felhalmozódásra alkalmas zá
ródó szerkezet. De a geológiai viszo
nyok több kedvező vonást mutatnak: 
tárolásra alkalmas rétegek vannak, a 
felsőpannon homokrétegek, különösen 
a szarmata tekinthető alkalmasnak, és 
a mezozoikum karbonátos kőzetek repe
dezett karsztosodott felületei. Szén- 
hidrogén tápterület jelenléte bizonyí
tottnak tekinthető, a Ny felé mélyülő 
medencében. Fölhalmozódásra alkalmas 
csapdát: talán még ki lehetne mutatni 
korszerű eszközökkel a távolabbi kör
nyéken. De nagyobb felhalmozódásra 
már valószínűleg nem számíthatunk, a 
környék sikertelen fúrásai között 
szerencsés esetben is csak kisebb elő
fordulások várhatók.

22. Zalalövő /50-51, 53, 103-105. ábra/

Az 1953. évvel kezdődően Nagylen
gyel távolabbi környékének ÉNy-i ré
szét is megvizsgáltuk, az Őrségi mély
terület szélén. A zalalövői kutatóte
rület a Zala-medence ÉNy-i része, itt 
az első mdlyföldtani adatokat az 1934- 
39. évi MAORI gravitációs mérések 
szolgáltatták. Részletesebben a Geofi
zikai Intézet 1952 és 1956-57. évi mé
rései ismertették. E mérések szerint 
záródó gravitációs anomália nincs a
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területen, mindössze gerincszerű nyúl
vány, amely hasonlítható a salomvári 
nagyszerkezetnek a Nagylengyel felé 
irányuló nyúlványához. Figyelemreméltó 
földmágneses anomália nincs.
50. ábra. Irsapuszta-1, -2, Salomvár-Ny-1 

és Zalalövő-1, -2, -3, -4 fúráy 
sok helyszínfiu X, .. ■

— maraoúkar.omália 
.— - —  • szelvényirány

Szeizmikus méréseket 1953-ban a 
Geofizikai Intézet; és 1355-56-ban a 
Szeizmikus Üzem végzett. Utóbbi sze
rint 1650-1700 m mélységben ÉNy-DK 
irányú gerincszerű alakulatra lehet 
következtetni, mely DK felé, tehát a 
salomvári nagyszerkezet irányába nem 
záródik. További mérések is folytak 
/37, 41, 69, 91, 1-4 számú je
lentések/ amelyek általában 
Ny-i dőléseket állapítottak 
meg, de záródó szerkezetet nem 
mutattak ki.

líivel bizonyos tekintetben 
Nagylengyelhez, hasonló szerke
zeti viszonyokra lelietett kö
vetkeztetni, ezért az alábbi 
kutatófúrások mélyültek a te
rületen /50. ábra/.

A zalalövői fúrások fonto
sabb földtani adatait a 35* 
táblázat tartalmazza.

Rétegsor
Negyedidőszaki üledék, lösz, ho

mok, kavics foltjai alatt a felsőnan- 
non felső részén vastagabb édesvizes 
homokrétegek vannak, mélyebben egy

hangú homok, homokos 
agyag sűrűn váltakoz
va. Az alsónannon 
rétegsorban a Z-l és 
-2 fúrásban jól elkü
löníthető a Drávái 
Formáció horaokpados 
agyagmárga sorozata 
/1295-1600 m, ill. 
1255-1570 m között/, 
alatta a Tófeji Ho
mok Formáció /1600- 
2040 m, ill. 1570- ' 
2000 m között/, vé
gül a Nagylengyel! 
Márga Formáció /2040- 
2194, ill. 2000-2171 
m köz ött/. Az őrségi 
mélymedence irányá
ban ezek a kőzetré- 
tegtani egységek el
mosódnak, egyönte
tűen sok homokréte- 
get tart.rtalmeznak.r — ,* íi ; T

.1.). v.0’X a í

7 c ’s xh Fp. Aa c7

i a : 1  !
Z-'> 1255 2193 2212 2353 (& ® )  vi2cs !
7-2 f ~L% ̂ 1255 2171 2155

Z-3 '03,23 12132 2573 -.051 & ':Sc)

i-h íSQ.a* ‘m 2520 2703 m a

!r-1

DMh

51. ábra. Földtani szelvény írt-a
pus -2 és Zalalö-
vc-1 fúrásokon át.

Z-l
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Vöckönd kutató-
‘Z a i w y A d S S Ő . 4* * 11-

53. ábra. Földtani 
szelvény

Zalalövő-4, -3 és -1 
fúrásokon át.2*3

193,4

Szerkezeti viszonyok
A kutatóterület K-i része a salom- 

vári kiemelkedő mezozoós rögök Éííy-i 
lejtője, mely Ny felé, az őrségi mély 
neogén medence felé lejt. A mély me
dence főleg a bádenl üledékképződés 
idején süllyedt nagy mértékben. A 
triász'és bádeni üledékképződés között 
a mostani ismereteink szerint kiemel
kedő, erősen lepusztuló terület lehe
tett, amelyről a fiatalabb mezozoikum 
letarolódott. A helyi szerkezeti vi

szonyokat nem 
, ^  ismerjük rész-
K letesen.

Kőolaj földtani 
eredmények

A fúrások 
számottevő 
CH-nyomokat 
nem találtak. 
Mindössze a 
Z-4 fúrás 
3172-74 m kö
rül benzin- 
szagú homok
követ, 3143- 
3173 m között 
éghető gáz- 
nyomos homok

Mélyebben szarmata rétegsor követ
kezik homokkő, homokos agyagmárga, 
raárga, bemosott tufacsíkokkal, gyér 
csökkentsósvizi milcrofaunával. A bá
deni rétegsor fent homokkő és márga, 
alsó része lithothamniumo3 mészkő a 
Z-l és -2 fúrásokban, míg a Z-3, -4 
fúrásokban főleg agyagmárga és homok
kő, homokos agyagmárga, növénylenyo
matokkal, vulkáni tufacsíkokkal és 
már megvastagodva a Z-4 fúrásban, 
ahol 673 m-nél vastagabb, az Őrségre 
jellemző homokos, agyagos kifejlő
désben.

A bádeni rétegsor alatt nagy Ule- 
dékhiány és diszkordancia után felső
triász következik, amelyben a Z-l,
-16 és -3 184 m-t fúrt. A mészkő
világos barnásszürke, fehér kalciterek- 
kel, a dolomit repedezett, breccsás 
szürke színű kőzet.

követ fúrt át és 3099 m körül az 
iszap volt gáznyomos, tehát a bádeni 
üledékben vannak CH-nyomok.

Mivel a helyi szerkezeti viszo
nyokat nem ismerjük kellő részletes
séggel, valószínűtlen, hogy a fúrások 
a CH-felhalmozódásra legalkalmasabb 
helyeken mélyültek és ott voltak ered
ménytelenek.

A kutatóterület Ny-i része tápte
rület- jellegű, de akár itt, akár a te
rület K-i részén remélhető felhalmo
zódásra alkalmas kisebb szerkezet is. 
Mindezért ezen a területen a CH-kuta- 
tás nem tekinthető eredménytelenül 
befejezettnek. Kors: :rű szeizmikus 
mérések alapján kitűzött fúrásokkal 
van remény kisebb felhalmozódások 
felkutatására.
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23. Barabásazeg /28-30, 37, 54, 5b-57,
öl, 110. ábra/
nagylengyel környékének kutatása 

keretében 1954-ben mélyültek az első 
barabásszegi fúrások. A bar.abásszegi 
kutatóterület a salomvári nagyszerke
zet D-i része, ahol a gravitációs mé
réseket 1934-39-ben a MAORT, 1952-ben 
és 1956-57-ben a Geofizikai Intézet 
végezte. Mind a régebbi Eötvös-ingás, 
mind pedig az 1952. évi Facsinay-féle 
graviméteres térképen az izogammák 
kiöblösödése utal önálló szerkezetre, 
ugyanúgy, mint Nagylengyelen. Mágne
ses maximum nincs a területen. A sze
izmikus méréseredményekkel az 1953. 
évi 22.sz. jelentés, az 1955-56. évi 
32.sz, és az 1954-57. évi 37. sz. je
lentés, valamint az 1956-57. évi 35. 
sz. és 1956. évi 41. sz. jelentés fog

lalkozik. Ezek szerint kisebb szeizmi
kus kiemelkedés van a területen, 1800- 
1900 m mélységben. Ezért 1954-ben el
határoztuk ennek a területnek a kuta
tófúrásokkal való feltárását.

Az első fúrás pannon, szarmata, 
bádeni rétegeket harántolt, de 2274 ra
bén a lithothamniumos mészkőben halad
va, valószínűleg éppen elérte a felső
kréta Jákói Márga Formáció egy gry- 
phaeás mészkőpadját, mert teljes iszap 
veszteség lépett fel, ami miatt nem 
lehetett bálésosövezni és cementezni, 
a rétegeket megvizsgálni.

A Ba-2 fúrásra csak 1957-58-ban 
került sor. Itt az 2187-2379,4 m kö
zötti csövezetlen szakasz vizsgálata
kor sok karsztvízzel mintegy 10 nap 

3alatt kb. 2 m koolaj gyűlt össze, 
melynek összetétele hasonlít a nagy
lengyelt kőolajéhoz. Mélyebbről
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Baráb^ szeg

54. ábra.

Becsvölgye. - ' ' '

A barabásszegi 
olajmező tér
képvázlata

27

/2708.7 ni-lg fúrva/ már csak víz je
lentkezett. Úgyszintén az 1880-1885 m 
között vizsgált alsépannon rétegekből.
A Ba-3 fúrást 1958-ban a vizsgálatla- 
nul maradt, kedvező szerkezeti helyze
t ű  Ba-l-től D-re mélyítettük, ez ked
vező szerkezeti helyzetben 2274 /-2022,6/ 
m-ben érte el a gryphaeás mészkő tete
j é t  és sikerült az iszapnyelő rátggek 
elérése előtt lecsövezni és 2277,5 sí
ig  lefúrni. így 1958.V.24-én mint- kő
olajat termelő kutat fejőstül: bo és 
feltártuk a Barabásszegi olajmezőt.

Az 1974-es évig több szakaszban.' 40 
fúrás mélyült lo. A nagylengyoli fúrá
sok terjeszkedésével kiderült, hogy a 
barabásszegi terület annak folytatása, 
hasönlő jellegű teleppel és olaj-össze
tétellel.

A barabásszegi fúrások, földtani
Rda,tcl! 35. U'SjÁ

Fúrás FA h A?. Sz. SJd. fr* T3
•_ir~!.

'"M P
Ba-l 253,5 1030 2154 2213 m
Ba-2 223,8 1301 2113 2295 m 2524 (213321
Ba-3 251,4 1303 2112 2233 m (2217,5) olaj
Ba-4 245,0 1179 2101 2252 2232. (2219,5) otaj

i ¥ ) •1
/

✓
/

\
1
1
1

0
b=

1tm  
—I

nífas FA Fp. *?• Sz. BAJ. Cfj T3 leijay^S

Ba-5 247,3 1155 2173 2239 2325 2340(2357) VÍ2
Eo-S 2iq4 1190 2122 2 'P 2242 -  <2246,3 o^i
I.a-1 223,3 1202 2107 2250 (7263) olaj
Ba-0 fon fé tó : le

vízBa-9 252,5 1292 2191 2251 2544 2S00Ö9.4)
Ba-10 247,5 1235 2179 2240 (226/) Obrj
Ba-11 245,3 1315 2102 2247 (©2.5) 243S (2451) olaj
Ea-12 241,0 1273 2181 2233 2340 2370 (©3,5) VE3
ui-13 253,S 1250 2179 (225C) nwaűi hfcá?
Ba-ií 235,4 1259 2157 2202 5254 (2267/) oU]
E>15 243,2 1295 2130 2219 2213 (2334) oh]
Bo-13 220,4 1235 2119 2171 2235 <2.250) olaj
Bi-11 235,5 1234 2133 2212 2259 (232o) olaj
B-vU 153,9 1193 2115 2153 (2256/) daj
D>15> 2415 1250 2110 2213 (220,5) eb]
Ba-20 241,1 1220 2133 2257 23CO 2404 (2426,5) v>z
E>21 125/. 1155 21C4 2153 (2233,3) olaj
h-n 1323 1145 2QS2 2034 2155 (2151,5) oLtj

E>23 503,3 1107 2107 2153 22Í8 (2253) VÍZ

Eo-24 195,3 1102 2053 2117 ©11 -  (2250) víz

Cn-25 509,7 1133 2125 2124 (2275) vb

Ca-23 245,3 1175 2120 2153 2227 (2223,S) \h
Ca-27 225,5 1215 2245 m 2497 -  (2535,5) Vt2

dVAO 203,1 1315 2313 m 2541 - (2530) Víz

Es-23 2002 205S 2150 2242 (2302,5) vk

Ea-30 234,8 2123 2102 2252 -  (2252) oUj
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FÚris FA Fjp. Ap. St. Bid Crt 7,

Ba-31 196,6 2100 2153 2241 (2243J3
Bi-32 236,5 1118 2168 2265 (2269,5)
Eü-33 156,5 2066 2160 2151 (2255)

Ba-34 198,0 1083 1180 2250 2Z&5 (2321)
&a-35 7C6£ 2047 2099 2170 (2174,3
Ba-36 119,5 2D85 2129 2182 (2185)

Ba-37 223,0 2076 2130 2205 (2122)

Bj-23 147,0 1138 2205 2242

11

197,1 1150 2050 2110 2133 (2165)
&>-40 207,7 1110 2025 2100 2143 - Q178)
trí-t 229 2 2V5> 2401 2525 (2672)

1252 R337+ 1401 - (24615)

- lb

1252-

2’31 
(24515)

. %  ^256Rétegsor
A felaőpannon 

homok, homokos 
agyag, sűrűn válta
kozva. Az alsdpan- 
non jól tagolható 
kőzetrótegtanl
• szintekre. A Ba-1 
■. fúrásban a Drávái
Formáció .1610 m-ig

• a Tófeji Homok For
máció, 2020 m-ig, 
alatta a Nagyien-

■ gycli Márga Formá- 
v bió> kbv 2-154 m-ig
Íolísmorhető. A 
-szarmata vékony, 
agyegnárga, finom- 
Ezcmcsós homokcsi- 
kokkal, a báner.i 
szintén főként 
agyagmársa, homokos 
agyagnárgo. és lo.jta- 
mósBkő padokból áll.

A miocén réteg
sor alatt nagy dicz- 
kordanoiával felső-
- kréta gryphacás,
- tiécskőpados márga 
/Jákói Márga Formá
ció/ következik, 
szürke márga, sár-

■ gáofehér,. őslcnytör- 
1 tialékea likacsos
mészkő, rudiotás ___
éa eohinifia torma- 
lékkel. A"feleőkróta 
üledék ismét ülodéfc-

Bj-0

Felsopataon

Alsóparroon

)bs

hiánnyal, diszkordánsan felsőtriász 
nóri dolomitra teleptll. Ennél idősebb 
képződményeket Barabásszeg területén 
nem ismerünk.
Szerkezeti viszonyok

A szerkezeti viszonyok Nagylen
gyelhez hasonlók. A középhegységi egy
séghez tartozó salomvári nagyszerkezet 
DNy-i szóién levő kiemelkedés a mezo
zoikum felszínének mélységtérképe _/54. 
ábra/ szerint a legmagasabb szerkezeti 
rész Beosvölgye község alatt van, de 
ÉNy-DK irányú törések rögökre tagolják.

&-14 tef Ec-t3 Ba-22 83-35 2̂|9 25̂4 236,(1 210.4 - 1S3.9 1928 205.ST K

$Krm áa -

1315-

2152_
2247 1

1203—

2172 _2233-
22ivr-

1259— 11S0— 1193-

(24S1)

1146-

Om

2047_

-r-' * (222i) 
h l  i h  Barabásszeg átnézetes

ábra

56. ábra.
szelvénye

Barabásszeg! részlet-szelvény
Ba-1 Cn-3

fe rm afo
2233 _______

fc& ídani 
Z274__^ivMÍ

(-(2*7,-) ipalso krttá

O  '



A törzseknél lesüllyedt rögök felszíne 
ÉK felé emelkedik. A mezozoikum rögei
nek lepusztult felszíne fölött lapos 
neogán boltozat van.

Itt említjük meg a Bally-l fúrást, 
mely a Pusztaapáti olajmezőtől KÉK-re 
2',5.km-rel mélyült. Újabb fúrási ered
mények /Ba-28, Szil-10, -11/ alEpján e 
fúrás helyén a mezozoikum magasabban 
/-2300 m felett/ volt várhaté, de végül 
is mélyebben /-2407/ találta meg a me
zozoikum felszínét ás eredménytelen 
maradt.
Kőolajföldtani eredmények

A terület kiemelt részén /Be,-3, -4, 
-10, -14, -15, -16, -17, -19, -21 és
-26 fúrások/ olyan kőolajfelhalmozódás 
■ jött létre, moly É-on egy NyÉlíy-KDK 
irányú vetővel sárul. Ettől É-ra a Ba- 
18, -22 fúrások területén kisebb fel
halmozódás esintón található volt. A 
kőolajfelhalmosódás a felsőtriász do
lomitban, folsőkróta gryphacás mészkő- 
rí>hdökban ós a bádeni 1 ithotharmiviAő3 
Inápzhő^tn jött lótro és o különböző 
rétegek egységea hidrodinamikai rend
szerű halmastalepot tartalmasnak.

A kőolaj összetétele hasonló a 
nagyiongyelihoz. A Ba-2 fűrásbél je
lentkező kőolaj adatai:
fejsúly : 0.835/20°
deraodósDont :+27 C

47B°/33°

ras vidéke. Itt az 1938-44. évi Eötvös 
■ingás és későbbi graviméteres mérések 
szerint általános emelkedés van a Ba
laton felé. Balatonhídvégnél gerinc
szerű ,-gravitáoiés anomália van, amin 
1553-ban záródé maradékanomáliát mu~ 

-tattak ki,
A Geofizikai Intézet az 1952-53° 

-évben végzett léglövéoos szeizmikus 
mérései szerint ÉK-on 750-900 m-ig 
emelkedik a medencealjzatnak tekintett 
visszaverő felület, mely D és Ky felé 
1200 m-ig süllyed /Ádám, 1953,. a Geo
fizikai Intézet 14, 21, 48., sz. jelen
tése és a Szeizmikus üzem 54. sz. je
lentése/. E mérések szerint csak D, 
Dlíy-ra dőlő monoklinális szerkezet van 
a területen. A gravitációs msbeimumot a 
medencealjzat horizontális sűrűségvál- 
tozása okozza /Szénás, 1956/.

E bizonytalan alapon Nagylengyel 
távolabbi környékének, Ipftatása kere
tében 1956-57-ben kot fúrás mélyült.

A“'bc.latprih^dYÓpl fúrások föld
tani adatai: 37. tó im____1__

Fétis FA Fp. Aj. Sz. Krii.

Hi-i i m ísj B73 917 fcö7,5)
Hi-2 110,0 ni 9G0 7077 (3003,5)

55. ábra. Balatonhídvég környékének 
térképvázlata

8,AS 
14,92 
76, CO

a triász felazx- 
ta föl a területet, a

viszkozitás 
benzintartalom 
-petróleum 
nehezebb alkatrés 
intermedier jellegű

A kutatás a triá 
néig tár 
mélyebb földtani felépítés is
meretlen maradt. A még ismeret- 
"ion mélység; a térülőt körayo-/' 
zetóben reményteljes kutatási 
cél.

"24. Balatonhídvéc; /55„ 58. ábra/

Earabásszcg megkezdése 
után, 1956-ban kerül.'.'. ;or a 
‘hái.árú miatt. 135 n-boa a fol- 
sőpannonban abbejnarc : í  J)~5 

fúrás ■ környékének■•kívsatácára. ~ " 
Balatonhídvég a Zalai-medence 
K-i Bséle, a Kicbalaton rcocsa-

ogammák
radok-ano-

grav. iz 
grav. ma 

■ m.áiia 
_  N szeizmikus reflezi- 

• és szint
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kalmas rétegsor és nem is
merünk szerkezeti záródást 
a területen. A további ku
tatás a medence belseje fe
lé látszik reményteljesnek.

Alsópannon
----------- ?3° ---------------— ---------- “ S z a r m a t a _ ___________ _

58. ábra. Földtani szelvény Bálátonhídvég 
Hi-2, -1 fúrásokon át.

Rétegsor
A Zala folyó alluviuma alatt felső

pannon homok-agyag, ÉK felé elvékonyodó 
rétegsora van. Alatta az al3Ópannon ha
sonlóan vékony, medenceszegélyi kifej- 
lődésű, ÉK felé ez is elvékonyodó. Fő
ként szürke agyagmárga, a Hi-2 fúrás
ban a magasabb részén néhány homokkőró- 
teggal. 6gy tűnik, mintha a Tófeji Ho
mok Formáció aljának néhány padja len
ne kifejlődve. Alatta a nagylengyel!
Kárga Formáció adná az egész alsőpan- 
non többi részét. A szarmata faunáa 
/Cerithiiun, Modiola, foraminiférák/ 
ooidoa-hornökos,_mészkő, -kavicsos homokkő, 
kevéssé homokos mészmárga Ó3 alapkonglo- 
merátum-szerű üledék, mely diszkordán- 
san az ópaleozoikumba sorolt gránátos 
klorit- és kvaroitpalára, szerioitpa- 
Iára települ. Utóbbi zöld, barnácszürke, 
selymesfényű gyüredozett kőzet.

-I 876 —
25. Zalaháshágy- /59. ábra/

(1002̂)’— C- A Zala-medence E-i ré
szén, Zalaháahágy vidékén 
1956-57-ben a Geofizikai 
Intézet másodlagos gravitá
ciós maximumot mutatott ki, 

a tengelye É-D irányú és D felé nem 
záródik. Az 1951-62-es években végzett 
mágneses mérések szerint mágneses ano
mália nincs. A szeizmikus méréseket a 
: másodlagos gravitáoiós anomália vizs
gálatára 1956-ban a Szeizmikus Üzem 
végezte /32.ss. jel./ és -1925 m-ben 
jelentkező tetőzássel, 2025 m mély- 
ségvonallal záródó, 6,5x4,5 ka kiter
jedésű kiemelkedést észleltek. Ugyan
csak kimutatták a 6200-6900 m/s ter
jedési sebességű refralctáló szint la
pos kiemelkedéséti 1630 a-lg emelke
dik. Ezt a mezozoikum felszínének vél
tük, amely ÉK felé tovább emelkedik, 
így a kutatóterületen nem záródik. A 
szeizmikus kiemelkedés tetővidékétől 
a másodlagos gravitációs anomália kb.
2 km-rel eltolódott ÉITy felé és a 
gravitációs maximum tengelyiránya É- 
D, míg a szeizmikus kiemelkedésé ÉNy-

Szerkezeti viszonyok
A fúrások a geofizikai mérések ér

telmezését igazolták: a Balaton felé 
vékonyodó szarmata-pannon, részben ki
ékelődő rétegsora diszkordánsan a kris
tályos medencealjzatra települ. A rész
letes szerkezeti viszonyokat nem ismer
jük. A kristályos medencealjzat a Kö
zéphegység aljzatához tartozónak te
kinthető.
Kőolajföldtani eredmények

Ezen a területen a medence szélén, 
úgy látszik nincs keresni valónk. A 
kristályos medencealjzaton vékony éo 
sok tekintetben kedvezőtlen fáciesű 
neogán üledék fedi. A szarmata oxigén- 
dús környezetben keletkezett, az alsó- 
pannonban alig remélhető tárolásra al-

DK irányú. A szabdalt erdős felszín 
nehezítetto a geofizikai munkát.

A nem teljesen egyértelmű geofi
zikai mérések alapján,^L957-bin mélyült 

> a Hás-1 fúrás /59. ábra/N mely 213,25 
a forgatóasztal magasság' alatt kb.
280 m-ig negyedidőssaki lösz, agyag, 
óshomokrátegek alatt 1275 m-ig felső
pannon homokos agyag ás finomhomök ré
tegeket fúrt át, majd, 2063 m-ig alsó- 
pannon, rét egeket;. felső részén 1275- 
1435 m között világosan felismerhető, 
a Drávái Formáció homokpados agyagré
tegei, alatta 1435-1915 m között a jól 
fojlett Tófeji Homok Formáció, véko
nyabb sötétszürke agyagmárga rétegek
kel és 1915-2063 m között a Nagylen
gyel! Márga Formáció. Ez alatt 2099 m-



Zalaháshágy kutatóterület térképvázlata.
.-1956. évi szeizmikus mérés mélyebb 

* * '  szintjének mélységvonalai 
^^"4/56. szeizmikus csoport méréseinek 

S  magasabb szintvonalai 
/azerk: Groholy, 1956/

60. ábra. Zalaszentmihály, Pölöske, Pöt- 
réte, Bak, Baktüttös fúrások

ig: a szarmata rétegsor következik, 
felső részén világosszürke tömött ho
mokkő, majd szürke agyagmárga és 2039- 
2357 m között bádeni szürke agyagmárga, 
. zöldosszürko glc.ukonito3 homokkő, alsó 
' részén homokkő rétegekkel, A ncogén 
alatt 2368,5 m-ig felsőkréta szenon 
mészkő-jfordul elő, a közeli fúrásokban 
talált triász képződményeket már nem 
értő el a fúrás.
Szerkezeti viszonyok

A terület felépítése hasonló a 
■'nagyiengyelléhsz cs salomvár!óhoz, itt 
a nyugati, ori-ivónei mély harmadidő
szaki medence felől, K-ÉK felé lassan

emelkedő medencealjzatot ta
láltuk meg. A geofizikai mé
résekből következtetett szer
kezetre az egyetlen fúrásbői 
nem lehet következtetni. A 
szerkezeti viszonyok a fúrás 
helyón nem voltak alkalmasak 
CH-felhalmozódásra.
Kőolajföldtani eredmények

Párás közbon kőolaj- és 
földgáznyomokat nőm találtunk. 
De ezzel az egész területet 
nem lehet reménytelennek mi
nősíteni, mert- bizonytalan 
az, hogy a fúrás a felhalmo
zódásra legalkalmasabb helyen 
mélyült volna. A geofizikai 
mérésekben vannak ellentmon
dások. Ezen kívül a felső
krétánál idősebb képződmények 

ismeretlenek maradtak. Korszerű szeiz
mikus mérések után bizonyára kijelöl
hető még reményteljes fúrépont.

26. Szilvágy /30, 37, 54, 61, 108. ábra/

■ A-következő,'-1957. évben a Nagy- 
•iöRgjrellol -szomszédos1 Szilvágy terü
letének kutatása kezdődött cl mély- 
.fúrásokkal, a salomvári nagyscerke- 
sot; DNy-i részén. Az első adatokat a 
mélybeli felépítésre az 1934-39. évi 
•gravitációs mérések szolgáltatták. 
Részletesebben a Geofizikai laiiéset- 
1956-57. évi gravitációs mérései fog
lalkoztak nagylengyel környékével, 
amikor a salomvári nagy gravitációs 
marimmá DITy-i részén másodlagos mari- 
műm ‘jelenlétére következtettek.

' Szeizmikus méréseket az 1953,
"1255-55. években a Geofizikai Inbó-
” spt végzett a kőolajkutatás-^é'.ő'oére.
Térképet a területről a Szeizmikus - -
üzem 1954-57. évi mérései alapján ké
szítettük /27.GZ. jelentős/, amoly 
szerint záródé kiemelkedés mutatkozik 
-1850, -2000 m mélységben és az 1953. 
évi 41. sz. jelentés szerint szintén 
;kiemelkedés van -1600 és -1730 m mély
ség között. A nehéz mérési lehetőségek,
■ a -szabdalt felszíni viszonyok miatt a 
mérés eredmények bizonytalané’:. De erre 
,a bizonytalanul felderített területre
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ia célszerű volt a kutatófúrások ki
tűzése, a nagylengyel! olhjmező Szom
szédságában további jó eredmány remé
nyében.
1957-től kezdve nagy megszakításokkal 
1976-ig 41 mélyfúrás létesült, megle
hetősen nagy területen szétszórva. A 

Szil-1 fúrás kis szeizmikus kiemelke
désen mélyült, mely a felsőtriász do
lomit kiemelkedésének bizonyult, felső- 
kréta környezetből. a  dolomitból 10- 
35 & -olajat tartalmazó víz jelentke
zett. Ezért ezen a környéken lemélyült 
még a Szil-3, -4, -8 és -14 fúrás /6l. 
ábra/, de ezek is csak olajnyomokat, 
találtak. Érdekes az 1968. évben a 
■ termelő' vállalat által a jó olajnyoiaos 
Szil-1 fúrástól DNy-ra 150 m-re lefjírt 
Szil-14 fúrás, amelyben a lefolytatott 
7 rétegvifesgálat^csak vizet szolgálta
tott, kőolaj még nyomokban sem jelent- 
• kesett. Távolabbi kutatásra mélyült a 
Szil-5, -6, -7, -9, -11 és'-ié' fúrás, 
ezek földtani adatokon kívtíl csak 
karsztvizet, néhol kevés kőolaj- gáz
nyomot találtak, több helyen tömött 
mezozoós kőzetet, melyből Semminemű 
folyadékbeáramlás sem jelentkezett.

1968-ban lemélyült Szll-13 fúrás 
a-kEftajtt^erUletet ÉK-en lehatárold tö- 
■rósyonal közelében levő kiemelt mezo- 
zods rög nyugati oldalán. Ez a fúrás 
kezdetben 30tonna/nap olajat termelt. 
Ennek következtében lemélyült körülötte 
a Szil=15, -16, -17, -18, -19, -20,
-22, -23, -24, -25, -26, -27, -28 és 
-J30 számú fú,rás,. amelyek között több , 
jő olajtermelővé vált. Végül a kutató- 
terület D-i részén mélyült Szil-31 
fúrás szintén talált kisebb kőolajte
lepet, melyből kezdetben 29 m^/nap 
kőolajat és 3760 m^/nap földgázt ter
melt. A környéken szintén több kutató
fúrás mélyült: Szil-32, -33, -34, -35, 
-36, -37, -39, -40 és 41 számú fúrá
sok' /6l. ábra/.

A szilvágyi fontosabb fúrások föld
tani adatai:________________38- lábláat

Fíím s FA Fp. Ap. Sz. B li Eoc. Cr, Tj Htgj.

Snl-1 223,8 1515 2605 2650 2912 2930 (29600 ÖÜT
Sn>l 210,1 1464 2566 2606 2676 - 2936(2004,5)
52.1-3 212,6 11,72 2601 2646 2927 • (3088.0_________

Fúrás FA Fp. Ap. 5i. Bid. Ek 3 Mtgj.

m  222,7 15CÍ 2588 2636 2839 - 3115 0154)

feil-S 217,5 1431 2495 2519 2796 . 3119 6123$

5zH 1945 1322 2236 2265 2648 . 3186 (33C0)

Szí-1 2D2.8 1470 2640 2694 3113 . (3T$

Sil-8 219,6 1 B  2602 2697 2902 - 3018 (3025)

fcl-9 211,6 1375 2315 2365 2545 - (2894)

ÜH0 247,6 230 2392 2564 * - (2651) >

» 1 t  239,4 2110 2619 2655 - 2820 (2888)

fcil-12 234,7 2502 2598 2773 - / y a i (3138)

Sá-tt 214.2 2235 2324 2493 > 26© (263(9 & |

Sd-H 2ty 2572 m  2386 3005 - Ö040)

Sd-15 230/9 2268 2355 2499 - 2840 (2888 •

W 6  232,5 2245 2333 2460 - (2560

&M7 216,4 2237 2322 2491 - 2670 fe li)  tej

fitt  239/) 2046 -  2490 • 2738 (2760)

ö íh j m . 2275 2353 2578 - 2658 (7699)

StíHO 237P 2255 2331 2580 - 2707 (2791)

bíl-21 237,2 2250 2340 2481 - 2606 (1726) daj

M  222,0 2240 2287 2515 * 2590 (2653)
Sút-23 224,9 22SO 2337 2468 2688 (271,4p

M  206,1 2245 2340 2409 - 2533 . (2691,5)

Üt-25 244,5 2221 2341 2465 * 1W (1790)

fcl-26 207,9 2242 2348 2455 - 2820 (2978)

SM f 236,1 2249 2340 2441 - m (2932)

Ül-28 2CÖJQ 2200 2298 235Q - 2690 (2721)

y-29 252/6 2385 2496 2664 -  '

Sá-30 231,1; 2252 2355 2335 - 2R0 (2759$

W-31 217,0 1544 2565 2635 2734 - 5413 (3500) olaj

ÖiVn 242,1 1469 2478 2553 2661 2707 3278 (J500)

Sü-JS 186,5 1380 2374 2433 2576 - 2867 1390 (4007)

fc)34 298jO 1SCQ 2531 2615 2735 2508 3488(3492)

521-35199,8 2480 2546 2635 - 1919 t e  ’

» 3 S W 2651 2719 2893 2946 5535 (f5S1)

bim  208,5 1400 2338 1411 2581 - 3221 3233 (3300)

&J-38 240,4 2509 2574 2690 - (3131)

Szil-39198,4 2383 2445 2609 - 3535(3540$

$1340185/) 2393 2463 2719 2896 0274) .• ■

5ríHl 229,8 W) 2448 1513 2646 - (3421,5) •- - p  -■ •
~ 7  - „ . _

Rétegsor
A rétegsor^ hasonló a nagylengyeli- 

éhez. A felszíni negyedidőszaki lösz, 
kavics, agyag alatt vastag felsónannnn 
agyag, homokos agyag, homok sűrűn vál
takozva, alatta alsdpannon Drávái For
máció homokpados agyagmárgái, a Tófeji 
Homok Formáció ás a Nagylengyel! Márga 
Formáció ismerhető fel. A szarmata 50- 
90 m vastag, főként szürke, barnásszür- 
ke agyagmárga, finon^iomokos rétegekkel, 
szenes növénymaradványokkal, halosop-
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61. ábra

tokkal, Rotalia beccarii é n Eolivina 
kevós és kis példányaival. A bádeni. 
üledék 98-180 m vastag szürke márga, 
homokkő, zöldesszürke glaukonitos ho
mokkő, algáo mészkő és konglomerátum.
A márga, mészkő gazdag tengeri faunát 
tartalmaz.

A bádeni rétegeket diszkordancla, 
Uledékhiány választja el a felsőlfrsax 
(non) képződményektől, amelyeket főként 
vulkáni képződmények képviselnek /Szil- 
1/. Andezit, zöldesszürke, porfíros 
szövetű, földpát- amfibol- Ó3 biotit- 
tartalmú. Alatta /Szil-32, -34, -36/ 
középsőeocén, felső lutéciai faunás 
agyagmárga, gleukonitos márga' ős nummu- 
liteszea mészkő, amit már alséoocénba 
sorolunk.

Az eocén rétegsor alatt üledék- 
hiánnyal és diszkordanciával a. mezozo
ikum lepusztult felszíná üledékei kö
vetkeznek. A felsőkréta a kutatéteril
let.. nagy- részén megvan. Felső része 
300-350' m vastag Folányi Kárga Formá
ció /iaecerámuszos márga/, alatta a

kb. 200 m vastag Ugodi Mészkő hippu- 
riteszes padjai következnek, végül a 
100-150 m vastag: Jákci Márga Formáció 
egyagmárga, mészmárga, gryphaeés mész
kő padokkal, található a fúrásszelvé
nyekben.

A. felsőkréta alatt az ausztriai 
orogén fázis során erősen igénybevett, 
valószínűleg töresős-pikkelyes áttoló- 
dásokba rendeződött, lepusztult, fel
színá idősebb mezozoikum következik. 
Felső.iura tithon emeletbeli cnlpio- 
i'ticilás mészkő, a kimmeridge-i eraelet- 
bo sorolt tűzkőgumós mészkő, amely 

i halfrányvörCseős sekély, csendesvízű 
-•-tenger finomaz eme sós üledéke, sok Lom- 
1 bardiaval /Béreziné Makk, 1980/ a 
Szil-32 fúrásban. Az oxfordi emeletben 
meszes rádióiéit képződött és a.Szil- 
i-32K?úrásk;'.nr.',144' in-, vastag,- sötét bar- 
bnasvörös rétegzetten kőzet, eek rádió- 
lariával, aptychup és echinodermzta 
maradványokkal.

•■A'irkj•épjjő̂ ura tűzköven . öcsslot a 
Szil-32, -33, -34 é s -43. fúrásban van



meg, zöldeaszürke, májbarna-sávos, 
kalciterea piritcsomós mészkő, 50-70°r , 
os rétegdőlóssel. Nyílt, mélyvízi üle
dék, sok radiolariával.

Az alaéjura az előbbi alatt folya
matos Uledékképződéssel, hierlatz-tí- 
pusú, világos, szürkésbarna mészkő,

■ mely a Szil-33 fúrásban 65 m vastag, 
gyengén rétegzett, 40-50°-os rétegdő
lésű, gazdag foraminifera /Involutina 
liassica, stb./ maradványokkal követ
kezik; •

A helyenként, a terület D-i részén 
foltonként jelenlévő jura üledékek 
alatt felsőtriá3Z Dachsteini Mészkő 
Formáció, onkoidos, stromatolitos ki
fejlődésben, alatta rhaeti, a ICösseni ' * 
Formációba sorolt sötétszürke fekete 
bitumenes mészkő, lemezes-leveles ré
tegei, 60-80°-os dőléssel települnek 
és váltakoznak méozmárga, márga, agyag- 
márga, kagylé-lümasclla padokkal. Vas
tagsága nagyobb, mint 415 m és gazdag 
ősmaradványokban. Végül nóri fődolomit 
következik, ősmaradványmentes, világos
szürke breocsás kőzet, ezt a Szil-5 és 
-35 fúrás tárta fel.
Szerkezeti viszonyok

A- szilvágyi kiterjedt IrutatóterU- 
let a calomvári nagyszerkozet. Dlly-i 
része, amelyen a mezozoikum felszíne 
regionálisan lejt DNy felé és ÉNy-PX, 
valamint DHy-ÉIC irányú törések rögökre 
tagolták. Eöbb hclyon lokális szerke
zetet foglal magába /3o. és 61. ábra/.

A terület szerkezeti fejlődését 
a felsőtriász, éta lehet nyomonleövetni, 
amikor még sekőlytengeri környezetben 
dolomit ős mészkőképződés folyt. Az 
tíledékképződéo valószínűleg folyama
tosan folytatódott az aleójurdban kri- 
noideás .'szkő képződésével, a közép
sőjura mélyebb vízi tűzkövoá mészkő
vel, a felsőjura meszes radiolaritjai- 
“Val, újra sekélyebb vízi mészköveivel 
és finomsscmooéo üledékeivel, végül a 
foloőjura calpionellás mészkő rakódott 
lo.

Ezután az ausztriai orogén fázis
ban a triász-jura képződmények 40-80°- 
otTTétegdőléat, valószínűleg' töréses- 
pikkelyea szerkezetet nyertek, felszí

nük erősen lepusztult úgy, hogy a ju
ra képződmények csak a kutatóterUlet 
D-i, mélyebb részén maradtak meg. Az 
ausztriai, mozgások után a, felsőkróta 
tenger üledékei rakódtak a régebbi le
pusztult felszínre. A larámiai mozgá
sok után eooén tengeri üledékek kép
ződtek, amelyek a terület déli részén 
maradtak meg. A fúrásadatok szerint a 
felsőkréta rétegek 40-45°-kal dőlnek 
és dél felé mind fiatalabb rétegek je
lennek meg. A magasabb helyzetű terü
letrészekről az eocén és bádeni Ule- 
dékkópződés közötti időben fellépő 
erős lepusztulás a felsőkrétáig, he
lyenként a felsőtriászig letarolta az 
eocén-mezozoés üledékeket. Ugyanakkor 
ezek töróses-rögö3 szerkézetűekké vál
tak. A leggyakoribbak az ÉIíy-DK irányú 
törések. A fő törések, amelyek a sa- 
lomvári, nagylengyelt, szilvágyi ki
emelkedő területeket elválasztják a 
dél felől szomszédos zalatárnoki,.fő
leg eocén képződményekkel kitöltött 
mély ároktól, közöl lí-Hy irányúak.

A.töréscs szerkazot néhány, a kör
nyezetéből kiemelt mezozoós x-ögében 
kisebb kőolajfelhalmozédások jöttek 
létre, így Szilvágy falutól D-re, Bar- 
lahidától DNy-ra /Szil-31, -33, -36/ 
és Petrikeresztűrtél Ky-ra /Szil-13, 
stb. fúrások környéke/..Hasonló a 
Pusztaapáti előfordulás is.

Ha korszerű szeizmikus mérésekkel 
sikerülne Szilvágy környékén a szerkar 
zeii viszonyokat részletesen és ponto
san megismerni, még remény volna a to
vábbi felhalmozódások felkutatására.
Kőolajföldtani eredmények

Először 1957-ben mélyült fúrás, a 
Szil-1 talált vizes olajat, 2934-2940,5 
m közötti felsőtriász dolomit repedé
seiben, de a fúrást termelésre kiké
pezni nem lehetott. A Szil-2 fúrásakor 
olajnyemok jelentkeztek az alsópannon- 
tél'lefelé, de a triász tömött, nem 
alkalmas-tároláe_a. Ugyanúgy nem volt 
eredményes a Szil-1 körül lefúrt többi 
fúrás sem.

1968-ban a Potrikeresztúrtél Ny-ra 
levő, kiemelkedő mazozeós rögön mélyült 
Szil-13 fúrás 30 m^/nap olajtermelést
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ért el é s fölfedezte az itteni kisebb 
előfordulást, amelyet a Szil-17, -19, 
-24, -25, -26 és -27 eredményes fúrá
sok határoltak le.

1970-ben a novai-zalatárnoki árok 
É—i kiemelkedő peremén mélyült a Szil- 
31 fúrás a felsőkréta rudistás mészkő 
felső részén talált olaj előfordulást, 
melyből kezdetben 29 nr/nap olajat és 
3760 nrVnap gázt termelt. Esen a déli 
/Barlahida/ területen Jé kőolaj- és 
kevés földgáztermeld lett a Szil-33 
fúrás, 163 nr/nap kezdeti termeléssel 
és Jő olajnyomokat talált a Szil-32 
ős -36 számú fúrás. De a szilvágyi, 
előfordulás szeszélyes, több fúrás vi
zes, vagy a kőzet tömöttsége miatt be
áramlást nem lehetett elérni.

A legjobb tárolókőzet itt a felső
kréta rudistás mészkő és a felsőkréta 
alapkonglomerátuma. A telepek litolé- 
giai-szerkezeti záródásé halmastolepek, 
kissé túlnyomásosak. Az előfordulások 
szeszélyes voltát c.z is fokozza, hogy 
a felhalmozódást nemcsak a szerkezeti 
helyzet, hanem a változékony litolőgiai 
kifejlődés is befolyásolja.

A szilvágyi kőolaj és földgáz 
összetétele:
Földgáz: metán : 66, 39

nehezebb CH: 27,16 %

27. Botfa/

A Zalai-medence keleti részén, 
Nagylengyeltöl ÉK-.re, a Keszthelyi- 
hegység felől mélyülő, medencealjzaton 
találjuk Botfa kutatóterületet /l. áb
ra/. Itt gravitációs méréseket a MACSS 
végzett először, 1938-40-bejo, majd 
1252-53-bon a. Geofizikai Intézet, amely 
alkalommal Heiland gravimőteres méré
sek alapján Elkino módszerről számítva 
kis pozitív /másodlagos/ anomália Je
lentkezett. I’ágeooeo méréseket. 1951-

62-ben a Geofizikai Intézet végzett, 
és 30-40 gamma körüli értékeket álla
pítottak meg, kis záródó maximummal a 
Bot-2 fúrás környékén. A szeizmikus 
vizsgálat 1956-ban kezdődött. Záródó 
kiemelkedést nem találtak /41.ez. je
lentés/, csupán 1350-1500 m^mélységű 
visszaverő szintek K felé való emel
kedését tapasztalták. Az 1958-ban 
/Szeizmikus Üzem 54.sz. jel./ ÉK felé 
való emelkedést észleltek, 650-700 m 
mélységben. 1966-ban /Sz.U. 91.ss. 
jel./ megállapították, hogy záródó 
szeizmikus kiemelkedés nincs.

Mivel több tapasztalat szerint a 
kedvezőtlen,felszíni viszonyok miatt 
a szeizmikus mérések földtani értel
mezése ezen a. vidéken nem megbízható 
és a gravitációs adatok értelmezése 
néha jobban megközelítette a fúrások
kal felderített valóságot, szükséges
nek, mutatkozott a törések mentén kü
lönböző mélységre korült mezosoós rö
gök és a felettük esetleg felboltozó- 
dó, vagy kiékelődő harmadidőszaki ré
tegok vizsgálata, főleg Nagylengyel 
'szomszédságára való tekintettel /37. 
ábra/.

Kutatófúrásokra az 1958-59-es 
években került sors 40. Ü'űfet

h í r ;  F A  fi>. A?. $>.. B ' l i  Cr2 T3

tr.Vl 2:;;3 C59 Ú235 12G2 15Sb 1sÓ ÍÖ Íi]s
Eat-2 £3,1 035 SS5 97g 1^0 -1529 CjS,5

Rétegsor
Botfán a rétegsor viszonylag vé- 

■ kony,.DNy falé. vastagodó folsőpannon 
i hombk>-agyag sűrű váltakozásából álló 
1 rétegekkel kezdődik, alatta c.z algó- 
■'ÍSSBOn Szintén vékony és a felső ko- 
ráctrétostani, szintje nem ismerhető

a Eéfoji Homok Formáció a Bot-1- 
ben G2S-1118 :n és a Bot—2—ben 695- 

- 87a sí között lemérhető fel. Alatta a 
Nagylengyel! I.tárga Formáció a Bot-1- 
ben 1118-1235 a és a Bot-2-bcn 870- 

í*$C5*v2. között jól- nngkülönböztöthaté.
A szarmata szintén aárga—rgyagmárgr,, 
alázza'b alnni' lithothe.r.m..iu:ros mészkő 
/Bot-l-bcn 12ű-y-13ŐO m, Bot-2-bea 575- 
1235 h  között/ ami alatt gazdag ten- 
"W- ~i‘ fauné:*, sötétszürke '’g; k 'rgi 
.c,:: finorarjnemcséc homokkő van.



Nagy dlszkordanciafelület alatt 
felsőkréta üledék következik. A Bot-1- 
ben megvan az Ugodi /hlppuriteszes/ 
líószkő /1555-1610 m/ és a Jákól /gry- 
phaeás/ llárga Formáció /1610-1805 m/, 
míg a Bot-2-ben csak az utóbbi van 
meg, 1440-1529 m között.

Ismét diszkordanciafelület alatt 
a felsőtrláez nóri fődolomitban álltak 
meg a fúrások.
Szerkezeti viszonyok

A kutatóterületon a középhegységi 
mozozoós alaphegység K felé emelkedő 
felszínű, elvékonyodó rétegsorát ta
láljuk, részletesebb szerkezete isme
retlen.
Kőolajföldtani eredmények

A fúrások folyamán csak gyenge 
gáznyomok jelentkeztek. A feltárt kép
ződmények alatt várható; középső- és 
aloótriícs, valamint a porm ülodék is
meretlen maradt. A nagylengyel! kő
olajmező közelsége indokolná a terület 
jobb megismerését. A törésekkel hatá
rolódó mezozoés rögökben és a kiemel
kedő rögök felott felköltöződé, kiéke
lődő ncogén rétegekben lehet CH-osapda. 
Fúrás csak a korszerű ssoizraika ked
vező eredménye esetén tervezhető.

28. Hottó /42. 62-63, 104-105. ábra/

Hottő kutatéterület Nagylengyel 
közvotlen 2-1 szomszédja. Az első geo
fizikái vizsgálatok az 1939-40. évi 
MAORT Eötvös-ingás mérések voltak, de 
•a-kedvezőtlen terepviszonyok miatt 
csak át.nézotcs eredménnyel jártak:
Ny felé, a salomvári maximum felé nö- 
-vqkv’ő gravitációs anomália-értékekkel. 
Az 1950-b-.il készült Facsinay-féle gra- 
vimáteres térkép határozottan jelzi a 
salomvári maximumot és a Hottó-1 fúrás 
irányában egy ÉK felé nyúló gerincet.
A Geofizikai Intézet 1956-57. évi Hei- 
land gravimáteres mérései alapján Re
ményi és Pakróczy térképén a Hottó-1 
fúrásnál mag határozottabban jelentke
zik az említett gerinc. A gravimétores 
adatok 1957. évi feldolgozása után ké
szült m&rad'ékapomálla térkép indokolta

a Hottó-1 fúrÓB kitűzését.
Földmágneses méréseket a Geofizi

kai Intézet végzett 195Ir62-ben és 
kis pozitív rendellenességet talált a 
Hottó-2 fúrás környékén; jelentős vál
tozás nincs a térképen.

A szeizmikus mérésekre nem kedvező 
1aitagolt, felszín. Az 1955. évi mérések
- záródé szerkezetet nem találtak. Az 

1956.1 évi refrakciós mérések /41. sz. 
jel./ Rumpler értelmezése szerint a 
Hottó-2 fúrás környékén ÉÉK-DDNy irá
nyában húzódé kiemelkedést találtak 
2500-2600 m mélységben, ahol 6200-6900 
m/s terjedési sebességű felszín emel
kedik a környezete fölé, amit a triász
- felszínnek véltUnk. Az 1966. évi méré
sek eredményeként /91.sz. jelentés/ 
dőlésvektor térkép készült, végül 1970- 
ben idő-izovonalas térkép /I.3-4.sz. 
jel./ valószínűleg a mezozoikum fel
színéről, azonban záródó szerkezetet
a EutatóterUletcn nem jelez.

Kutatófúrások. A Nagylengyel kör
nyéki kutatás keretében 2 fúrás mé
lyült az 1953-as évben, főként az 1956. 
"évi-szeizmikus és a régebbi gravitá
ciós mérésok alapján.

A fúrások főbb földtani adatai:

62. ábra. A Hottó-1 és -2 fúrá3 hely
színre jsa

..—  grav. maradékanomália vonalak
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41. táblazá
Fúrás FA Fp. Ap. Sz. Bid. Cr̂  Tj
Ho-1 192,2 1111 19S6 2023 W  - (2451)
fó-2 is:, -1-110 200$ 20*72 2̂ 53 2410 (iro/

Rétegsor
Vékony negyedidőszakl üledék alatt 

felsőpa.nnon következik, világos, kékes
szürke homokos agyag- és homokrétegek 
sűrű váltakozásával. Az alsópannon 
három kőzetrétegtani szintje jól meg- 
különbözto^ii^tő: a Drávái Formáció ho- 
mokpados agyagmárga rétegei, itt nem 
jól határolódnak el a Tófeji Homok For
mációtól, amely viszont élesen elkülö
nül az alatta, a Ho-l-ben 1766 m-ben 
következő Nagylengyel!. Márga Formáció
iéi! A szarmata hasonlóan márga, agyag- 
"ipárga, a fúradékmintákban szarmata fau
nát lehetett kimutatni. Alatta a bádeni 
faunás rétegsor szintén főleg márga, 
agyagmárga és homokos agyagmárga, litho- 
thamniumos mészkő és glaukonitos homok
kő, gazdag tengeri faunával.

A Ho-2 fúrásban a bádeni üledék 
alatt diszkordánsan felsőkréta szenon 
mikrofaunás márga-mészkő, a gryphaeás 
réteg3orozat /Jákói Márga Formáció/ 
következik, mely a Ho-1 fúrásban hi
ányzik. A kréta üledék alatt dlszkor- 
dánsan felsőtriász dolomit van, amely
ben a fúrásokat befejeztük. A dolomit 
cukorszövetű, szürkésbarna rétegzetlen 
kőzet, helyenként üreges-repedezett. 
Néhol márgás csuszamlási felületek lát
hatók.
Szerkezeti viszonyok

A neogén medencealjzata a nagyien- 
gyelihez hasonló töréses-rögös szerke
zetű mezozoikum, amelyen határozott 
szerkezeti vonást nem mutattak ki a 
fúrások. A törésc3-rögös szerkezet 
okozza a felsőkréta helyenkénti lepusz
tulását. Az erodált felszínre a bádeni 
transzgredált. CH-felhalmozédásra al
kalmas szerkezetet a neogénben sem le
hetett: kimutatni. Itt a neogén medence- 
aljzat mélyebb helyzetű, mint a szom
szédos Salomváron és Nagylengyelen. A 
Ho-1 és -2 fúrások között 
rósvonal jelenléte valószínű, mély még 
az alsó-felsőpannon határt is érte,

Földtani szelvény 1IL-160, Ho-2, -1 
fúrásokon keresztül.

□ őt a felszínen a, Szentmihályfalvi- 
patak völgyét is meghatározta.
Kőolajföldtani eredmények

Ezen a területen CH-előfordulá- 
so.kat nem találtunk. A Ho-1 fúrásban 
végzett 4 rétegvizsgálat és a Ho-2 
vizsgálata csak vízbeáramlá3t adott.
A triász rétegekből 0,06 g/1 sótar
talmú karsztvíz jelentkezett.

A fúrások bizonytalanul meghatá
rozott szerkezeti viszonyok alapján 
mélyültek, mert a felszín a geofizi
kai mérésekre kedvezőtlen. A kutatás 
a mezozoikumra alig terjedt ki. A 
1 neogén vastag és tá"oiásra alkalmas 
I rét'egeket' i3 tartalmaz. Korszerű 
' szeizmikus mérésektől várható, hogy 
jobb alapot adnak a fúrások kitűzé
séhez.

r£3-'Bak. Baktüttös /60, bA-bS,
79-80. ábra/
Nagylengyel DK-i szomszédságában 

- levő kutatóterületek, amelyek feltárá
sára Hotté után, 1959-ben került sor.
A mólybeli felépítésre itt is a MAORT 
1938-40. évi gravitációs mérései szol

gáltatták az-első adatokat. 1949-50- -~'A
ben gravimóteres mérések voltak /Fa-
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csinay, 1950/ és a Geofizikai Intézet 
1956-ban szintén mérte és sáródé po
zitív gravitációs maximumot talált 
/38. ss. jelentés/, melynek átmérője 
2,3 km. Mágneses méréseké^ a Geofizi
kai Intézet végzetté de jelentősebb 
anomáliát nem talált. A szeizmikus...

■ mórások az 1953.) évtől folytak. Elő
ször a Geofizikai Intézet /22.sz. je
lentés/, majd az 1954-57-es évektől 
a Szeizmikus Üzem mórt /37.sz. jelen
tés/, amely szerint záródó kiemelke
dés nincs. Egy IC felé emelkedő vissza
verő felület jelentkezett; -1700, -1750 
m mélyen. Végül az 1953. évi mérések 
több törésvonallal jellemezhető .̂ szer
kezetet állapítottak meg.

A Nagylengyel környéki kutatási 
program köretében 1959-61 között Eak 
néven és EaktUttös néven a következő 
fúrások mélyültek, melyek főbb föld
tani adatai a következők: 42. tkl'bsit

K *  FA 6  %  Ao. $.. F id . Coc. Cr.

Lr’-.-l iö,0 155 1135 1615 1GCS m  ÜSS (2TB)
HA  112.3 r.72 1571 15® 2013 2550 (S363

fka p& t k
r - '- li 1B 9  1X5 1115 1732 W  2353 (271E)
t i - S  'Ö7,‘& 1014 1345 1333 1354 2377. (2K0)
Et-7 212,0 113 1155 1011 T2CG 1501 (3.651,5)

A fúrások térképvázlatát a 60. áb
ra, szelvényét a 64. ábra mutatja.

Rétegsor
A baki kutetéterületen a pannon, 

szarmata, bádeni olyan, mint Nagylen
gyel és környéke fúrásaiban. Az alsó
pannon jól tagolható a kőzetrétegtani 
formációkra: a Drávái Formáció, Tófeji 
Homok Formáció óa Nagylengyel! Márga 
Formáció jól felismerhető. A szarmata 
vékony és hasonló a felette levő for
mációhoz, csak finom rstegazonosítás- 
sal különíthető el /Dubay, 1957/. A 
bádeni emelet szürke agyagmárgái, ho- 
mokrétegci szintén jól azonosíthatók 
a nagyiengyeliekkel.

A terület; jellemzője, hogy a bá
deni rétegek alatt nem a mezozoikum, 
hanem a vastag eocén képződmények töl
tik ki.a Hallót! magas rögvonulat és a 
nagylengyel! kiemelkedő mezozoikum kö
zötti Baki-árkot. Ebben az eocén árok
ban megtalálták a vastag eocént a 
Dióskál, Csatár, Misefa, Nagylengycl- 
232 körüli, Fölösbe, Zalaszontmúhály, 
Zalatárnok környéki’, fúrások ±3 .

Az eocén felső része a priabonal 
emelet. A Zalai Andezit Formáció agg-



65. ábra. A baki kutatóterület K-i részének 
szerkezeti térképe, Jamniczky K. 
szerint.
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Kőolajföldtani ered-
ménvek

Árterületen tö
résvonalakkal hatá-

■ lomerátum, zöldesssürke emíibolandc- 
zittufa és amíibolondesit. Előfordul 
biotitandezittufa is, melyben vékony 
agyagmárga csíkok vannak, gazdag fel- 
sőeocén mikrofaunával. A Bak-1 fúrás- 

- b á n  1846-2351 m között 503 m-e3, a 
Bak-2-ben 2013-2595 m között 531 m-os 
a vulkáni sorozat. II felé civékonyo- 
dik. A vulkáni sorosat alatt, sárga, 
agyagmárga, meszos homokkő, nummulin. 
teszes mészkő következik, gazdag lu- 
■-téoiai. faunával, ami alatt, barnácszür- 
ke agyagos mészkő van, cuisi /ypresi/ 
-tengeri faunával /Hajzon, 1966/. Mind
ezek az eocén képződmények diszkor- 
dánsan felsőkrétára települtek.

A felsőkréta rétegsorban megkülön
böztethető a Polányi /inocerému3ZOs/ 
Márga Formáció /a Bak-l-ben 2435-2715 
m, a Bak-2-ben 2720-3065 m, a Bak-4- 
ben 2388-2713 m-és. a-Bak-5-ben 2372- 
2530 m között/, Ó3 alatta az ügodi 
/hippuriteszos/ íléakkő Formáció. A 
fúrások ebbon végződtek.
:Szerkezeti viszonyok

A baki-terület a nagylengyel! olaj- 
mező DK-i rŐ3zo, melynok mezozoős me
dencealj z-'.-’-a mélyra süllyedt. A süllye
dőket-éoc~_i-képződmények-töltik ki. A 
mezozoikum, és az Gócén több ÉNy-DÍC irá
nyú vető mentón: rögökre töredezett. A 
vetődések egy részo az alsépannon al
ját is érintette, rodáníai lehet, A rö-

rolt kis kőolaj-rétegtolepek fordul
nak ölő. A tárolékőset a felsőkréta 
mészkő, valamint, az Hl-jelű, idotsr- 
jeszkedett- lehatároló fúrásokkal fel
tárt felsőtriász dolomit. A nagylen
gyel! lehatároló fúrások később a te
rületet részletesen feltárták, de 
csak a íelsőtriászig, a mélyebb üle
dékek ismeretlenek maradtak. A baki 
kutatófúrások közül az elsők jó kő
olaj nyomokat találtak, do műszaki ne
hézségekkel küszködtök. Végül a E'k-5 
kutatófúrás találta meg az olajtele- 
pet, melyből kezdetben napi 5 m -t 
termelt, 2525-2550 m mélységből.

•30. Osavar/66. ábra/

Szintén 1959-ben, a nagylengyel! 
kutatások keretében került sor a csa
tári fúrásra, Nagylengyeltől K-re /l. 
és 37. ábra/. A régebbi gravitációs 
mérések /193S-40, 1952-58/ alapján 
szerkesztett ÉK-Dily-i irányú másodla
gos maximum DNy-i részére került a 
fúrás. A mágneses mérések szerint a 
terület jellegtelen, mágneses kőzetre 
nem lehet következtetni. A szeizmikus 
mérések 1958-ban folytak é s a Szeizmi
kus Uzom 54.az. szelvényén gyenge 
emelkedés mutatkozik a másodlagos 
maximum vidékén, -900, -950 ra mélység
ben.

A fúrás 207,52 m íorgatéasztal
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n u y ? ^ -1 Földtani szelvény Csatár-1, 
frl-w í Búcsúszentlászló-1, Misefa-1 'H.IWIüilha fúrásokon át. i
T ,
*  I

67. ábra. Földtani szelvény a cseszt- 
regi fúrásokon át.
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ta Ugodi Mészkő 
Formáoid mészkő, 
mészmárga és agyag- 
márga rétegei van
nak. ami alatt; 
dlszkordánsan a 
felsőtriász Fődo- 
lomit Formáció kö
vetkezik. amelyben
2430.5 m-ben be
fejeződött a fű- 1 

rás. - '). , ' r:^ y  ’ 
Szerkezeti helyzet 

A Zalai-meden
ce K-i szegélyének 
közelsége jellemzi 

‘ • a területet, ahol;v ■ r - . f, , - ' V,.' ■ . '- V  a neogén üledékek
í ' ; . . , medencealjzata föl

emelkedik és rajta 
a neogén elvékonyodik /66. ábra/. A 
medencealjzat törésekkel lépcsősen 
emelkedik, rögeinek felépítése a tri
ász-jura és felsőkréta közötti lepusz
tulás /ausztriai mozgások/ mértékének 
változásával különbözik egymástóli a 
magasabb rögök jobban lepusztultak. De 
K-en a Misefá-l fúrásban egy kevés a 
jura üledékből is megmaradt. ‘‘í
Kőola.1 földtani eredmények ; ‘ 1

A csatári fúrásban nem lehetett 
kőolajnyomokat észlelni. Úgy látszik, 
erre a keleti területre már nem ter
jedt ki a nagylengyelt csapdákat nyu
gat' felől feltöltő mlgráoié. De a fú
rás kitűzése előtt a terület geofizi
kai megismerése sem volt tökéletes és 
egyáltalában nem biztos, hogy a fúrás

tszf. magasság alatt 813 m-ig felső
pannon homok-agyag, 153T m-ig alsó- 
pannon rétegeket talált, melyek a 
nagylengyeliekhez hasonló kifejlődó- 
sűok. 1557 m-ig szarmata márga, 1973 
m-ig bádeni agyagmárga, márga, mósz- 
raárga, homokos mészkő van, ami alatt 
diszkordánsan 2045 m-ig felsőeooán 
faunás márga, mészmárga, 2157 m-ig 
középsőeocén mészkő és mészmárga, is
mét. diszkordanoia alatt 2244 m-ig fel
sőkréta homokkő, márga /Polányi Márga 
Formáció inooerámuszos rétegei/ követ
keznek. A 2407 m mélységig a felsőkró-

a legreménytéljesebb ponton mélyült. 
Ezért a kutatóterület nem ítélhető 
reménytelennek és a kutatás befeje
zettnek.

31. Csesztree /b?-68. ábra/

A Zalai-medenoé Ny-i részén az Őr
ségben /őriszentpétertől D-re/ igen 
megvastagodó miocén üledékek terüle
tén, az 1957-58. évben végzett szeiz
mikus mérések Nagylengyeltől Ny-ra a 
medencealjzat, nagy lesüllyedését iga
zolták, egyben Szatta és Csesztreg
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helységek között teraszszerű emelke
dést valószínűsítettek. Ennek a nagy 
mélységű medencerésznek a földtani 
felderítésére 1959-1965 között mély
fúrások létesültek /68. ábra/.

63. ábra. Csesztreg-1, -2, -3 és Szent- 
györgyvöÍgy-1, -2, -3, -4, -5 
fúrások helyszínrajza.

medencealjzatot véltük vele elérni.
De a fúrás műszaki nehézségek miatt 
csak 3282 m-t ért el, a bádeni réte
gekben állt meg. A Cse-2 fúrást vi
szont a tervezett 3600 m helyett 3727 
m-ig sikerült lemélyíteni, de így is 
csak a bádeni emeletbe sorolt réte
gekben állt megyés műszaki nehézségek 
miatt a több jó olajnyomos réteget nem 
lehetett megvizsgálni. A Cse-3 fúrás 
célja az északra általánosan emelkedő 
rétegsor sok jó CH-nyomának vizsgálata 
volt, amit az előző fúrásokban nem le
hetett elvégezni. Ezt a fúrást 4500 in
ra terveztük, de csak 4147 m-ig jutott 
és a több jó olaj- és gáznyomos réteg 
vizsgálatát itt sem lehetett elvégezni.

A csesztregi fúrások földtani ada
tai az alábbiak s

43. táblázat
Fíás FA S Fp- Aj. Sí . B’d. W,?.

Cigi 212,1 151 1565 2713 3311 (3235)
Cn-2 203,2 523 1:92 2600 2960 (3T2D
Css-J m,k 135 1«S 2615 29W 3352 fel hl)

Rétegsor
Bizonytalanul elhatárolható ne

gyedidőszaki agyag-homok rétegek alatt 
a felsőpannon homokos agyag, homokré
tegek sűrű váltakozásából áll. Az al
sópannon nagy vastagságú és homokgaz
dag. A felső részén bizonytalanul meg
különböztethető a Drávái Formáció, 
amelyet itt a típusosnál több homokré- 
teggel váltakozó vékonyabb márgapadok 
képviselnek. Ez alatt bizonytalanul 
elkülöníthető a Tófeji Homok Formáció 
is, kevés és vékony, sötétszürke agyag- 
márga paddal tagolva. De nőm jelentke
zik a típusos Nagylengyel! Agyagmárga 
Formáció, ami helyett itt a vékonyabb 
sötétszürke agyagmárga padokat vastag 
homokrétegek tagolják és a homok az 
uralkodó. A mély pannon medencékben 
az alsópannon máshol is ilyen homokos, 
amihon a szokásos kőzetrétegtani szin
tek nem különíthetők el jól; ez az Al
földön is így van.

A szarmata rétegsor /vastag agyag
márga és homokkő/ meglehetősen vastag 
/67. ábra/ de a kora és elhatárolása 
bizonytalan a szegényes faunája miatt.
A £se-l fúrásban fordult elő kevés 
Ervilia-töredék.

A bádeni üledék agyagmárga és ho
mokkő, szegényes, kis növésű tengeri 
mikrofaunával, ritkán lithothamnium 
gumókkal. Végül a Cse-3 fúrás a kárpá
ti emeletbe sorolt, raezosoós mészkő 
és dolomit törmeléket tartalmazó,<ho- 
mok-márga kötőanyagú rétegekben ért 
véget; ez hasonló a Eudafapusztán fel
tárt és kárpáti emeletbe sorolt üle
dékhez.
Szerkezeti viszonyok

A terület szerkezetére az egymás
tól távoli fúrások alapján csak nagy 
-vonásokban következtethetünk. A geo- 
"fizikai-mérések említett terasssserke- 
zeto nem látszik igazoltnak. Nagy mio
cén süllyedek van itt, amelyben ha az 
alsópannon talpának adataiva.l - a 
szentgyörgyvölgyi fúrásokat is figye
lembe véve - mélységtérképet szerkesz
tünk /77. ábra/, a Cse—1 és -2 fúrások 
között lapos kiemelkedést kapunk. Ne
hézséget jelent, az, hogy a máshol jól

97



elhatárolható alsópannon-szarmata ré
tegek között itt bizonytalan az átme
net, nincs egységes vélemény a mály- 
ségadatokrél. A fúrások részletesebb 
szerkezeti helyzete valójában ismeret
len.

A mélyebb miocén üledéksor zavart 
településű, sok a csuszamlási felület, 
a repedezettség, ami fúráskor is réteg- 
omlásokat okozott. A Cse-2 fúrásban 
3675 a táján 80°-os, a Cse-3 fúrásban 
3710 m körül 65-70°-os rétegdőlések 
vannak. Szók nagy fokú mozgatottságot 
jeleznek a mély noogén madenoe belse
jében, az üledékképződés elején.
Kőolajföldtani eredmények

A CH-nyomok gyakoriak a csesztregi 
kutatóterületen. A Cse-1 kutatófúrás
ban 14 réteget vizsgáltunk meg. Gya
kori a rétegből való beáramlás hiánya, 
a rossz áteresztőképesség é s a terme
lés megindulásakor a kút körüli nyomás- 
csökkenés miatt a réteg tömörülése, a 
járatok elzáródása /akin-hatás/ követ
keztében.

A C.oo-1 fúrásban 3215-3220 m-ből 
kevés vízzel 5-6 %  olaj is felszínre 
jutott, összesen kb. 600 liter /44. 
táblázat/. As alcópannon és a bádená. 
üledékok tartalmaznak jó olaj- és gáz- 
nyomokat .

A Os3 - 1  fúrásban 2397 m-nél az öb- 
lítőiszap elgázosedott, s ez az iszap- 
fajsúly növelése után is erősödött. 
3000-3X10'm közötti szakaszban is'je
lentkezett gáz. 3350 m körül kőolaj- 
nyomokat, a 3710-3727 m közötti sza
kaszban erős gázosodást és olajnyomo
kat észleltünk. A 3133,9-372? m között 
végzett rétegvizsgálat, béláscsövezet- 
len fúrólyuk-szakaszon olaj- és gáz
nyomokat adott; időnként tisztán olaj 
jelentkezett /44. táblázat/.

A Cse-3 fúrásban 3500 ra körül az 
öblítőiszap én a.kőzetminta olnjnyomos 
volt. A rétegvizsgálatok alkalmával 
3331-3336 m-ből kevés földgáz jelent
kezett, melynek összetétele kb. meg
egyezik a Cse-2 fúrás földgázáéval 
/44. táblázat/. Megjegyezzük, hogy a 
Cse-3 fúrásban 4114-4120 m-ben történt 
ez egyik legmélyebben végzett béléscső

lyukasztás, 4 1/2 hüvelykes csőben, 
alumíniumházas oktogén töltetekkel.
69. ábra. A Kehida-1, -2, -3 és a

Misefa-2 fúrások helyszín-

A mélyebb agyagos-homokos üledék 
porozitása és áíersztőképessége igen 
lecsökkent, jó tárolékőzetekre nem 
lehat számítani. A felsőbb szintek 
a karottázs-értelmezés szerint 20-25& 
porozitásúnk.

Megemlítem, hogy nyugat felé, a 
határon túli Piléc-7 fúrás 1931-39 m 
mélységből, alsópannon rétegekből na
pi 28 000 m^ gázt termelt, 193 atm 
/=hidrosztatikus/ nyomással,

A csesztregi kutatóterület és az 
egész Őrség mély medencerésze a sok 
földgáz- és olajnyomával reményteljes 
kutatóterület. Az eddigi, egymástól 
nagy távolságra mélyült fúrások ered
ménytelenségének oka egyrészt a rész
letesen és pontosan nem ismert szer
kezeti helyzetük, mely túlságosan a 
véletlen szerencsére bízta a sikert, 
másrészt a mély fúrások tökéletlen 
műszaki állapota, amely miatt több 
reményteljes réteg nem volt megvizs
gálható.

44. tflU
A c;eoztregi CH-nyomok adatai:

Kőolaj Cso-1 Cse-2 
3215-20 m 3183-3727m

fajsúly 0-849 0,7905 
-3 0dermedéspont •.'•10°C

Q er-L.C£ 0 int érméd, viszkozitás cSt/20 C . - paraffin2,6á
33^C : 5,37 1,78
50°C :

bensintartalom s?5 . 3,35
17,47 37,34petróleum | 25,10 26,12

nehezebb és veszteség: 37,43 36,54



Cse-2 Cse-3
Földgáz 3188-3727m 3331-3336m

metán tartalom i S  : 70,32 
etán " : 14,89 
propán " : 6,68 
bután " : 3,88 
pentán ás nehezebb: 1,28 
C0- : 0,52 
Ií22 : 2,43

71,29 

■ 24,88

3,83
A Cse-3 fúrásban mért hőmérséklet

adatok:
1000 m-ben : 58,0°C
2000 m-ben : 86,5
3000 m-ben : 120,3
3250 m, 19? állás után: 137,0
3610 m, 15? " " : 141,5
3851 m, 18? " " : 146,0
4145 m, 18n " " : 189,0

20,8 m/°C
26,1
27,2
25,59
27,53
28,32
23,15

A fenti adatok szerint az Őrségi
mélymedence az európai átlagnál mele
gebb, de a hazai, főként egyes alföldi 
területeknél hidegebb.

Az eddigi lényegében eredményte
len fúrások alapján a csesztregi kuta
tót őrület és környéke nem tekinthető 
reménytelennek. A mély Ksdenoeróss: a
környező gazdag kőolaj előfordulások 
tápterületének tekinthető, ahonnan, mig-
rálé kőolaj-, ős földgáz a környező ma
gasabb területek csapdáiban halmozó
dott fél. De ha a vándorló' szénhidro
gének már a mélymedence területén csap
dába jutnak, akkor ott halmozódnak fel. 
Ezért szükség van a részletes szerke
zeti ismeretekre, hogy a fúrások a 
legkedvezőbb pontokra kerülhessenek.

32. Pusstomagyaród /70-74, 86, 99-100.
ábra /
A csosztregi területtel egy idő

ben, 1959-bca kezdtük el a kutatófú
rások mélyítésát ?U3ztamagyaródon. Es 
a kutatóterület a hahót! magas rögvo
nulat DKy-i oldalán terül al /l. ábra/.

A terület kutatástörténete a HAOF.T 
1939H-0. évi gravitációs méréseivel 
kezdődött. D felé csökkenő értékek je
lezték a medencealjzat mélyülését. Zá
ródó Szerkezetet nem észleltek. 1949- 
bon szintén folyiak gravitációs maró
sak, de záródó rendellenesség nem mu
tatkozott. Mágneses méréseket először 
a HAORT, majd 1951-62 között a Geofi
zikai Intézet végzett, +50 é s +90 
gamma értékű rendellenességeket ta
pasztaltak. Később bebizonyosodott, 
hogy ezeket kristályos kőzetek okoz

zák. A szeizmikus kutatás a Geofizikai 
Intézet 1951-53. évi méréseivel kez
dődött, mely vázlatos áttekintést 
nyújtott a területről. Az 1954-57. 
években az Olajipari Szeizmikus Üzem 
mért. /37.sz, jelentés/ reflexiós vo
nalak mentén, de térképet nem készí
tettek. Az 1958. évi mérések alapján 
átnézetes szerkezeti vázlat készült: 
dél felé lejtő visszaverő felületeket 
kaptak, a gravitációs mérésekkel össz
hangban. Az 1970-71. evőkben analóg 
jclrögsítésű mágneses és szeizmikus 
méréseket végeztek, amely szerint. D 
felé regionálisan mélyülő medencealj- 
'zaton két kis kiemelkedés van /70. áb
ra/. Az egyik a később fúrt Pusz-3,
-5 fúrások vidékén, -1600 m-ben kis 
- záréfiő kiemelkedés, másilc ettől DNy- 
ra, -1800 m-ben mutatkozik /GKÜ 109. 
sz. jelentés/.

A környező kutatások rövid össze
foglalása az alábbi: Hehót-Pusztaszont- 
lá3slé kőolajelőfordulás felkutatása 
1942-ben, Hahét-Ederice földgáz elő
fordulás 1946, Hahót-Söjtör olaj elő
fordulás 1948, Kilimán földgáztelep 
1952, Zelatárnok földgáztelep 1962, 
Ortaháza olaj- és gázelőfordulás 1969, 
Eperjehegyhát kőolajelőfordulás 1971, 
végül a Pusatsmagyaród földgázolőfor- 
dulés 1972. Mint látjuk sok, do kicsi 
előfordulás jellemzi a környéket.

A pusztamagyaródi kutatóterületen 
az első fúrás 1959-ben mélyült, a te
rület D-i részén, mély helyzetben. A 
Pu-1 fúrás a  bádeni rétegekben figye
lemreméltó olaj nyomokat talált, de a 
részletesebb geofizikai mérésekre vár
va további, fúrásokat csak 1970-ben mé
lyítettünk. Ez -évben a.Bu-2. fúrás, az 
előbbitől D-re, a .Buosuta-1 fúrás irá
nyába mély szerkezeti helyzetet ta
lált; célkitűzése szerint "geofizikai 
álapfúrás" volt. Újabb szeizmikus mé
rések alapján tűztük ki a Pu-3 fúrást 
a záródó szeizmikus kiemelkedés déli 
részére, magas szerkezeti helyzetben; 
oz 1972-bon az alsópannon-bndoni ha
táron- földgáztelepet talált. A további 

-5, -6, -7 és 10 számú felderítő 
kutatófúrások e. terület É-i részén, a
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Pu~S, -9 és -11 fúrások a K-i részén 
mélyültek 1970-73-ban.

A fúrások földtani adatai: A5. láblázat

fuús fA fp- Ap. B it &
 £.

i
■ 

i

Pu-1 209,0 1210 lesa 1978 (1933,5)
Pu-2 215,2 1278 22 71 2971 13524)
Pu-3 20,3 1280 1781 1795 (1815) &
Pu-4 105,2 1284 1831 11870)
Pu-S 2^2 1187 1738 1786 Ü80Ü 9**
Pu-G 202Í 1154 1695 1746 (1903,5) gái

b l m 1223 1739 1724 (19ÜB)

Pu-Ö m 1253 1694 182D (1832)

M 267,3 1290 1703 1765 I1TO)

(U-B 2Bfj,5 1277 1817 1860 (18195)

fcl-tl 297,3 1209 1688 1783 Ö810)

\ H*'i6

He-2ft.J \ P u2TAEQERICS

Ht-3« 7O
9 n  e

PuSTASZíMTltóZLÓ

70. ábra.

Pusztamagyardd kutatóte- 
rület. Geofizikai méré
sek és a,fúrások térképe^
,---mágneses mérések

I szeizmikus reflexiós mélységtérkép, 
i kb. a medencealjzat felszínéről, 
Nagy Zoltánná és Tóth János, 1972. 

— földtani szelvények irányai
y\i

Rétegsor
Vékony negyedidószakl lösz, kavics, 

agyag alatt felsőpannon agyagos homok, 
homok sűrű váltakozása következik, 
majd al8ópannon, amelynek felső részén 
jól elkülöníthető a 180-315 m vastag 
Drávái Formáció, a 250-320 m vastag, 
a Pu-2 fúrásban 624 m vastag Tófeji 
Homok Formáció és a 70-150 m vastag 
Nagylengyelt Márga Formáció. Mindez 
gyér aleópannon faunát tartalmaz. A 
szarmata rétegsort nem sikerült kimu
tatni. Lehetséges, hogy az aleópannon 
alja is hiányzik, mert a Nagylengyel! 
Márga itt vékony és a mélyebb alsó
pannon kőzetrétegtani szintek itt nin

csenek meg. A bádeni réte- 
51 gek felső részén itt 14-125 
° m vastag lithothamniumos 

mészkő van, É felé vastago
dó kifejlődésben. Alatta 
szürke márga következik, 
mely D felé vastagszik. Vé
gül 0,5-8 m vastag alapkon- 
glomerátum következik, amely 
főként triász mészkő, dolo
mit és kristályos kőzettör
melék, lithothamniumos mész
kővel oementálvn.

A Pu-8 fúrásban 53 m 
vastag konglomerátum és 
breccsa fordul elő, amit a 
kárpáti emeletbe helyezünk, 
ez azonban bizonytalan. A 
durva törmelékben 1-15 cm 
átmérőjű kőzettörmelék van . 

szürke, vagy vörös agyagos kötő
anyagban. A kőzettörmelék metamorf 
kvaroit, muszkovitoa kvarcit, muszko— 
vitos csillámpala, szerioitkvarcit, 
aktinolitos és antofillites amfibol- 
pala. Kötőanyagában mollusca és ostra- 
coda héjtöredékek vannak, néhol barna
szén csíkok és ostracodás márga bete
lepülések, biogén mészkőosíkok fordul
nak elő.

Mindez a kristályos medencealjzat
ra települ. A mezozoikum valószínűleg 
lepusztult, a környező miocén kavicsok 
nagyrészt ennek törmelékéből állnak.

A kristályos medencealjzat a Pu-1, 
-2,' -3, -4* -7, -8, -9 és -1 0  fúrások-
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bán granodiorit, kvarodiorit, vagy 
tonalltnak nevezett kőzet, a Pu-5,
-6, -8, -10 és -11 fúrásokban anchi.- 
metamorí kristályos palák változatai 
/71. ábra/. A magmatit minden bizony
nyal benyomult a gyengén átalakult 
kristályos palába. Az Adamello-Alpok, 
a Karavankák, a Periadriatikus linea- 
mens tonalitjaival /színes elegyrészek
ben gazdag kvarodioritjaival/, más
részt a Velenoei-hg. gránitjával és 
kristályos paláival hozzák kaposolatba. 
Ebben a kőzetben végződött az említett 
Pu-flírásokon kívül a szomszédos Eperje- 
hegyhát-4 és -5, a Hahót Ny-1, a Bala
toni enyves-1 fúrás is. A kvarodiorit 
szürke, zöldesszürke, vörösbaraa-fol- 
tos kőzet. Szepeshézy szerint a kris
tályos elegyrészei! földpát, biotit,

amfibol és kvarc. Szövete egyenlete
sen kristályos-szemcsés, 1-3 mm-es 
kristályokkal. Ásványos összetétele 
szerint plagioklász 60-65 % , kvaro 
20-25 % , biotit és más színes elegy
rész kb. 15 % . Másodlagosan klorit, 
szeriéit, kalcadon ismerhető fel ben
ne. A plagioklász andezin-labradorit 
összetételű, a dioritnak megfelelően.
A biotit általában üde, szélein klo- 
ritosodott, A kvaro allotriomorf meg
jelenésű, utolsó kiválás az olvadók
ból és Bokszor unduláló kioltása. Az 
egész kőzet töredezett-repedezett, sőt 
milonitos szövetű, nyomást szenvedett. 
A kristályos pala fillit, kovás szeri- 
citpala, aleuritos pala és kvaroit. A 
fillit /Pu-6/ sötétszürke, kemény, szi' 
lánkos törésű, pirites-kovás kőzet.
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dúsulások vannak 
beime.
Szerkezeti viazo-
aaegfe

A pueztamagya- 
ródi. kutatóterület 
a Hahót! magas 
rögvonulat D-i 
szálé és D-i lej
tőjének felső ré
sze. A rögvonulat 
déli szélén a mé

szövét q gyengén palás, összefogazó- 
dott kvaro és szerloltes rétegek vál
takoznak benne,-a.szeriolt kb. 30 %, 
Kvarcerek járják át. A kováa azerioit- 
pala /Pu-6/ sötétszürke, igen kemény, 
repedezett, a repedések mentén pirl- 
tes. A szövete palás és tömött, A sze- 
rioittartalma 70-80 %. Kvaroerek van
nak őbenne’, amelyek a palásság irányába 
rendezettek. Kvaro és, szerioites réte-

Bcvl
202,W

geoskék váltakoznak 
benne. Néhol gyengén 
gyűrödezett. Az aleu- 
ritpala /Pu-5, -10/ 
sötétszürke, igen ke
mény, ezilánkos töré
sű és tömött szövetű 
kőzet, pirítes erek
kel. Szerioites és 
finomhomokos lemezkék 
váltakoznak benne.
Sok az opak elegyrész. 
A kvaro nem hullámos 
kioltásű. A kvaroit 
/Pu-1 1 / sötétszürke, 
palás, kloritos csú
szási lapokkal átjárt, 
szilánkos törésű kő
zet. Felismerhető 
benne: muszkovit, üde 
biotit, nagy részben 
összefogazódott kvaro- 
kristályokból álló 
kVaro. Néhol csillám

M
215,2

zoós anohimeta- 
morf kristályos 
pala és az ezt át
törő, ill, belé- 

hatolt magmás kőzet, amely ezen a te
rületen nagyobb elterjedósű az előbbi
nél. A kristályos összlet lepusztult 
felszíne É-ra dől, a mélybe süllyedve 
perm-mezozoós üledékes kőzeteknek ad 
helyet. Dél felé a Balaton-vonal disz- 
iökációs övével érintkezik /7 3. ábra/, 
amelytől D-re nagyon mélyre süllyedt 
a kristályos-mezozoós medencealjzat: 
a Pu-2 fúrás 2924 /-2706/ m-ben még 
elérte, de az innen D-re 2 km-rel lé-

T

Ikm
Btt-

Pu-1209,0
Pu-3
2693

Felsoparmon

1298 ■

Hm=±_

1210-

t
u
2oy

—

1280 - - m

Dm

73í ábra, Földtani szelvény 
Pusztamagyaródon 
keresztül É-D-i 
irányban

(3521.)“
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vő Bucsuta-1 fúráa 2812 m~ben, még- a 
bádani üledék felső részén végződött. 
A Balaton-vonal mentén My-ra levő B- 
IV és B-V fúrások 4347, ±11. 3971 m- 
ben valószínűleg még miocén breoosá- 
baa végződtek, s nem érték el a ssál
ban állő medencealjzatot. A Salaton- 
vonalat a Feriadrlatlkue lineamens 
folytatásának tekintjük és valószínű 
•transzkurrens vonal szerepe. Valószí
nű, hogy a Balaton-vonaltől . ̂ r a  levő 
Hahót! magas rögvonulat kristályos pa
lái dél felé rátolődtak az ott mélybe 
Süllyedt mezozoikumra. Ez a mozgás 
osekély mértékben a pannon után is 
tarthatott, aminek következtében meg
gyúr ődtek a fiatal Üledékek is /Száva 
ijedők/. A budafai és lovászi bolto
zatok ennek a térszűkítő mozgásnak kö
szönhetik létüket.

A közel K-Ny irányú hahóti magas 
rögvonulatot a Pusztaederics gázmező 
és Pusztamágyaréd területén közel É-D 
irányú törésvonal harántolja /71. és 
74. ̂ bra/, amelytől Erre lévő terület 
levetődött. A neogénnél idősebb meden
cealjzat paleogeológiai térképén el
tolódáshoz hasonló szerkezet-látszik. 
Be ez valószínűleg 
nem igazi vízszintes 
eltolódás, hanem a 
törésen rögök felszí
ne különböző mértékű 
lepusztulásának ered
ménye. Ezt látszik 
'bizonyítani - az, hogy 
É-on a levetett rög 
réteghatárai délebb- 

kerültek, D-en vi
szont a paleozoós 
kristályos pala leve
tett része északabbra 
került, ami nem lehet 
vízszintes elmozdulás 
eredménye.

A Balaton-vonal 
mozgásainak kora a 
Variszkuazl kristályos 
pala és magmatit utá
ni, bizonyára az ausz
triai fázis eredménye.
Az - említett harántve

tődés az eocént még érte, a pireneusi 
és óstájer mozgások eredménye.
Kőolajföldtani eredmények

A kutatóterület ÉNy-i magas ré
szén, főként felboltozódó és lí.toló- 
giailag záródó csapdában-kevés föld
gáz halmozódott fel. Az első eredmé
nyes fúrás a korszerű szeizmikus mé
rések alapján kitűzött Pu-3, mely az 
alsópannon agyagmárga alatt a bádenl 
llthöthamniumos mészkő tetejómlevő, 
tárolásra alkalmas halmazcsapdában 
gázfelhalmozódást talált /74. ábra/.
A gázelőfordúlást feltárta a Pu-4,
-5* -6 fúrás is.

Gáztermelésre legkedvezőbb a Pu-6 
fúrás, a Pu-5 közepes, míg a felfede
ző Pu-3 gyenge volt, mintegy napi 
5Q 000 nr1 gázt termelt. ArPu-5 fúrás 
1735-46 m-ből napi 35 200 m', 1964- 
1909 m-ből napi 96 600 és 1694- 
1730 m közötti rétegekből napi 
108 900 gázt termelt. A rótegnyomás 
közel hidrosztatikus. táblázat

Futás Hátság ■ 
m

Füdcj^ Ósszetátct
ÍO ,

17.
Nt

Bi-S 1735-171,5 13,69 26,36

Pu-6 1699-1909 91,69 0,87 7,99

o 1 2 km

74. ábra.
Pus ztamagyaród 
földgázelőfor

dulás térképvázlata,
földgáztelep

V/-. Neogén előtti medence 
aljzat felszíne 

X  haránttörésvonal

SZENTUS&Ó
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46. táblázat

Fúrás
m

fiidjiz
CH

ÓSSÉlctcl
CDi

17.
3*1

Pu-3 m z-TOs 7S,38 0,7 23,92
i.6 i- n a 75,85 1.13 23,02

m - m T6.1S 0.91 22.88

Pu-4 1712- TO7 68,89 0,17 30,96

1567-1572 8M1 9,59 12,0

Néhány hőmórsékletmáréa adataii
Kapaoltás-méréakor$

Pu-3 1763 m-ben 86°C 23,26 m/°C 
Pu-9 1703 m-ben 90°C 21,28 m/°C

Karót táza-méréskors
Pu-2 3494 m-ben 134°C 28,2 m/°C 
Pu-4 1896 m-ben 84°C 25,4 m/°C
Pu-10 1879 m-ben 92°C 22,8 m/°C

A k'arotázs^-méréskor észlelt 
kisebb értékek oka valószínűleg a rö- 
videbb nyugalmi idő.

Figyelemreméltó, hogy a kutatóte- 
riilet déli, mély részén a Pu- 1  fúrás
ban a bádeni rétegsor olajnyomos. Még 
inkább feltűnő az, hogy a mély helyze
tű Bucsuta-1 fúrás komoly olajnyomo
kat talált. A Hahóti-gerino oldalán 
levő diszlokáoiós vonal mentén /Ba~ 
laton-vonal/ nagy mértékben megvasta
godó, É felé regionálisan kiékelődő 
neogén rétegek kutatása nagyon remény
teljes kutatási, feladat. Itt a Balaton- 
vonal mentén a medencealjzat, nagy mé
retű lesüllyedése hazánk földtani 
szerkezetének megismerése szempontú
jából is tisztázni való feladat, 
azonkívül alapos remény fűződik hozzá, 
új kőolaj- és földgáz előfordulások 
felkutatása érdekében is.

33. Szentgyörgyvölgy /fea, 75-78, 81.
ábra/CseBztreg után, 1960-ban kezdtük 

a1 ezentgyörgyvölgyi kutatófúrások mé
lyítését. Biz a kutatóterület, az őrsé
gi mélymedenoe részére esik, Resznek- 
től É-ra, Csesztregtől DNy-ra, Kotor- 
mánytól és Kerkáskápolna kutatóterü- 
lettől D-re. Az őrségi mélymedenoe 
legmélyebb /reszneki/ részének É-i 
szélén van.

A ezentgyörgyvölgyi kutatóterületet 
nagy gravitációs minimum jellemzi, 
mely átnyúlik Jugoszláviába. A gravi
tációs minimumon belül viszonylag ma
gasabb értékű öv húzódik a szentgyörgy-

vülgyi területen át a muraszombati 
ma-ifi műm /Jugoszlávia/ és a nagylen
gyel! maximum között.

Az 1959. és 1969. évi szeizmikus 
mérések 3100-3050 m és 2250-2350 m 
mélységben bizonytalan kiemelkedést 
állapítottak meg, mely talán a Sa- 
lomvár-szilvágyi eltemetett mezozoi
kumnak a folytatása lehet, a mura- 
szombati kristályospala tömeg felé.

A fúrási tevékenység 1960-ban kéz' 
dődött. A Szen-1 fúrás a szeizmikus 
kiemelkedés tetővidékén a bádeni. üle
dékben végződött, ahol gázkitörés 
miatt leállt. Később az 5 hüvelykes 
fúrócsövön és 2 hüvelykes termelő- 
csövön gázt termeik. A Szen-2 fúrás 
az előbbitől 1,5 km-rel DNy-ra 3450 
m mélységet ért el és a bádeni üle
dékekben végződött, számottevő CH- 
nyomok nélkül. A Szén-3 fúrás 19öl
ben a kutatóterület DK-i részén 
2900 m mélységben szarmata rétegek
ben állt meg, műszaki nehézségek mi
att’ rétegvizsgálatokat nem végeztünk
benne. A Szen-4 fúrás 1962-ben, a ku
tatóterület É-i részén 3290 m-ig ju
tott a bádeni rétegekben, ahol cse
kély gáznyomokat talált. Végül a 
Szén-5 fúrás 1964-ben a kutatóterü
let ÉK-i részén 3236 m-ig hatolt a 
bádeni rétegekbe, de a vizsgálatok 
alkalmával csak vízbeáramlás jelent
kezett.

A ezentgyörgyvölgyi fúrások főbb
! * d 6 t a i !  47. táblázat

Fúrás FA Fp- Ap. 5z. Búd. M t£ .

Szen-1 195,4 1656 2700 3310 (3155) oh
Sttn-2 216/, 1646 2713 3031 (3450)
Szen-3 202.2 1797 2793 (29005)
fen-4 20G,7 1650 2690 2990 (3290)
$zen-5 205,6 1787 2720 3032 (3235)

Rétegsor
A mintegy 160 m hegyedidőszaki 

lösz, agyagi homok alatt, a felsőpan- 
non homok, homokos agyag rétegsora 
következik sűrűn váltakozva. Alatta 
az alsópannonban jól elkülönül a Drá
vái Formáció homokpados agyagmárga 
rétegsora és a lófeji Homok Formáció. 
Az aleópannon Nagylengyel! Márga ill.
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Lenti Márga Formáció itt homokosabb 
a típusosnál. A szarmata'szürke már
ga ás homokkő határai, mind a tető, 
mind a talpi részen bizonytalanokj 
valószínű, hogy valójában mélyebben 
kezdődik, mint a fúrási jelentések
ben szerepel. A bádenl rétegsor egy
hangú. szUrke márga és homokkő, válta
kozva, melybe legmélyebben a Szen-2 
fúrás jutott* 419 m vastagságban tár
ta fel.

A medencealjzatot nem érték el a

Szerkezeti viszonyok
A kutatóterület mély neogén me

dence, különösen vastag felsőpannon 
és bádeni rétegekkel. A neogén szer
kezete lapos és bizonytalan /7 ő.<és 
TB. ábra/. A szeizmikus térkép szerint 
/75. ábra/ a Szen-1 fúrás1környékén a 
-2250 m 'fölé emelkedő reflexiós szint 
innen minden irányban süllyed és KÉK

Al5ÓSt£KTER2S&gi~ kedik. Az sleépasnon- 
\ \szarmata határ, ponté- 

._ aabban a Tófeji Homok
\  Cifc-1 formáció talpa szerint\ r í '■ ö ’ , ,

\ szerkesztett, térképén
v . • \ /77. ábra/ az előbbivel

\ ellentétben nem a Szen-1,
„ V ■ hanem a Szen-4 fúrás aS v '

'' ^ S ^ S 080^  szerkezeti
v s  ̂ helyzetű. Innen egy

DHy felé enyhén mélyülő 
gerinc ÉK felé enyhén 
emelkedik és Kerkafalvfi- 
Kerkakutas falvak között 

lenne várható a tetővidéke. De nem 
biztos, hogy K felé záródik, ill. 
csak kis magasságú záródás várható. 
Azonban a CH-felhalmozódás szempont
jából kis magasságú záródás is lénye
ges lehet.

Összefoglalva'a terület szerke
zete lapos és csak nagyon vázlatosan 
ismert. A mostani ismereteink szerint 
a legmagasabb részén nem mélyült ku
tatófúrás.
Kóola.1 földtani eredmények

A szentgyörgyvölgyi kutatások fi
gyelemreméltó CH-nyomokat találtak. A 
Szen-1 fúrás 3187-3195 m közötti csö- 
vezetlen bádeni rétegeiből, 1,3 iszap- 
fajaúly mellett kisebb gázkitörés je
lentkezett. Sés víz és páradús gáz 
kezűit felszínre, éspedig napi 31 460 
a ?  földgázzal 450-500 1 könnyű olaj- 
párlat, 10 mm-es fúvőkán. A -3195 m el
érésekor a talpnyomás 233 atm volt és 
a hőmérséklet. 142°C 55 éra nyugalmi 
idő után, omi megfelel 22 m/°C-nak.

105



77. ábra. Csft*3 o
*246f 34, irsapuszta /50-51. ábra/

AuósisKTsasé f c p N

Ht-i
A szentgyörgy* 
völgyi kuta- 
tóterület 

kÓGTAR térképvázlata 
az alsópannon 
szarmata ha
tár mélység- 
vonalaival.

$ZEHTGrÖRGYVÖLSY

A'jelentkező gáz Összetétele:
Szen-1 3187-3195 
i 87,09 t %Metán 

Etán i
Propán »
Bután és nehezebb: 
C0„ :
N,

7,09 
1,54 0,11 
1,16

: 3,01 
A Szén-2 szerkezetileg- mélyebb 

helyzetű fúrásban, bár 16 réteget 
vizsgáltunk meg, csak gyenge gáznyo
mok jelentkeztek. A Szén-3 műszakilag 
sikertelen fúrásban rétegvizsgálatot, 
nem lehetett végezni, ez is mélyebb 
helyzetű. A Szen-4 kedvező magas 
helyzetű, mégis csak jelentéktelen 
gáznyomokat talált. Végül a Szen-5 
,fúrás az elsőnél alig mélyebb hely
zetű és csak gáznyomokat adott. A 
rétegnyomás 3000 m-ben 291,31 atra és 
144°C / 24 m/°0 / a hőmérséklet.

A-Szen-1 fúrás földgázelőfordulá- 
sa a-többi fúrás tanúsága szerint 
csak kisebb kiterjedésű homoklencsé
ben halmozódott fel. A további kuta- 
■ tás reményteljes lehet nagyobb mély
ségben és a terület ÉK-i részén, kiesé 
magasabb szerkezeti helyzetben.

Szentgyörgyvölggyel egy 
időben kutatófúrási tevékeny
ség indult Irsapuszta környé
kén is 1960-ban. Ez a kutató
terület a Zalai-medence ÉNy-i 
részén van, amelyre a Zalalövő 
környéki kutatások is kiter
jedtek /Zalalövő, és 50, ábra/.

A mélyebb földtani adatok
ra először az 1934-39. évek 
közötti MAOKE-féle Bötvös-in-

-2?9«

gás mérésekből lehetett követ
keztetni. Az 1948. évben a 
Geofizikai Intézet végzett 
részletesebb Eötvös-ingás mé
réseket. /28.sz. jelentés/, 
majd 1952-ben szintén. E mé
rések szerint Ny felé mélyülő 
medencére lehetett következ

tetni. A gravitációs adatokkal szer
kesztett maradék-anomália térképen 
Irsapuszta környékén kifli alakú 
szerkezet jelentkezett. A mágneses 
mérések jelentősebb anomáliát nem 
észleltek.

A szeizmikus mérések az 1955-56. 
években kezdődtek /32.sz. jelentés/, 
amikor D felé nyitott, ÉNy-DK irányú 
magasabb területet találtak. A méré
seket 1957-ben folytatták /37, 41.sz. 
jelentés/, de záródó kiemelkedést 
nem találtak. 1959-ben /69.sz. jelen
tés/ a -2300 és -2600 m mélység köz
ben záródó, kissé kiemelkedő szerke
zetet mutattak ki. 1966-ban is érin
tették a területet /91.sz. jelentés/, 
de csak dőlósirányú térképet készí
tettek. 1970-ben időtérkép készült 
/I.4.SZ. jelentés/, amelyen ÉNy-DK 
irányú és ÉNy felé nyitott -szerkezet 
jelentkezett, kb. 1580-1900 m mélység
ben.

Mindet meglehetősen bizonytalan 
adatokat szolgáltatott a mélyfúrások 
kitűzésére, amire azonban mégis sor 
került, mert Nagylengyel közelében 
minden kis szerkezeti indikáció fon
tosnak tűnt.

Az 1960-1965-ös években Irsa néven 
két fúrás, Zalalövő néven 4 fúrás raá-
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lyült.
A z irsapusztai fúrások földtani 

adatait ____ _ 48. Ubla'at
Futás FA Fp. Ap. fc. U i  Cti \  Heg).
lr-1 ~m 2353 2532 3070 3050 Ő tí$  vbe 

• lf~Z 226.lt 1312 2283 2WI Í9W '< totál

Rétegsor
Kevés negyedidőszaki lösz, homok, 

agyag, kavics alatt a felsőpannon 
világosszürke homok, agyag, agyagmár™ 
ga sűrűn váltakozva. Az alsó-pannon 
három kőzetrótegtani formációja jól 
felismsrhetős a Drávái Formáció homo» 
kos agyagmárga rétegsora /Ir-l-ben 
1384-1722 m, Ir-2-ben 1312-1665 m-ben/ 
a lófej £. Homok Formáció /2l6l m-ig, 
ill. 2136 m-ig/. Végül a Nagylengyel! 
Agyagmárga Formáció /2385 m-ig, ill. 
2283 m-ig/. A Beleznai Mészmárga és 
az alapkonglomerátum nem fejlődött ki. 
A szarmata agyagmárga és vékony homok- 
kőcaíkokból áll., A bádeni rétegsor 
algáa mészkő, homokkő, agyagmárga, 
Vulkáni tufacsíkok, lent pedig vörös 
agyag. A neogón rétegsor diszkordánsan 

1 a mezozoikumra.települ.
A felsőkráta jelenléte kérdéses, 

bár eredetileg megállapították a je
lenlétét az Ix-1 fúrásban, de az ide 
sorolt kávébarna mészkőben korjelző 
faunát nem lehetett kimutatni /echi- 
nodermata vázrászek, ostracodák, szi
vacstűk, Quinqueloculina ap./. Az Ir- 
2 fúrás 2951-52 m-ből szármázd mag- 
mintájában bádeni faunás üledék van, 
mészkő osak csíkonként jelentkezett, 
alatta felsőtriász dolomit következett.

A felsőtriáaz az Ir-l-ben nóri 
dolomit, az Ir-2-ben 2943-2952 m kö
zött nóri mészkő, alatta a talpig 
/3010 m/ a nőri dolomit következik.
Szerkezeti viszonyok

Az irsapusztai kutatótérület a 
salomvári nagyszerkezet irányától Ny 
felé, az őrségi mélymedenoe terület 
felé lejtő medencealjzat területére 
esik /51. ábra/. A Zalalövő-1 és Ir- 
Ba-2 fúrások között meredekebben lejt 
a mezozoikum felszíne Ny felé, való
színűleg lépcsős törésekkel, míg az 
ír-2 és Ir-1 fúrások között enyhébb

a lejtő, dó mégis folytatódik Ny felé, 
ahol a Zalalövő-4 fúrás a D felé még 
erősen süllyedő Őrségi-medence É-i 
nyúlványában van.

A másodlagos gravitációs maximum
nak' valószínűleg- a medencealjzatnál 
mélyebb hatóoka van. Szeizmikus ki
emelkedést a fúrások nem bizonyíta
nak. Szénhidrogén felhalmozódásra al
kalmas szerkezetet a ritka fúrásháló
zattal nem lehetett kiiqujjĥ ni.
Kőolajföldtani eredmények

Az Ir-1 fúrásban fordultak elő 
gyenge CH-nyomok, éspedig 2783-279? m 
között az iszap elgázosodott, 2893- 
2815 m-ből benzinszagú márga került 
felszínre és gyenge gáznyomok voltak 
3065- m körül is. Az elvégzett 7 ié- 
tegvizögálat alkalmával csak vízbe
áramlás és gyenge gáznyomok jelent
keztek. Úgyszintén az Ir-3 fúrás 5 
rétegvizsgálata alkalmával. Itt a 
maximális hőfok 2650 m-ben 92°G és 
3010 m-ben 127°C, utóbbi 23,8 m/°C- 
nak felel meg.

Továbbkutatás részletes, kor- 
•• szerű szeizmikus mérés kedvoző ered
ménye alapján volna lehetséges. A 
'kutatás eredménytelenségének egyik 
oka a szerkezeti viszonyoknak csak 
regionális ismerete. Nem ismerjük e. 
'fúrások-közötti területek részletes 
• szerkezetét, a mezozoikumét a leg- 
ikevésbé'sem. Ezért a terület kutatá
sát befejezetlennek kell tekinteni,

■35; ‘Kányavár/31» ábra/

A kányavári kutatóterület a Ha
hót! gerinc déli oldalán terül el, 
Vétyemtől K-re és a Hahdti gerincen 
levő Eperjehegyhát-Pördefölde ás a 
nagy mélységű miocén medencében leró 
budafapuaztai feltolédás között /!. 
és 2. ábra/.

Földrajzi helye, szerkezeti hely
zete szerint nagyón fontos kutatófú
rás lett volna, ha feltárta volna a 
Hahóti gerinc déli oldalát, ennek 
érintkezését a nagy mélységű miocén 
medencével. A mély miocén medence É-í 
szálénak feltárása fényt derített

107



volna az itt várható, jó tárolóképes- 
ségű medeneeszéli miocén rétegek ki
fejlődésére, szerkezeti helyzetére 
és a szénhidrogének felhalmozódás! 
lehetőségére. De e fontos kérdések 
eldöntését figyelmen kívül hagyva, az 
alsópannonban befejezték és osak a 
vótyemi alsópannon olajtároló rétegek
nek K felé való folytatását vizsgál
ták meg. A Kv-1 fúrás Lasztonya köz
ségtől ÉK-re mélyült 1960-ban, 2151 
m mélységig:.
Rétegsor

A 179,6 m tszf. magasságú forga
tóasztal alatt kb. 1000 m-ig felső- 
pannon. sűrűn váltakozó agyag-homok 
rétegek alatt az alsópannon rétegsor 
három felső kőzetrétegtani szintjét 
ismertük fel. Elkülöníthető a felső, 
kb. 1C00-1230 m közötti'Drávái Formá
ció homokpados agyagmárga rétegsora, 
alatta 1230-1950 m között az itt vas
tag kifejlődésű Tófeji Homok Formáció, 
melyben vékonyabb, sötétszürke agyag
márga rétegek vannak. 2950 m alatt az 
eredetileg Lenti Márga, újabban Nagy
lengyel! Márga Formációnak nevezett, 
sötétszürke, csillámos agyagmárga ré
tegei következnek, amit itt homokosabb 
jpétegek is tagolnak. Főleg az alsó 
része homokos, ami esetleg már az al
sópannon alapkonglomerátumának itt, 
homokos kifejlődéséhez tartozik.
Szerkezeti viszonyok

Kányavár kutatóterület szerkezeti 
viszonyaira az elért kis mélység mi
att csak a pannon rétegeknek a Hahóti 
rögvonulattól D felé való megvastago- 
dása tekintetében nyertünk adatokat.
A mélyben várható a miocén képződmé
nyeknek a mély medenceszéli megvasta- 
gbdása, de erre és a kifejlődésére 
adatokat nem nyertünk.
Kőolajföldtani eredmények

A fúráskor számottevő kőolaj- és 
földgáznyom nem jelentkezett. A vó
tyemi kis olajtelepek idáig K felé 
nem terjednek, a nekik megfelelő Tó
feji Homok Formáció csak vizes homok
rétegeket tartalmaz.

A Dél-zalai medence É-i szólón

levő, tárolásra várhatóan alkalmas ki
fejlődést!, medenoeszegélyi durvább- 
szemcsés üledékre nem nyertünk adato- 
kát,

A Dél-zalai medence É-i szegélyén 
az itt kiékelődő medenoeszéli durvább- 
szemcsés, tárolóképes üledék regioná
lis kiékelődési zónája és az itt vár
ható diszlokáoiós övhöz kapcsolódó 
szerkezetek elősegíthették a szénhid
rogén felhalmozódást. Ezért ezen az 
övezeten á kutatás nem tekinthető be** 
fejezettnek és fontos feladat a nagyon 
reményteljes területnek a korszerű 
szeizmikus vizsgálata és fúrásokkal 
való feltárása. < , , »

A terület minősítését rontotta a 
Kv-1 meddő fúrásként való. megítélése, . 
holott ez befejezetlen fúrás, mely az 
alsópannont sem fúrta át teljesen, és 
a reményteljes medenoeszegélyi miocén 
rétegeket nem érintette. ,

36. Csáosbozsok / >

Nagylengyeltől ÉK-re levő kutató- 
1 terület, ahol a gravitációs mérések 
csupán K-re emelkedő, nem záródó, la
pos másodlagos maximumot mutattak ki 
/Geofizikai Intézet 1952-58/. A mágne
ses mérések szerint záródó negatív >, , 
anomália jelentkezik. Az 1966. évi ■ 
szeizmikus mérések /Szeizmikus üzem 
91. sz. jelentés/ szerint a vissza- 

1 verő Szintek Ny-ra dőlnek, záródást 
nem találtak.

A másodlagos gravitációs anomá- 
1 liára mélyült egy felderítő kutató- 
i fúrás, 1961-ben.
Rétegsor

149,23 m  tszf. magasságú for- 
gatóasztaltól számítva kb. 10 m ne- 

1 gyedldőszaki agyag, homok alatt 947 in
ig felsőpannon. 1311 m-ig alsópannon. 
1340 m-ig szarmata faunás márga, 1521 
m-ig bádeni faunás lithothamniumos 
mészkő, márga, agyagmárga és glauko- 
nitos homokkő következik. A neogén 
rétegsor alatt diszkordánsan 1642 m-ig 
a felBŐkréta ügodi Mészkő Formáció és 
1897 m-től a talpig a Jákól Márga For
máció következik.
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KŐola.1 földtani eredmények
A osáosbozsoki fúrás olaj- ás 

gáznyomokat nem talált, csak víz je
lentkezett. A fúrás szerkezeti hely
zetét pontosan nem ismerjük. Korszerű 
szeizmikus mérések kedvező eredménye 
után esetleg reményteljes lehet a 
neogén és a mezozoikum, tekintettel 
Nagylengyel szomazéúságára.

37. PBlöske,/6°» 79-80. ábra/

A pBlöskei kutatéterület a Nagy
lengyel-baki olajos területtől K-re 
következik, ahol Nagylengyel környéké
nek megvizsgálása keretében 196l-ben 
kezdtünk felderítő kutatást.

A MAORT 1938-40 között gravitáci- 
6a méréseket végzett, de határozott 
záródó szerkezet nem jelentkezett.
A Geofizikai Intézet 1956. évi méré
sei szerint záródó rendellenesség 
szintén nincsen. Az 1951-62. évi mág
neses mérések szerint figyelemreméltó 
rendellenességet nem találtak. De az 
1958. évi szeizmikus mérésekkel K 
felé emelkedő, vetőzónákkal záródó 
szerkezetegységeket állapítottak meg.

Ezen á meglehetősen bizonytalanul 
ismert területen 196l-62-ben két fel
derítő kutatófúrás mélyült.

A pölöskei fúrások földtani ada
tai J ______  w. U U M

Fú rá s a t? - fc. Ej. E j. C r2 lián Hegj-

W-1 » 725 m 1060 m  2606 (26141
Pö'-2 190,6 s t 6Sf 9Z4 927 1457 m  C15TÖ

Rétegsor
A negvedidőazaki agyag, homok 

üledék elhatárolása bizonytalan, a 
felsőpannon vékony, a medenoeszegély- 
hez közeli, homok, agyag sűrű válta
kozása. Az alBÓpannormak a mélyebb 
kőzetrétegtáni szintjei vannak meg. 
Felismerhető a Tőfeji Homok Formáció 
alsó része, Pö-l-ben 725-902 m, Pö-2- 
ben 652-765 m között. Alatta a Nagy
lengyel! Márga Formáció 902-1059 m ' 
kötött, Ul. 765-924 m között, A 
szarmata agyagmárga/ ’amály K felé el
vékonyodik. A bádeni 4ö,fótszUrke, zöl- 
desszürke agyagmárga, finomstemosés

homokkőrétegekkel, gazdag faunával. 
Felső részén algás mészkő is előfor
dul, mélyebben andezittufe csíkok 
vannak benne.

A neogén rétegek alatt Uledékhi- 
ánnyal, dieskordánsan felsóeocén 
világos kékeszöldes agyagmárga, márga 
következik, amfibolandezittufa réte
gekkel, ez a Pö-l fúrásban 1854 m-igs 
a PÖ-2-ben 1457 m-ig figyelhető meg, 
Ez alatt középső- és alsóeooénbe so
rolt alveolinás, nummuliteszes mész
kő következik, gazdag ypresi tengeri 
faunás mészkő, lutéciai tengeri fa
unás repedezett mészkő, márgatbartoní 
faunás szürke márga és glaukonitos 
homokkő fordul még elő. A faunát Kő- 
váry József és társai vizsgálták.

79. ábra. Pölöske-1 és -2 kutatófúrá-

Az eocén alatt diszkordánsan, 
üledékhiánnysl felsőkráta követke
zik, éspedig a Pö-l fúrásban 1983- 
2172 m, a PÖ-2-ben 1486-1562 m kö- 
1zött Polányi /inooerámuszos/ Márga 
Formáció és ez alatt 2172-2432 m, 
ill. 1562-1576 m talpmélységig 
ügodi /hippuriteszes/ Mészkő Formá
ció, majd a Pö-l-ben 2432-2608 m 
között a Jákői /grypháeás/ Márga 
Formáció.következik. Végül a Pö-l- 
ben .-2608-2 614-m között alsó.lura 
liász emeletbe sorolt sötétszürke 
homokos agyagmárga következik és 
ebben állt meg a-fúrás. Ez sötét zöl- 
deaezürke kemény márga, mészmárga, 
apró-mészkő kavicsokkal, sok megha
tározhatatlan mollusea héjtöredókkel, 
algamaradványokkal.
Szerkezeti viszonyok

A kütatóterUleten a Pö-l fúrás 
érte el a legidősebb üledéket, liász. -1 -»
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homokos agyagmárgát /80. ábra/. Ezen 
Uledél&iánnyal, diszkordánaan felső
kréta üledék van, melynek valószínű
leg ÉK felé dőlő rétegsorát törések 
tömbökre tagolják. A felsőkrétán va
lószínűleg dlszkordánsan, de szintén 
törésekkel tagolva települ az eooén 
ügy, hogy a letarolt felszíne ÉK felé 
emelkedik. Végül nagy diszkordanoia 
és üledákhiány után a bádeni üledék 
transzgredál az eocénre, anélkül, hogy 
ás alján feltűnő transzgressziós üle
dék lenne: az-eocén márgára a bádeni 
márgák települnek. A bádeni rétegek 
felszínén talán vékony szarmata üle
dékek, márga van, de ennek jelenléte 
bizonytalan, csak a Bak-4 fúrással 
való rétegazonosítással feltételezzük 
a folyamatosságot. Az alsópannon mé
lyebb kŐzetrétegtani szintjeinek hi
ányával a Nagylengyel! Agyagmárga For
máció egy része és a Tófeji Homok For
máció alsó része van meg, erre a Drá
vái Homokos Agyagmárga Formáció hi
ányával a felsőpannon települ.
Kőolaiföldtani eredmények

A pölöskei fúrások kőolaj- és föld
gáznyomokat nem találtak. A juránál 
idősebb üledék ismeretlen maradt. A 
szerkezeti viszonyokat csak nagy vo-

nek a képződménybatárok. A Pölöskétől 
ÉK felé mélyült Misefa-2 és a kehidai 
fúrások az eocén és kréta alatt felső
triász rétegekben végződtek. A Kehida- 
3 fúrás 215 m-től egészen 3855,5 m-ig 
triász rétegekben mélyült és abban 
állt meg. Kehida és a tőle 7 km-re 
K-re már a felszínen levő triász kö
zött nagyobb diszlokáoiós vonal je
lenléte valószínű. A DK-re lévő diós
káli fúrásokban a fiatalabb triász 
alatt az alsótriász, majd alsótriász- 
felsőperm következik. A területen sok 
földtani kérdés eldöntetlen. Az eddigi 
kőolajföldtani eredmények nem bizta
tóak.

38. Résznek /81- óbra/

A reszneki kutatóterület a Zala- 
medence DNy-i részén a nagy mélységű 
őrségi medencerósz D-i részén van. Az 
1960. évi szeizmikus mérések szerint 
bizonytalan kiemelkedés nyúlik a te
rületére. Ezen a gyengén ismert ala
pon mélyült a Resznek-1 fúrás az 1961- 
62. évben azzal a céllal, hogy:.felde
rítse a mély süllyedék rétegsorát.
Észak felé a C.sesztreg és Szentgyörgy- 
völgy kutatóterületan olajnyomok je
lentkeztek.

magasságú forgatóasztal alatt 
kb. 384 m-ig holocén-pleiszto- 
cén agyag, homok, 1682 m-ig 
felsőpannon homok és homokos 
agyag, kb. 3190 m-ig alsópan
non mely a szokottnál homoko
sabb. Kivehető 1682-1870 m 
között a Drávái Homokpados 
Agyagmárga Formáció itt vas
tag homokrétegekkel kifejlő
dött szakasza. Alatta 1870- 
2668 m között a Tófeji Homok 
Formáció és 2668-3190 m között 
az itt szintén homokos Nagy
lengyelt Agyagmárga Formáció
nak megfelelő szint, amely 
azonban itt az Őrségben annyi
ra homokos, nem típusos kifej- 
lődésű, hogy külön kŐzetréteg
tani elnevezésük lenne indo
kolt.
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A 3190-3331 m közötti rétegeket 
a szarmatába sorolják, de erre nincs 
bizonyíték: a rétegsor szürke, homo- 
kos-csillámos márga és finomszemcsós 
homokkő.

Végül 3331-3533,5 ra között szürke 
homokkő és márga van, gyér kis növésű 
Bzegényes bádeni faunával.

81. ábra. Lenti környéki fúrások 
' yu , _ r helyszínrajza

U hoWAiaü

5ba

Szerkezeti helyzet
A reszneki kutatóterület az őr

ségi süllyedák legmélyebb részének 
K-i szélén helyezkedik el. A fúrás a 
medencealjzatot nem érte el /ez a fú
rástél K-re kb. 9 km-rel lévő Bár- 
szentmihályfa-1 fúrás szerint 2982 
m alatt következő mezozoós rétegsor/. 
Ezen a távolságon belül erős medenoe- 
süllyedés van Ny felé, mert mint lát
tuk, Resznekeh 3533 m-bon még bádeni 
üledékben végződött a fúrás. A medence- 
aljzat erősen tekton^-zált lehet, de
hogy miképpen, azt ma még nem tudjuk.

5 M  Siv-3 Sw-1
ms m  vif>

82. ábra. Földtani szelvény • inurw'
Sávoly kutatőterületen.

Kőolajföldtani eredmények
A fúrás folyamán CH-nyomokat nem 

észleltünk. Egyetlen nyitott /osöve- 
zetlen/ rátegvissgálat volt, amelyből 
nem jelentkezett beáramlás. A mélység 
növekedésével a rétegsor porozitású 
és áteresztőképessége csökken. A fúrás 
olyan nagy vastagságú törmelékes üle
déket tárt fel, amellyel együtt kő
olaj- és földgáz keletkezhetett. Az 
innen É-ra levő csesztregi és szent- 
györgjrvölgyi fúrásokban ezek a réte
gek olajnyomosak, ami bizonyítja a 
keletkezés kedvező feltételeit. Fel
halmozódásra alkalmas csapda azonban 
a fúrás helyén nincs. Ennek jelenléte 
esetén számítani lehetne a terület 
valamely részén felhalmozódásra, de a 
mélyebb agyagos-homokos rétegek poro
zitású és átersztőképessége kedvezőt
len,

39. Zalaszentmihály /60, 83. ábra/

A nagylengyel! olajmező,ől DK-re 
levő kutatóterület Baktól D-re, 3ÖJ- 
tör- Pötrétótől É-ra /60. ábra/.

Az első geofizikai mérések az 
1938-40. évi Eötvös-ingás mérések, ké
sőbb a Geofizikai Intézet végzett 
graviméteres méréseket 1956-ban, de 
záródó rendellenességet nem talált.
A mágneses mérések sem mutattak ki 
jelentősebb anomáliát. A szeizmikus 
méréseket 1958-ban a Szeizmikus tizem 

végezte, amely alapján feltéte
lezhető volt vetőzőnák mentén 
egy ÉK felé való emelkedő, tö~ 
réees rögsor.

A Nagylengyel környéki ku
tatások keretében a baki kis 
kőolajelőfordulással szomszédos 
rögsornak kutatófúrásokkal való 
feltárása szükségesnek mutatko
zott, Ezért 1962-63-bon három 
fúrás mélyült a területen.

A fúrások fontosabb föld
tani adatait az 50, táblázat 
tartalmazza.
Rétegsor

Vékony negyedldószaki lösz, 
kavics alatt K felé vékonyodó
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eocén faunát tartalmasé márga betele
pülésekkel /Bálimba! Tufa Formádé/. 
Alatta márga és nummuliteszes mészkő 

' következik, lutéoiai faunával, majd 
alsóeooén ouisi mészkő, tengeri fau
nával. ■ 'i

felsőpannon következik,‘agyag, homok A vastag eocén alatt diezkordán-
sűrűn váltakozva. Az alsőpannon fent sah a felaőkréta Polányi Márga Formá-
a Drávái Formádé homokpados agyag- óié lnooerámuszos rétegei, az Ugodi
márgái ismerhetők fel /Zm-1 fúrásban Mészkő Formádé hippuriteszes rétegéi
990-1150, Zm-2-ben 1030-1225 m és a és a Jákéi Mészkő Formádé rétegsora

____ ______  5Q, jablizát
futás 1A fp. Ap. Sí. B ü  tfic. Cf! Tj Htgj.

Zm-1 is ii 990 W  1 m  1129 m  3265 0316)

Zm-2 165,1 1030 1515 1565 1735 32W -- (Ji|l6j5) objy.

Zm-3 T19.2 1160 1616 1TW 1»3 (3001,9______________

Zm-3-ban lia0-1 4 2 0 m között/. Alatta 
megvan a Tőfeji Homok Formáoié és a 
Nagylengyel! Agyagmárga Formádé fel
ső része. A szarmata agyagmárga, márga, 
mészmárga, kevés homokkő kifejlődésé,
50 m körüli vastagságú. A bádeni agyag
márga, márga, mészmárga, lithothamni- 
umos mészkő és homokkő. Mélyebben Ule- ■ 
dékhiány és diszkordancia alatt Vas
tag eocén rétegsor következik, mely
nek hasonló a kifejlődése a baki ku
tat őterületével. Itt a felsőeocén vas
tag, főként amfibolandezit vulkáni 
képződményekből áll, tengeri felső-

'íV i • • • '/• "•

m( H9,16
M l £

j  83. ábra.
Földtani szelvény Zala-, * 
ezentmihály-3, -2 és -I fúrásokon át. ^__

/ T3

IV.16S)

/

ismerhető fel, amelyeket a Zm-1 fúrás 
tárt fel jől /83. ábra/,

A felsőkréta alatt diszkordánsan, 
üledékhiány után felsőtrlász rétegsor. 
következik. A Zm-1 fúrásban a rhaeti 
emelet sevati alemeletében képződött 
márgákat, a Zm-2 fúrásban felsőtriász 
dolomitot értek a fúrások.
Szerkezeti viszonyok

A megismert legidősebb üledék 
felsőtriász sekélytengeri, mely az , 
ausztriai és kimmériaf hegységképző 
mozgások között kiemelkedett és a fel
színe lepusztult. Ha voltak fiatalabb 

őalpi képződmények, azok 
letarolédtak. Az ausztrid 
mozgások után a lepusztult 
felületre diszkordánsan 
felsőkréta sekélytengeri 
üledék transzgredált. Az 
Uledékképződés folytató
dott az alsóeooénben, de 
a larámi mozgások idején 
rövid időre újra kiemel
kedett a:vidék. Már az 

M 1— L alsóeooénben újra tengeri 
Üledék képződött, amit a 
felsőáooénben vastag vul
káni eredetű képződmények 
követtek. A vulkáni műkö
dés a pireneusi mozgások
kal lehetett kapcsolatban, 
ami egyúttal kiemelkedést 
is okozott, ismét nagy le
pusztulási időszakkal. Az 
oligocén és. alsőmiocén hi
ányzik a kutatóterületről.
Az újstájer mozgások ide
jén következett be az új 
tengerelőnyomulás, helyet 
adva az előző képződmények-
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re diszkordánsan települd bádeni Ule- 
déképződósnek. A neogén rétegsor va
lószínűleg folyamatos és teljes, K 
felá vékonyodik és emelkedik. A neo- * 
gén előtt az idősebb rétegsor össze
töredezett, Ny felé lóposősen a mély
be süllyedt. A nagylengyel! és ha- 
bótl magas rögvonulat között kiala
kult a baki-zalatárnoki eooén árok, 
amit vastag eocén rétegsor tölt ki.

A szénhidrogének felhalmozódásá
ra alkalmas csapdát nem sikerült ta
lálnunk.
Kőolajföldtani eredmények

A zalaszentmihályi fúrások CH-nyo- 
mokat alig találtak. Csak a Zm-2 fú
rás aleőeocén rétegeiben jelentkezett 
kevés olajnyom. A közeli nagylengyeli 
olajmező és a hahóti magas rögök olaj- 
és földgázelőfordulásainak kedvező 
értékelése mellett a vastag eooén 
vulkánosság, a neogén előtti gyakori 
hosszú lepusztulási Időszakok nyilván 
kedvezőtlen hatásúak voltak. A réteg
sort csak a felsőtriászig ismerjük, 
de mélyebben sem sok remény lehet 
jobb eredményre.

A Nagylengyeltől K-re levő kuta- 
tóterület továbbkutatása esetén kor
szerű szeizmikus mérések szükségesek, 
csak ezek kedvező eredménye után ter
vezhető újabb kutatás.

40. Zalatárnok /84-S5, 100, 113. ábra/

A zalatámoki kutatóterület a 
nagylengyeli olajmezőtől D-re, az 
ortaházai olajmezőtől és a puszta- 
ederiosi földgázelőfordulástól É-ra 
eső eocén üledékkel telt árokban van.

A Geofizikai Intézet 1956-ban szer
kesztett gravitációs térképén másod
lagos pozitív anomália jelentkezett. 
Mágneses anomália ninos a területen. 
Szeizmikus méréseket a Geofizikai In
tézet végzett 1953-ban, amely szerint 
a zalatárnoki kutatóterület a puszta- 
ederiosi szeizmikus kiemelkedés ÉNy-i 
lejtőjére esiki Az Olajipari Szeizmi
kus Üzem 1954. évi mérései szerint 
/12,sz. jelentés/ itt K-Ny irányú mé
lyedés mutatkozik 1300-1450 m mélység

ben, mely Ny felé egy feltételezett 
töréséé! zárul. Az 1954-57. évben D 
felé tovább emelkedő szeizmikus ki
emelkedést találtak /37.sz. jelentés/. 
Adatokat tartalmaz még a területre a 
Sz.t). 54.ez. jelentése. Jól jelent
kező határozott szerkezetet nem lehe
tett megállapítani, de a felszíni vi
szonyok sem jók a mérésre.

A szomazédos sikeres területekre 
tekintettel a bizonytalan szerkezeti 
ismeretek ellenére is kutatófúrást 
mélyítettünk 1962 végén. A Zt-1 fúrás 
az alsópannon Tófeji Homok Formáció
ban kedvező összetételű gázt talált, 
ami további kutatófúrást indokolt, 
így 1962-64. között 7 fúrás mélyült 
/84. ábra/, ezek főbb földtani adatai 
az alábbiak: 51. Utóiét

Fto’s fA ÍP- Ap- Sl ítód. Eoc. (Jt

Zt-1 m 1253 2037 - ' 2112
Zt-2 m m 2258 2568 2495 1600 (3700)
a-3 209,4 1275 2025 - 2077 (2061)
a-f. föV 1225 1945 - 2040 <xnz>
Zt-5 183,3 1176 (1631)
2t-6 206,6 1188 (160D
Zt-7 m 1238 0637)

■ Rétegsor
A negyedidőszaki üledék vékony, 

foltonként meglevő lösz, agyag, homok 
és kavics. A felsőpannon agyag, agyag- 

1 toárga, homokos agyagmárgaj alsó részén 
1 az Újfalui Homok Formációt ismerhetjük 
l (fel,1 Az alsóparmonban jól elkülönül 
a három, regionálisan elterjedt kőzet- 
rétegtani egység: a Drávái Homokpados 

1 Agyagmárga Formáció /a Zt-l-ben 1232- 
l fL462»_m,t a Zt—3-ban 1275-1484 m és a 
Zt-4-ben 1225-1435 m között/. A Tófeji 
Homok Formáció /1452-1920 m, 1484-1930 
1 m.-és 1435*-1873 m között/. Végül a Nagy- 
1 'lengyel!- Márga Formáció /1920-2037 m, 
ill. '1873-1945 m között/.

A szarmata csak a Zt-2 fúrásban 
volt kimutatható, főként zöldesszürke 
agyagmárga, mészmárga és homokkő ré
tegekből áll. A többi fúrás felé va
lószínűleg kiékelődik /85. ábra/. A 
bádeni rétegek itt általában vékonyak, 
szürke márga, mészmárga, világosszürke 
homokká, zöldesezürke vulkáni tufa, az
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alján dolomitkavicsokból álló konglo
merátum fordul aló.

Üledékhiány ás diszkordanoia után 
az cocán rétegsor következik. A felső- 
eooán főleg amfibolandezittufa, -agglo
merátum, és karboamfibolandezlt. A vul
kánitok közt kevés sötétszürke, zöl- 
desszürke márga, mészmárga betelepülés

is előfordul, ölobigerina similis,
G. eooaena stb. faunával.

Az amfibolandezit sötét zöldes- 
szürke, kálóiteres, pirltes és csu- 
szamlási felületek vannak benne. Por- 
firos szövetű, az alapanyag mikro- 
bolokristályos, amiben 3-7 mm-es am- 
flbolléoek láthatók. Felismerhető ke
vés biotit, andezln-labradorit össze
tételű plagioklász kristálykák, rit
kán augit és több pleokroós, sokszor 
bontott amfibol.

A középsőeooénbe /Zt-1/ sötét
szürke, kaloiteres, olajfoltos, gaz
dag faunás nummullnás-assilinás mész
követ és a Zt-2 fúrásban 3485-3666 m 
között bamásszürke, gazdag faunás 
mészkő rétegeket sorolunk.

Az eocén rétegsor alatt lepusz
tult felszínű, dlszkordáns felsőkré
ta üledék következik, amit a Zt-1 és 
Zt-2 fúrás érintett. Gazdag faunás a 
Folányi /inooerámuszos/ Márga Formá
dé. A Zt-1 fúrásban rendellenes ré-
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fúrás a kedvezd összetételű földgázt 
már nem találta meg. A gázelőfordulá
sok összetételét az alábbi táblázat; 
tartalmazza:
Származáshely Zt-1 Zt-2 Zt-3

1488-r93m 2276-79m 1531-34m
Hetén t£ 
Nehezebb CH 80,19 42,77

52,86 88,02

C09 ' 8,8 6 0,54 0,71
10,95 3,83 11,27

A mélységi hőmérséklet adatait
! ■ Zt-l-ben 85®0/1531 m, 20,4 i/?ö 

Zt-l-ben 118^0/2931 m, 24,8 m/°01 Zt-2-ben 150°0/3700 m, 26,4 m/°0
I A földgáz jelentkezése mellett a 

Zt-1 fúrásban az eocén 2921-2934 m kö
zött, a Zt-2 fúrásban szintén az eo
cén 2345-2347 és 2981 m körül ola.1- 
nyomos volt és az öblítőiszapon la 
olajfoltok jelentkeztek.

A többi fúrás eredménytelensége 
miatt a kutatást befejeztük. A kuta- 
téterületet vastag eocén képződményei
ben sok vulkáni kőzet jelenléte és a 
jobb tárolókőzet hiánya jellemzi. A 
mély szerkezeti, helyzet sem látszik 
kedvezőnek.

41. Pötréte /1 7 , 60, 87. ábra/ >

tegsort. találtunk /85. ábra/. Itt az 
eocén rétegekben 2490-257Ó m között 
felsőkréta lnooerámuscos márga, bizo
nyára vető menti szakasza iktatődik 
közbe. Sz középszUfke márga, gazdag 
szenon faunával: Globotruncana arca, 
Oloblgerina oretaoea, Oaudrylna -rugó
sa, GUmbelina globulosa, Inooeramus- 
pfizmák, stb. /Kőváry és társai sze
rint/.
Szerkezeti helyzet

A zalatáraokl kutatóterUlet az 
eooén képződményekkel kitöltött mély 
Zalatámok-Bak-Pötréte vidéki árok
ban van. A környéken a legidősebb 
ismert képződmény a felsőtriász néri 
dolomit, mely töréses rögökként 0 
felé a Hahóti magas rögvonulaton vi
szonylag magas helyzetű /He-68/, É-on 
Nagylengyelen szintén /85. ábra/.

A felsőtriász és felBŐkréta között 
nagy diszkórdanola van, amit a kimmé- 
riai, ausztriai mozgások okoztak. A 
felsőkrétának csak a felső részét is
merjük ezen a kutatóterületen. Az eo
oén után a pireneusi mozgások között 
jött létre az az árkos, lépcsős törés
rendszer, amely mentén valé lesüllye
dés megmentette az eúoént a lepusztu
lástői . Az eooénben helyenként 35-50° 
'rétegdőléseket figyeltünk meg. Az eo
cén utáni, de az itteni neogént meg
előző törések okozták a Zt-1 fúrásban 
említett, eooén képződmények között 
átfúrt felsőkréta jelenlétét /85. áb
ra/.
Kőolajföldtani eredmények

A Zt-1, -2, -3 fúrásokban figye
lemreméltó földgáz és némi kőolajnyo
mok jelentkeztek.

A Zt-1 fúrásban, 1488-1493 m kö
zött az alsópannon Tófeji Homokkő so
rozat egy kiékelődő homoklencséjében 
napi 171 _90Q,_m^-kedvező összetételű 
földgáz fordult elő, a Zt-2 fúrásból. 
2276-2279 m és 2044-2050 m mélységből, 
bádenl. rétegekből és a Zt-3 fúrás 
1531;5-1534,5 m között levő Tófeji 
Homok Formáció egy homoklencséjéből 
jelentkezett 10 mm-es fúvókán napi 
27 800 m^ gáz és 0,4 m^ könnyű olai- 
párlat. 22,5 atm nyomással. A többi

Pötréte kutatóterUlet a Hahóti 
magas rögvonulat É-i oldalára esik, 
•tőle Ny felé a söjtörl, K felé a 
dióskáli területekkel szomszédos, míg 
É-on Zalaszentmihály, D-en Kilimán 

1 kutatóterUlet határolja /l. ábra/.
A terület mélyebb földtani felé

pítésére az 1938-40. évek között vég
zett MAORT-féle gravitációs mérések, 
az 1956. évi Geofizikai Intézet ál
tal végzett mérések engednek követ
keztetni . Utóbbiak szerint, a környe
zethez viszonyítva negatív anomália 
uralja a területet, megfelelve a ha- 

1 hőiii ós< nagylengyel!' magas rögök kö
zötti baki, zalatámokl mély vonulat
nak. A földmágneses méréseket 1951-62 
• között a Geofizikai Intézet végezte,
A területen kis pozitív anomáliák 
vannak, +40 és +50 gamma értékkel. A 
szeizmikus kutatás 1958-ban folyt, 
a Szeizmikus Üzem 54.sz. jelentése 
szerint záródó kiemelkedés nincs.

A meglehetősen bizonytalan föld- 
1 tani ismeretek alapján 1962-ben mé-
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lyült a Pöt-1 fúrás, 152,35 m tszf. 
magasságú forgatóasztaltál számítva 
2682 m mélységig. A oél a baki kőolaj- 
előfordulás esetleges folytatásának 
felderítése volt.
87. ábra. Pötréte kutatóterUlet térképe.

Rétegsor
A felsőpannon kb. 1015 m mély

ségig túrt és agyag, agyagmárga, ho
mokrétegek sűrű váltakozásából áll.
Az alsópannon 1382 m-lg sötétszürke 
agyagmárga, világosszürke homokkő 
rétegekkel. A szarmata 1403 m-ig zöl^ 
desszürke agyagos márga. A bádenl 
rétegsor 1453 m-ig szürke márga,

1 mészmárga, lithothamnlumos mészkő és 
konglomerátum. Itt Is megvan az eooén 
éspedig 2265 m-ig felsőeocén, főként 
andezittufa és agglomerátum, 2343 m-lg 
középső és alsóeooén márga és mészkő.
A triászt 2682 m mélységig- tárta fel 
a fúrás, mészkő, agyagmárga, meszes 
agyagkő és dolomit fordul elő, helyen
ként gyér felsőtriász faunával Aarai/.

Pd-1

ro Tt

E-1
219.9

1b» J '

1182 11SS

Alsóp;atmon

2101__n .. T^01— Hydtm
(2226.51

PZt

MErpcittS N \  

kvart pala

8 6. ábra.

Szerkezeti viszonyok
A fúrás 0-ről, Kilimán felől és 

K-ről, Dióskál felől nagy lemélyülést, 
az alsőpannon megvastagodását igazol
ta, mely É felé kb. ugyanebben a 
szintben marad, Ny felé pedig tovább 
mélyül a Bak, zalatáraoki ároknak meg
felelően. A fúrás helyének részlete
sebb szerkezete ismeretlen maradt.
Kőolajföldtani eredmények

Figyelemreméltó kőolaj- és föld
gáznyomok nem mutatkoztak, mindössze 
614 m körül a felsőpannonban jelentke
zett pozitív aceton reakcióval egy ré
teg, talán a kilimáni gáztelep szint- 
tája. A terület, kőolajföldtani érté
kelése tisztázatlan, a fúrás szerke
zeti helyzete bizonytalan és csak vé
letlen lenne, ha a legkedvezőbb szer
kezeti helyen mélyült volna. Csak kor
szerű szeizmikus mérések után lehet a 
területet pontosabban átértékelni.

42. Misefa /6 6. 69, 88-91. ábra/ •

Misefa Nagylengyeltől K-re, a 
Zala-medenoe K-i szélén levő kuta
tóterület, Kehidától Ny-ra lejtő me
dencealjzat területére esik /l. ábra/, 
amelyet Nagylengyel környékének kuta
tása keretében vizsgáltunk meg.

A gravitációs méréseket a MAORI
1938-40. évi, a Geofizikai 

H  Intézet 1956. évi /38.sz.
V £ jelentés/ munkái tartal

mazzák. Záródó maximumot 
-----  Om nem találtak, de a méré

sekből számított ÉNy-DK 
tengelyű pozitív maradék
anomália van jelen. A Geo
fizikai Intézet mágneses 
mérései szerint fciS nega-

1217------

__1958_____
—  1967------
'-lan--
(2093)

tív anomália / -1 0  gamma/ 
jelentkezik. Az Olajipari 
Szeizmikus üzem 1958. évi 
/ 5 4 . b z .  jelentés/ mérése 
vetődésekre lenged bizony
talan következtetést le
vonni.

-Árterületen két felde- 
■rétő kutatófúrás mélyült 
>1962-ben.
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53. táblázat
Futás IA Fp- A?- tód. Ec*. C* 3

Mii-1 160,0 590 730 744 1016 1109 1214 1265 ($18)

Mis-Z 228,5 501 668 689 854 1049 1180 Ü2031

Rétegsor
A felsőparmon a szokásos agyag, 

homokos agyag, homok sűrűn váltakozva. 
Az alsópannon vékony, kőzetrétegtanl 
szintjei nem ismerhetők fel. A szar
mata jelenléte csak a környező fúrá
sokkal valő rótegazonoaítással való
színűsíthető. A bádenlben márgaosíkos 
algás mészkő van, dús faunával, mélyeb
ben agyagmárga finomhomokos rétegekkel, 
az alján konglomerátummal. Az eocén 
nummullteszes mészkő és agyag, agyag
márga. A felsőkréta felső részén az 
inocerámuszos márgát találtuk, a Mis- 
1-ben 1109-1214 m között, a Mis-2-ben 
1049-1009 m között. Utóbbiban alatta 
megvan a hippúriteszes mészkő 1089- 
1150 m között és a gryphaeás Borozat 
is, 1150-1180 m-ben. A kréta Üledék 
gazdag mikrofaunát tartalmaz. A Mis- 
1-ben az inooerámuszos márga vörös 
jura kori mészkőre telepszik, amely 
ott 1214-1265 m között található, 
alatta pedig felaőtriász. rhaeti márga 
következik, 1472 m-ig, ami alatt pedig 
nóri dolomit, az 1518 m talpmélység
ig. A Mis-2-ben a gryphaeás rétegek 
közvetlenül a dolomit lepusztult fel
színére települtek.
•88. ábra. Misefa-1 és -2 számú fúrások 

helyszínraj za.

Szerkezeti viszonyok
A fúrások igazolták a geofizikai 

mérések alapján várható medencealj
zat-emelkedést K felé: a Mis-2 fúrás
ban a neogén medencealjzat 162 m-rel 
magasabban van /89. és 91. ábra/. A

neogén alatt diszkordánsan itt az 
eocén is megvan, majd újra diszkor
dánsan a felsőkrótának a környékre 
jellemző hármas tagjai következnek.
A kutatás érdekes földtani eredménye 
a Mls-1 fúrásban a jura vörös mészkő 
jelenléte, mely nyilván lepusztulási 
maradék. Alsókrétát nem ismerünk a 
környéken. A felsőtriász felszínéről 
is lepusztult egy rész a magasabb rö
gökről, helyenként a rhaeti márga, 
•máshol csak a nóri dolomit van meg.

Mk-1

kőolaj-földtani eredmények
A misefai fúrásokban számottevő 

kőolajnyomokat nem találtunk. A neo
gén rétegsor K felé nyitott, felhal
mozódásra alkalmas csapda úgy látszik 
hiányzik. A paleogén és mezozoós ré
tegsort több mélyreható lepusztulási 
időszak szakította meg, amelyben ha 
voltak, elpusztultak a szénhidrogén 
felhalmozódások, újak pedig a vékonyo
dó neogén rétegekben és alattuk már 
nem képződtek. A mezozoós rétegek 
itt 0,9 g/1 sótartalmú karsztvizet 
• tartalmaznak.

A terület továbbkutatásra nem 
kedvező. A triász alatt valószínűleg 
megtalálhatnánk a perm képződménye
ket, a közeli dióskáli fúrásokból is
mert kedvezőtlen kifejlődésben, s 
alatta az anghimetamorf ópaleozoikura 
várható.
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43. Kehida /s9| 90-93. ábra/
A kehidal kutatóterület a Zala- 

medenoe ÉK-i szála. Itt még 1939-40- 
ben a MAQRT végzett E8tv3s-ingáB mé
réseket, majd 1951-56-ban a Geofizi
kai Intézet /38.sz. jelentés/, de 
figyelemremélté rendellenességet nem 
találtak. Csak az 1958-ban elvégzett 
Vizsgálatokkal mutatott ki a Geofizi
kai Intézet másodlagos maximumot. A 
földmágneses mérések jelentősebb rend
ellenességet nem találtak. Szeizmikus 
méréseket 1952-53-ban a Geofizikai 
Intézet, 1958-ban az Olajipari Szeiz
mikus Üzem végzett /54.sz. jelentés/.
A NeR-16 jelű szelvény Kehidánál je
lentős kiemelkedést jelez, melynek 
felszíne csak kb. 200 m mélységben 
van /92-ábra/. Ugyanitt van az emlí
tett másodlagos maximum.

Mivel Nagylengyel környékén min
den CH-felhalmozódási lehetőséget meg 
kívántunk vizsgálni, ezért 1962-64- 
ben 3 fúrás mélyült. 54 UUazi

R f»  FA % Af. $2. B Ü  feihi fléri feni Udiqi

Kd-1 121,2 191 - - 206 292 (591)

Kd-2 267,6 1 A99 - 520 -  1538,7)

Kd-3 2263 215 - - -  "-3000 3820(3855,5)

Rétegsor
A kehidai kutatóterületen vékony 

negyedidőszaki lösz, agyag, homokréte
gek alatt, a szokottnál szintén véko
nyabb pannon homok, agyag, agyagmárga 
rétegek következnek úgy, hogy a K-i 
medenoeszegélyhez közelebbi Kd-1 és 
_-3 fúrásban valószínűleg csak a falső-

90. ábra. Földtani szelvény

pannon van meg, a Kd-2 fúrásban bi
zonytalan elhatárolással megvan az 
alsópannon felső része is. Szarmata 
rétegsort nem sikerült kimutatni. A 
Kd-2 fúrásban talán megvannak a szar
mata bizonytalan nyomai, de a pannon 
üledék általában közvetlenül a bádeni 
rétegekre telepszik. A bádeni réteg
sor felső része glaukonitos, tufás 
lithothamniumos mészkő, pirítás 
agyagmárga, csillámos márga és az 
alja konglomerátum, melyben metamorf 
kvarcit és dolomit kavicsok vannak.
A neogén ezzel az alapkonglomerátum
mal diszkordánsan települ a felső
triász rétegekre.

A felsőtriász legfiatalabb is
mert tagja a rhaeti sötétszürke már
ga, mészmárga, mészkőcsíkokkal, mé
lyebben mészkő, agyagos mészkő,

breocsás dolomit, bitu- 
fehida-1 menes dolomit kifej lődésű.

121,2
4 —
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Zab A benne talált pollen 
^lapján a rhaeti emelet
be sorolják, kösseni kl-

(551)

Ikn

jjj:
Tjr. fojlődéaű üledékként és a 

nagylengyelt, szilvágyi, 
Íjróri zalaudvamoki, misefai stb. 

fúrások hasonló rétegei
vel, valamint a Keszthelyi 
hegység Rezi Formációjá
val azonosítják /Kőháti, 
1966/.

A kösseni rétegek
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alatt a néri emelet dolomitja
it találjuk, melyet a Kd-j fú
rás 2785 m vastagságban harán- 
tolt. Aa itteni kifejlődése 
cukorszövetű, helyenként ‘ üre
ges, felső részén lemezes do
lomit, színe világos barnás- 
szürke, barna sávos, lent sö
tétbarna. Benne algamaradvá
nyok , gyéren molluszka és 
Ostraooda vázak fordulnak elő. 
Azonosítjuk az Andráshida-1 és 
botfái hasonló kőzetekkel és a Keszt
helyi-hegység Fődolomit Formációjával. 
Az előbbi alatt Uledékfolytonossággal 
Végh Sándorrá szerint karaj rétegsor 
következik, a Kd-3 fúrásban kb. 3000- 
3820 m között fúrtuk át. A felső része 
■sötétszürke, barnásszürke dolomit. 
Uegálodus átmetszetekkel. Alatta mikro- 
oolitos, sztilolitos mészkő, majd 
.-baroássárga mészkő, sötétszürke mész- 
márga^ sötétszürke agyagpala és ez 
alatt barnásszürke, sötétszürke mészkő, 
végűi sötétszürke mészmárga következik, 
mely felsőtríász pollent tartalmaz 
/Hutter Erika/. A mészkövekben algák, 
Nodosaria, Frondlcularia, Trocholina, 
echlnodermata, mollusoa, ostraooda 
váztöredékek vannak. A kőzsthasadékok, 
elválások mentén bitumenes anyag fi
gyelhető meg. Hasonló rétegsort is
merünk a Pötréte-1 , Diéskál, Nagyti- 
láj-2 fúrásokból.

Uég mélyebben a Kd-3 fúrásban 3820- 
3855,4- m között, középsőtriász, ladini 
emeletbe sorolt, sötétszürke, lemezes 
palás agyag, BÖtét barnásszürke mész
kő és világosbarna, finomszemosés 
sztilolitos mészkő következik. A mész
kőben Nodosaria sp. Guttullna, Globu- 
lina metszeteket ismert fel Kőváry,

Kehida

I f f i

9 3. ábra. Földtani szelvény 
a Kehida-1 és -3 
fúrásokon át.

ezen kívül az al
gamaradványok is 
gyakoriak, ostra- 
coda, mollusoa 
váztöredékekkel.

íj néri

Ikra-

1820 

U&v)

92. ábra. Az NeR-16 szeizmikus szelvény 
értelmezése a kehidai kutató- 
területen, terjedési sebességekkel.

Szerkezeti viszo- 
ngok

K felé, a me
dence széle irá- —  jQOO
nyában emelkedő Tj fonti 
triász medence- 
aljzaton elvóko- 
nyodó és hiányos —  
neogán rétegsor y y '
jellemzi, a terü
letet. A medence- 
aljzat töréses- 
rögös szerkezetű,
mely Ny felé egyre mélyebb helyzetű.
A NeR-16 szeizmikus refrákoiós szel
vény ezeket a rögöket ábrázolja Ke- 
hidánál /92. ábra/ a karai dolomit 
felszíne jelentkezett 5200-5600 m/s 
terjedési sebességű kiemelkedő rög
ként. A rögök közötti mélyedéseket 
a rhaeti márga tölti ki és a Ny felé 
mélyülő medencealjzatot diszkordánsan 
fedi a K felé emelkedő, elvékonyuló, 
részben kiékelődő neogén rétegsor.
Ny felé megjelenik az eocén és kréta 

is /Misefa-2/. A szer
kezet tetővidékén csak 
vékony felsőpannon fedi 
a triász rétegeket. A 
maradékanomália térkép 
szerint ÉK felé újra 
mélyül a medencealjzat, 
amire vonatkozó fúrási 
eredmények azonban nin
csenek. Lehet, hogy osak 
a karai dolomit felszíne
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süllyed le és a mélyedést kitölti a 
rhaeti márga, aminek folytán a mezo- 
zoős alaphegyaég egyenletesen emelke
dik a medence széléig, ahol a Keszt
helyi-hegységben a felszínre jön a 
kami. emelet a Veszprémi Márga Formá
ció és Ederiosi Mészkő Formáció, ezen 
a nóri Fődolomit Formáció és a rhaeti 
kösseni rétegek a Rezi Formáció néven.
Kőolajföldtani eredmények

A fúrások Jelentősebb CH-nyomokat 
nem találtak. A karni mészkőben kevés 
bitumennyom jelzi a hajdani medence- 
szegélyi elvándorlás útját. További 
kutatásra a terület kevéssé alkalmas.
A neogén vékony, a mezozoikum vastag 
karbonátos rétegei pedig karsztvizet 
tartalmaznak.

4-4. Bucsuszentlászló/66. ábra/

A bucsuszentlászlói kutatóterület 
a nagylengyel! kőolajmezőtől K-re 
esik, ahol a medencealjzat lépcsős 
töréses szerkezettel emelkedik ÉK 
felé, felette pedig neogén kiókelődési 
övék vannak. A gravitációs méréseket 
először a MAORT végezte, majd 1952- 
58-ban a Geofizikai Intézet. Záródó 
gravitációs anomáliát nem találtak, 
csak K felé emelkedő rétegeket. Jelen
tősebb mágneses anomáliát sem talál
tak.

Szeizmikus méréseket 1958, 1966 
években a Szeizmikus Üzem végzett 
/91.sz. jelentés/, záródó szerkezetet 
nem találtak. Közel É-D irányú töré
sek mentén K felé emelkedő medence- 
aljzat mutatható ki, 800-1200 m mély
ségben.

A Nagylengyel környéki kutatás 
keretében az 1962. évben egy mélyfúrás 
létesült, melynek 148,24 m tszf. magas
ságú forgatóasztalától számított ré
tegsora a következő: mintegy 20 m vas
tag negyedidőszaki lösz, homok alatt 
a felsőpannon kb. 650 m-íg tart, agya
gos homok és homok. Az alsópannon 
kb. 875 m-ig agyagmárga, mely a Nagy
lengyel! Márga Formációhoz hasonló, 
kicsit világosabb szürke. Alatta 890 
m-ig szarmata márga van, 1351 m-ig

bádeni lithothamniumos mészkő, szürke 
márga, glaukonitos zöldesszürke márga 
gazdag tengeri faunával. Nagy üledék- 
hiánnyal diszkordánsan következik a 
felsokréta Ugodi /hippuriteszes/ Mész
kő Formáció, amelyben 1399,7 m-ig ha
tolt a fúró /66. ábra/.
Szerkezeti viszonyok

A kutatóterület szerkezete a geo
fizikai értelmezés alapján várttal 
megegyezik. A mezozoós aljzatban lép
csős törések mentén különböző helyze
tű rögök vannak egymás mellett /66. 
ábra/. A preneogén erózió által le
pusztított felszín ÉK felé emelkedik, 
ezen a neogén üledék K felé elvéko- 

. nyodik. A medencealjzatot tagoló tö
rések némelyike az alsőpannonig kö
vethetően felújult.
Kőolajföldtani eredmények

Szénhidrogén nyomokat, nem talál
tunk. A terület földtani felépítése 
a szomszédos nagylengyeliéhez hason
ló, a környező fúrások a felsőtriászt 
is elérték /Mis-1, Pö-l/, magasabb 
szerkezeti helyzetben, de itt CH-fel- 
halmozédás már nem történt.

45. Gelse

Gelse környéke a Hahóti magas rög
vonulattól D-re, ill. annak D-i olda
lán levő kutatóterület. Ennek szerke
zeti viszonyaira először a MAORT gra
vitációs mérései derítettek fényt. 
Részletesebb méréseket a Geofizikai 
Intézet, végzett 1952-58-ban: t-iek sze
rint a kiliraáni gravitációi maximum 
déli szárnyaként jelentkezik a terü
let. A mágnesen mérések a területen 
jelentősebb rendellenességet nem talál
tak. A szeizmikus mérések 1960-ban 
folytak, a Geofizikai Intézet 53.sz. 
jelentése tartalmazza a részletes mé
rési eredményeket: a terület K-Ny-i 
csapásé, D-i lejtésű, a 2100-2200 m 
mélységben jelentkező visszaverő fe
lületek szerint. Az 1956. évben az 
Olajipari Szeizmikus üzem végzett 
méréseket /54.sz. jelentés/, amelyek 
vetőzónákat mutattak ki.

Kutatófúrás 1963-ban mélyült, az-

120



sál a céllal, hogy a hahót! magas rög- 
vonulat déli oldalát feltárja, ahol a 
mély oltárai árok felől a rétegsor 
kiékelődik.
Rétegsor

A 150,39 m tsaf. magasságú forga- 
tóasztaltól számítva kb„ 30 m holocén 
é g pleisztocén rétegek alatt, kb. 1049 
m-ig felsőpannon faunás agyag, homok 
következik, sűrűn váltakozva, 1621 m- 
ig alsópannon amelynek felső részén 
elkülöníthető a Drávái formáció homok- 
csíkos agyagmárga rétegsora, a Tófej! 
Homok Formáció és a Nagylengyel! Márga.,' “ ' . v t
Formáció, Limnooardium abiohi fauná
val. Mélyebben, 3,̂ 57 m-ig szarmata 
márga, mészmárga, mészkq,:Jipíiiűkkő kö- 
vetkezik, a márgában és inésskőben gaz- 
dag mikrofalmával. A mészmárga felső/ 
része a Belesnai Mészmárga Formáció
hoz is tartozhat, ezért az alsópaunoa 
elhatárolása bizonytalan, Alatta 1755 
m-ig bádeni lithothamniumos mészkő, 
márga, homokkő és konglomerátum kö
vetkezik. A konglomerátum kavicsai: 
kvareit, csillámpala, gránit törme
léke, Ez alatt sötét zöldesszürke. 
emfibol biotitos gránitba ért a fú
rás. A kőzeten, zúsottság, mílonltoso- 
dás figyelhető meg, könnyen szétesik. 
Szövete kataklásos, mikroholokristá- 
lyos, porfiros. Unduláló kvarokriatá- 
lyok, sok plagicklász /labrador/, 
szürkés ortokláss, helyenként fakó 
biotit és amfibol figyelhető meg 
benne.
Szerkezeti viszonyok

A kilimáni alaphegységi magasrög 
déli oldalán gyorsan mélyülő neogén 
medencealjzat helyet ad a magyarszent- 
miklósi, újudvari, nagybakónak! fúrá
sokkal feltárt miocén árok 2000 m-nél 
vastagabb szarmata, bádeni, kárpáti 
üledóksorának, A gelsei fúrás a még 
vékonyabb miocén kifejlődés helyén, a 
miocén árok É-i szélén mélyült. A mio
cén rétegek nagy kiékelődési övét, 
vagy a szinezedimentációs törésekkel 
határolódó övét nem sikerült feltárni, 
ami szénhidrogénkutatási szempontból 
kívánatos lett volna.

Kőolajföldtani eredmények
A fúrás é s a rétegvizsgálat köz

ben csak gyenge gáanyomok jelentkez
tek. De á dél felé vastagodó' miocén- 
alsópaanon rétegekben litológiai és 
törésekkel záródó csapdák várhatóak. 
Ezeket a fúrás nem tárta fel, mert 
még a magas rögvonulaton települt. 
Gélszerű volna korszerű szeizmikus 
mérésekkel felderíteni a D felé mé
lyülő medencealjzat törési öveit, & 

neogén rétegek kiékelődési zónáit,
Az É felé kiékelődő, vagy törésekkel 
záródó durva törmelékes medenceszéli 
neogén. üledékben GH-felhalmúzódási 
öv lehetséges és ezért elsőrendű re
ményteljességű kutatóterületnek te
kinthető.

46. Kotormány /103. 106. ábra/

A kotormányi kutatóterület a Zala- 
medence Ny-i részén van /l. ábra/ az 
országhatár közelében. Mint Kerkáské- 
polnával kapcsolatban említjük, itt 
az 1939-40. években Eötvös-ingás. 
1956-57-ben graviméteres mérések foly
tak. Kotormánynál erősen növekednek a 

■ pozitív anomália értékek, amiből az 
alaphegység Ny felé való emelkedésé
re következtethettünk. Az 1955-59. 
évek között végzett szeizmikus méré
sek /40. és 69. -a. jelentés/ Kotor
mánynál szintén.Ny felé emelkedő ré
tegfelületeket jeleztek, Mivel az őr
ségi mély madencerészben, Gsesztregen 
és Szentgyörgyvölgyön jó olajnyomok 
fordultak elő, szükséges volt a me
dence Ny-i szélén már emelkedő ma- 

• dencealjsatú terület felderítése.
Ezzel a céllal mélyült 1963-ban a 
Koíormány-1 fúrás.
Rétegsor

A rétegsor Benczik Anna geológus 
nyomán a 243,52 m tszf. magasságú 
forgatóasztaltól számítva kb. 340 m-ig 
negyedidőszaki homok, kavics, agyag, 
146a m-ig felsőpannon homok, agyag, 
sűrűn váltakozva, 2130 m-ig alsópannon 
mely itt hoiaokrétegekben gazdag kifej- 
lődésű, 2266 m-ig feltételezzük, hogy 
szarmata homok, agyagrétegek, de meg
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kell jegyeznünk, hogy nem határolható 
el jól, ae a felső,sem az alsó része. 
Alatta bádeni homok, agyag, agyagmár- 
ga rétegsor következik 8854 m-ig» 
majd a kárpáti emeletbe sorolt rété™ 
gek a 3162 m mélységig,ahol a fúrás 
véget ért.
Szerkezeti helyzet

A kotormányi fúrás a terület szer
kezeti ismeretéhez nem sokkal járult 
hozzá, mert az alaphegységet nem érte 
el, az átfúrt képződmények elhatárolá
sa pedig bizonytalan. A medenoe itt 
még tekintélyes mélységű, de É S jr felé 
/a szentgotthárdi fúrások felé/ első
ké lyedő medence területére esik, amely
nek legmélyebb része DK felé, Résznek 
1 vidékén van.
Kőolaj-földtani eredmények

A fúrás benzinszagé és olajfoltos 
' kőzeteket talált 2270-2990 m között.
1 2987-3069 m között olajnyomos, benzin
szagé agyagmárga /kárpáti, emelet/ for
dul elő. De az elvégzett öt réteg- 
vizsgálat alkalmával csak víz ás gyen
ge íöldgáznyoaok jelentkeztek.

Az ászlelt CH-nyomok figyelemre- 
méltóak és gyarapítják az indokokat 
az őrségi medsancatértílet. részletesebb 
■ knüaíáaához, A kotormányi fúrás bi
zonytalan szerkezeti helyzetben mé
lyült, mely csak véletlen szerencse 
esetén lehetett volna eredményes. Az 
őrségi medenoarész korszerű szeizmikus 
felmérése után, a legremányteljesőbb 
helyeken mélyült fúrások dönthetik el 
a terület értékelését.

47. Detényé /h, 94-95. ábra/
A letenyei kutatőterület a Zala- 

medence D-i részén van, Budaiétól D- 
re és Bajosától EHy-ra /l. ábra/. Ez 
a terület a dél-salai mély miocén- 
pliocén medenoe része, A gravitációs 
térkép a Budafa olajmező gravitációs 
maximumától D-re 13 mg esést mutat az 
országhatárig, amit a medencealjzat 
lesüllyedésével értelmeztünk, Szeizmi
kus méréseket 1954-57-ben végeztek 
/27. és 35. jelentés/ de a terület 
Ny-i részét nem vizsgáltuk meg. IC

falé mélyülő gerinoszerű alakulat 
rajzolódott ki, 2000-2175 m mélység
ben,

A fúrások meglehetősen bizonyta
lan geofizikai eredmények alapján mé
lyültek, A Ie-1 fúrás a budafai szer
kezet felé emelkedő területen mélyült, 
a B-II-től D-re, 3,5 km=rel. Az 1963- 
68-as években három fúrás mélyült, 
ezek fontosabb földtani adatait az 
alábbi táblázat tartalmazza:

55. táblázat

Rétegsor
A-szokottnál vastagabb, de nem jól 

elhatárolható negyedidőszaki agyag-, 
homok, kavics rétegek alatt nagy vas
tagságú felsőpannon agyag-, agyagmárga 
és homokrétegek sűrű váltakozása kö
vetkezik, majd a Le-1 fúrásban 2105 
m-ig, a le-2-ben 2055 m-ig agyagos 
rétegsor, alatta szintén vastag homo
kos kifejlődésű alsépannon követke
zik, Az alsópannon fauna a Le-1 fú
rásban már az 1500 m-ből vett mag- 
mintában megjelent Congeria partschi 
és Limnocardiumok. A felsőpannon 
vékonyabb a nagy vastagságú bádeni- 
hez és alsópannonhoz képesti a me- 
denoesüllyedés a felsőpannonban már 
mérséklődött. A szarmata emelet üle
dékeinek a jelenlétét feltételezzük, 
de sem kőzettani kifejlődés különb
ségével, sem ősmaradványokkal néia bi
zonyítható az elhatárolása, A bádeni 
rétegekből foraminifera-fauna került 
elő, a Le-1 fúrásból 3574 m-ből. A 
Le-2 fúrásban a bádeni rétegek jelen
létét fauna nem bizonyítja. A 3340 ra
bén megjelenő agyagmárga, homokkő, 
konglomerátumrétegekben félsós jel
legű kárpáti fauna jelent meg: Rotalia 
beccaril,donion elongatum, Elphidium 
erispum, E. maoellum, echinoidea tüs- 
-kák, oetracodák, halfogak, alatta pe
dig 3415 m-től a 3521,5 m-es talp
mélységig bázlsos andezit, következik, 
melynek Szepesházy vizsgálata szerint
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pilotaxitos, augit-mikrolitos alap
anyagában Ikerlemezes plagloklása 
kristályok Ismerhetők fel, kloritos 
csomókkal. A színes elegyrészek el
bontottak.

A Le-1 fúrásban gazdag bádenl 
faunás aleurit jelent meg 3574-3676 
a között, majd a kárpáti emeletbe. 
helyezhető agyagmárga, homokkő, kon
glomerátum következik. Az utóbbi, ka
vicsanyagában lekerekített márgadara- 
bok, dolomitkavicsok fordulnak elő.

Borsfa
ábra.
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Letenyo-1, -2, -X, Budaia-II, 
-IV és Semjónháza-1 fúrások 
helyszínrajza.

Szerkezeti viszonyok
A fúrások az alsópannon, miocén 

medencének a büdafai boltozattól D-re 
történő nagy mérvű lesüllyedését bi
zonyítják. Valószínű, hogy a miocén 
üledék vastagsága.már kisebb, mint 
Budaia területén, ahol az 2000 m-nél 
vastagabb, míg Letenyén és főleg 
Bajosán jóval vékonyabb, utóbbin 100 
m körüli vastagságú. Bbben a medence- 
részben a vékonyabban kifejlődött mi
océn üledékképződés után nagy mérvű 
alsópannon medencesüllyedés és vastag 
Uledékképződés folyt. A felsőpannon

(Molnári

ehhez: viszonyítva már vékonyabb: a 
süllyedés mérséklődött. E regionális 
szerkezeti kép mellett a részletesebb 
szerkezeti viszonyokat nem ismerjük.
Kőolajföldtani eredmények

A fúrásokban általában figyelemre 
méltó kőolaj- és földgáznyomok jelent
keztek, de ahhoz, hogy nagyobb felhal
mozódást is találjunk, több véletlen 
szerencse lenne szükséges, mert a fú
rások pontos és részletes helyzetét 
nem ismerjük.

A Le-1 fúrásban kevés föld
gáznyom jelentkezett 2295-2299 
m közötti alsópannon, homokkő 
vizsgálata alkalmával. A fú
rást a tervezett, mélység előtt 
be kellett fejezni a Bányaha
tóság rendelkezése szerint, 
mert megfelelő kútelzáró ké
szülék nem állt rendelkezé
sünkre.

A Le-2 fúrásban 3260-65 m 
között kőolajos homokkő for
dult elő /22. magfúrás/, az 
iszap is olajos volt. A 3415,5 
m talpmélység elérésekor erős 
olaj- és gáznyomok jelentkez
tek, kb. 1 m^ kőolaj került a 
felszínre /56. táblázat/. A 
4 1/2 betétcső tető záráavizs- 

MÁZA gálatakor is kőolaj került a 
felszínre, az 1965.IV.01-i 
mintavétel szerinti összeté
tele a táblázatban. A 3340- 
3344 m-ből miocén homokréte
gekből sós vízzel /62,9 g/1/ 
mintegy 6,5 m^ olajnyom je
lentkezett /táblázat/. Mivel 

a Le-2 fúrás műszaki kiképzése nem 
tökéletes, a rótegvizsgálatok ered
ménye kérdéses.

A Le-1 fúrásban 3750-3755 m-ből 
10 ram-es fúvókán napi 15 700 n ? föld
gáz ás 640 m^ víz jelentkezett, amely
nek a hőfoka a beáramlás mélységében 
120°C. Kezdeti rétegnyomás 720 atm, 
de mintegy 3000 víz kitermelése 
után1 706 atm, újabb 3000 víz ter
melése. után 693 atm. Ebből számítva 
a vízkészlet 3,8 millió a ? lenne és 
az áterssztőképesség 4,2 mD /Megyeri

Sem-1
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Lel Le-2 U-1 Sem-1
in,2 153.35 TO,4 171,65

fölhalmozódásoknak. De való
színű, hogy kedvezd szerke
zeti helyzetben ezekben a 
mály medencékben is vannak 
nagyobb felhalmozódások és 
nemcsak a környező kiemelt 
szerkezeti helyzetű terü
leteken, mint Budafa, Lová
szi és Nagylengyel. Ezért 
e sok olajnyomot tartalmazó 
medencék részletes és kor
szerű szeizmikus kutatása 
és a legkedvezőbb szerkeze
tek fúrással valé megvizs
gálása elsőrendű kutatási 
feladatnak tekintendő.

vizsgálata szerint, 1970/. A 3560-
3574,5 m közötti miocén rétegből napi 
2-6000 a ?  földgáz, rétegvíz és olaj- 
nyom jelentkezett /táblázat/. Végül 
a Le-1 3046-3043 m közötti alsópannon 
homokkőből jelentkezett kőolajryom.

Letenyei kőolaj-földgáznyomok 
adatai:

Földgáz Le-1 
3560 m

Le-1
3573,5 m

Metán 77,24 78,56
Etán 8,94 10,56
Propán
Bután

4,02
2,20

4,07
Nehezebb CH 2,99 2,42
C(X> 4,58 4,05
»22 0,03 0,34 

56. tál
Kő o l a j  aJrnvziítójt Le-2

32GSra
U-2 Le-I

ÍVíIm
U - I
3560m

Le-1
30\6m

Faj súly 2'3‘ C 0,8545 0,8304 0̂ 473 o pa. 0,8434
lelleg intem. H F -  Pa4 intern. inteno.
Dcrraed&panl “C +49 440 <4,5 ♦23
YistbziUs M “C 10,61 9,17

/50“C 6,51 9,27 5,45
/70*C 4,51

Serein »7« 6J51 23,27 12,73 30,0 17,12
Petróleum 23,55 17,41 12,21 28,5 9,26
Gázolaj - - * 14,5 7,27
Maraáák 69.84 58,33 74,89 26,0 66,18
Vesztesig 0,89 0,17 1,0 0,17

4S. Vöckönd/52. 96-97. ábra/

A vöcköndi kutatóterület a Zalai 
medence ÉK-i szélén. Nagylengyel ÉK-i 
szomszédságában van. Az első gravitá
ciós mérésadatok a MAORI torziós inga 
méréseiből származnak. Itt DNy-ÉK 
irányú, ÉK felé nyitott maximum je
lentkezett. Ezt az 1948. évben gra- 
viméterea mérésekkel is megvizsgálták. 
A Geofizikai Intézet 1956-57. évi mé
rései megállapították, hogy a Vöckönd- 
Cáford gravitációs maximum hosszten
gelye kb. 8 km. Az országos mágneses 
mérések szerint földmágnesea maximum 
nincs a kutatóterületen,

A Geofizikai Intézet szoizirr' j-us 
mérései 1953-ban kiemelkedést nem ta
láltak. Az Olajipari Szeizmikus tizem 
1956-ban dőlésvoktor térképet szerkesz
tett, amely szerint záródó szeizmikus 
kiemelkedés nincs a területen.

Az 1963. évben kőt fúrás mélyült 
/52. ábra/. Főbb földtani adataik az 
alábbiak:

57. LáUazst
Kiás FA Fp. ítp. 5z. Bdd.

Vo-1 147,7 2K> 604 - 680 (613)
Vö-2 172,2 315 544 - 630 833 (865)

Ezek a komoly kőolaj- ás földgáz
nyomok egyformán jellemzőek a Budafa 
és Lovászi kőolaj- és földgázmezőktől 
északra és délre elterülő őrségi mio- 
pliocén mélymedencére, amely terület 
tápterülete a Zala-medonce beli nagy

Rétegsor
A negyedldószaki lösz, homok, ka

vics alatt viszonylag vékony medence- 
szegélyi felsőpannon homok, homokos 
agyag váltakozik sűrűn egymással. Az 
alsósaimon szintén vékonyabb kiíejlő-
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désű és valószínű, hogy a .két alaó 
regionális elterjedósű kőzetréfcegta- 
ni szintje ismerhető fel a rétegsor
ban! a Vö-l fúrásban 380-502 a között, , 
a VÖ-2-beh 315-480 m között a Tófej! 
Homok Formáció és az 502-604 a, ill, 
480-544 m között a Nagylengyel! Márga 
formáció. A szarmata hiányzik, 111. 
nem bizonyítható a jelenléte. A bádeni 
rétegsor homokkő, meszes homokkő, 
homokos, vagy lithothaanlumos mészkő. 
Alatta Uledékhiánnyal és diszkordánsan 
a felsőkréta szenoa emelet következik, 
mészkő, mészmárga és márga. Alatta 
szintén Uledékhiánnyal, diszkordánsan 
a felaőtrlásg dolomit lepusztult fel
színe következik.
Szerkezeti viszonyok

A geofizikai adatok értelmezése 
szerint várható szerkezet jelenlóte 
nem igazolható, nem cáfolható. ÉK feló 
a medence széle felé lassú regionális 
emelkedést tapasztaltunk. De a két fú
rás között sokféle szerkezeti válto
zás, töréses rögök, stb. jelenléte 
lehetséges, de ezekre nincsenek ada
tok /52. ábra/.

A legrégebbi megismert képződmény 
a felsőtriász fődolomit,'amelynek a 
felszínét a falsőkrótáig nagy foki 
lepusztulás érte. Az ausztriai moz
gások után diszkordánsan a felsőkréta 
tengeri üledék képződött, melynek fel
színe a bádeni tengerelárasztásig 
szintén lepusztult. A bádeni emelet 
után, a moldvai ás attikai orogón sza
kaszok hatásaként csak az alsépannon 
beltenger Üledékeinek alsó részét, 
majd a felsőpannon vékonyabb Üledék- 
sorát; találjuk a területen /97« ábra/.

Az Uledékképződés többször, hosszabb 
időre megszakadt, nagy eróziós idő
szakok iktatódtak közbe és csak vé
kony medenceperemi neogén üledék kép
ződött, mindez a CH-eiöfordulás szem
pontjából kedvezőtlen.
Kőolajföldtani eredmények

A két fúrás kőolaj- és földgáznyo
mot nem talált. A kutatóterület meg
ismerése nem teljes: a felsőtriássnál 
idősebb képződményeket nem ismerjük, 
de a vastag triász alatt esetleg'perm

homokkő, éa ópaleosoóa átalakult kép
ződmények várhatóak, arai kedvezőtlen-.

A medence mélyebb részei felől OH- 
migráció és felhalmozódás lehetséges, 
de megismerésére részletesebb szerke
zeti adatokra lenne szükség. Csapdák 
kialakulása várható a dieskordaacia 
felületeken, törések mentén, porózus 
rétegek kiókelődési öveiben. Nagy elő
fordulás nem várható.

49, Zalaudvamok /9Ö-97. ábra/

A Zala-madenoe, K-i szélén a Nagy
lengyel környéki kutatás legkeletibb 
része tartozik ide /l. ábra/. A ki
terjedt területen a MAORI gravitációs 
mérései után, részletesebben a Geofi
zikai Intézet 1954-ban dolgozott itt, 
és záródó gravitációs maximumot álla
pított meg, A földmágnesea mérések fi
gyelemreméltó anomáliát nem találtak. 
Szeizmikus méréseket 1952-53-ban a Geo
fizikai Intézet végzett, ritka vonal
hálózattal. Ezt a Szeizmikus Üzem 
1954-ben folytatta. A méréseredmények
ről térkép nem készült.

Az 1963-as évben két f^rás mélyült 
a gravitációs maximum vizsgálatára 
/96« ábra/. A fúrások főbb eredményei
az alábbiak: 58. Ü U M

futás fA Fp. kf. 52. m. k
Lt-1 159,1 110 .250 - 309 ÉŰ8 (920,5)
Zb-2 121,9 210 292 - - 390 ti

Rétegsor
A rétegsor medenoeszéli és vé

kony. Foltonként megvan a vékony, ne
gyedidőszaki lösz, homok, agyéig, ka
vics, A felsőpannon vékony, világos- 
< szürke homok, homokos agyag. Az alsó- 
pannon vékony és valószínű, hogy csak 
az alsó része, a Nagylengyel! Agyag- 
márga Formáció kőzetrétegtani egysége 
fejlődött ki, felsőbb részei valószí
nűleg hiányzanak. Alatta a Zu-1 fúrás
ban homokkő, kevés agyag és konglome
rátum van, amit eredetileg bádeni üle
déknek véltünk, de lehet, hogy csak 
az 'alsópannon alapkonglomerátuma. Ez 
után a mezozoikum összetört rögj ai 
következnek. A íelsőkréta szenon
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mészkő, melynek repedéseiben, csu- 
szomlási lapjain zöldesfehér agyag
bevonat van, sok őslénytöredék lát
szik benne: rudlsták és echinodermaták 
törmeléke. Ismét Uledékhiány és disz- 
kordanoia után felsőtriász szürkés- 
barna mészkő sötétzöld, agyagos, szti- 
lolitos, zöldesszürke márga, agyag- 
márga, majd agyagos mészkő és dolo
mit következik. A Zu-2 fúrás 820,7 m-t 
fúrt és ebben állt meg /97. ábra/. A 
rétegsor felső része kösseni fáoiesű 
szürkésbaraa mészkő sötétzöld agyag- 
sztilolitokkal, zöldesszürke agyagmár- 
ga, márga, agyagos mészkő és dolomit. 
Végül 975 m-től a talpmélységig szürke 
dolomit. A triász rétegsorból Tereb- 
ratula gregaria, Prondioularia, Glo- 
mospira, Nodosaria, Corallina, Conba- 
oulisporites mesosoicus, Tirolites 
tuberculiformis őslényeket, ismertetett 
Majzon és Kőváry,

96. ábra. Zalaudvamok kutatóterület; 
térképvázlata.

C3DÖTX

/ vö-2
/

‘97.lábra. Földtani szelvény Zalaudvar- 
nok-1, -2 és Vöckönd-2 fúrá
sokon keresztül.

Szerkezeti viszonyok
A medenceszéli helyzetnek megfe

lelően K felé emelkedő és elvékonyodé 
pannon és talán miocén üledék alatt 
diszkordánsan törésekkel feldarabolt 
felsőkréta és felsőtriász rétegeket 
ismertünk meg. A felsőkréta felszíne 
DK felé emelkedik, vastagsága növek
szik. Ennek folytán a triász felszíne 
a Zu-2 fúrásban magasabb helyzetű. Ez 
a triász felszín kiemelkedés okozhatta 
a gravitációs maximumot.

A kiemelkedő triász rög alkalmas 
lehetne CH-felhalmozódásra halmazcsap
daként, de nem bizonyított a záródása 
minden irányban.
Kőolajföldtani eredmények

A neogén rétegsor a medence széle 
felé elvékonyodó, benne a kiékelődő 
áteresztő rétegek litológiai csapdául 
szolgálhatnának. Ez az elvékonyodás 
és klókelődós azonban fokozatos, a 
homokrétegek lencsés szerkezetűek, 
így nagyobb, felhalmozódásra alkalmas 
áteresztő homokrétegek kiékelődési 
zónája nem alakult ki. Valószínű, 
hogy ez a medenceszegélyi szakasz a 
rétegvizek leszálló zónájába esik 
/Erdélyi, 1981/, ami szintén kedve
zőtlen.

Olajnyomokat csak a Zu-1 fúrás 
felsőtriász dolomitjának repedései' 
mentén találtunk, 854-920 m-ben, klo
roformmal oldható bitumenes anyag
ként.

50. Sávoly /27, 82, 98. ábra/

Sávoly területén a kutatás még 
1940-44 között indult meg, a MAORI

gravitációs méré
seivel 1 D felé 
erős értékcsökke
nés jelzi a hahó- 
ti magas rögvonu
lat D-i lejtőjét.
A Geofizikai In
tézet 1961. évi 
szeizmikus méré
sei szerint az 
5600 m/s-os fel
szín É-ról D-re



lejt, de Sávolynál kb. 200 m magas zá
ródó kiemelkedés mutatkozik a KiR-1 ás 
KiR-5 szelvényvonalon.

Az akkori Ismereteink szerint É-on, 
a babát! magas rögvonulaton a kristá
lyos, mezozoás medencealjzatot vékony 
bádeni és szarmata, valamivel vastagabb 
pannon fedi, mely rétegsor D felé ere
sen megvastagodik. É felé a rétégek: 
egy része kiékelődik. Székben a réte
gekben á környéken szénhidrogének kép
ződhettek, és a kiékelődő, esetleg fel- 
boltoződd rétegekben felhalmozódhattak. 
B lehetőségek vizsgálatéra 1904-1978 
között három felderíts kutatéfűrás mé
lyült. Mivel a Sáv-3 fúrás olaj- és 
gáznyomot talált, a Sáv-4 pedig olaj
telepet le, ezért 1979 után több felde
ríti és ishatárolá fúrás követte, mind 
itt, mind a szomszédos Újudvar /D/ ku- 
tatéterületen. .

A sávoly! fúrások földtani adatai 
a* alábbiak: fo Uüzat

a V b- Sfc BÜ. Eot. T  . Megjeapís

Sáv-1 112,1 DK m - , 1852 •v.: (m
M  w 1043 1565 f; 1913 tata)

Jl«-S iJW U K 1663 1698 mo4j3
&-41145 m m - 1704 (1906) olaj

102 m - 1950 120007
i í r t  13*1 m B84 -- - (1800)
Ö vi 1K p 1151 1227 ’t 1301 - (1615) olaj

s m  m 1100 14D 1836 - (1950) Vizes

5w-9 w 11» 1345 1404 - (1900) ebj

Sif4D 119,7 1100 1513 - - - 0900) olaj

tív-U t^6 noo 1644 1142 r m > vizs

sáv-u m 1064 1450 - ■ - - (1900) olaj

Sb-13135,68-noo 1635 •- 1831 •- ' (1900) vizet
m - 1D0 1321 - (1896)

(1850)
olaj

Siv-IS f f l í -noo 1492 *■ *

Rétegsor
Mintegy 20-25 m negvedidőszakl lösz, 

agyag,, homok alatt a felsőpannon homok, 
homokos agyag rétegek következnek. Az 
álsépannoB kőzetrétegtani szintjei kö- 
zül felismerhető a Drávái Formádé ho
mokpados agyagmárga rétegsora, melyben 
Itt több a finomszemosés homokkőpad. 
Alatta a Tőfeji Homok Formáolé jól fej

lett, viszont a Nagylengyelt Agyág- 
márga Formádé nem típusos kifejlődé
sé, homokosabb mint általában. A szar
mata üledék némely fúrásban jelen le
het, eötétsalnű márga, mészmárga ki
fejlődésben, de nem határolható el a 
Nagylengyel! Márga Formádétól sem,

■'■6a &  mélyebb üledéktől sem. Mélyebben 
a bádeni üledékek: márga, mészmárga, 
lithotbamniumos mészkő, préselt agyag, 
homokkő és talán a vulkánitok egy ré
sze is ide tartozik. Alatta valószí
nűleg az eocént képviselő vulkánitok 
következnek, szürkészöld amfibolande- 
zit, dáoit /?/ és ezek törmeléke. A 
vulkánitok kora bizonytalan, mert a 
kőzet nagyon bontott, kloritosodott, 
hidrotermálisán átalakult, nem lehet 
meghatározd, mi volt az eredeti kő
zet,. A vulkanitban kontaktmetamorf 
hatást szenvedett agyagkő zárványok 
fordulnak elő.

A harmadidőszaki képződmények f 
diszkordánaan mezozoikumra települ
tek /82.« ábra/. ’A 3áv-l fúrásban 
1852-2182 m-ben, a Sáv-2-ben 1972- 
2318 m között sárgásfehér mészkő, 
dolomitos mészkő, alatta a Sáv-l-ben . 
2182-2302 m között sötétszürke kal- 
oiteres mészkő, márga, 2302-2340 m 
között sötétszürke agyagpala van, 
melyben a fúrás véget ért. A Sáv-2 
fúrásban 2318 m alatt szürkészöld 
magmás kőzet következik, triász dia- 
báznak, illetve karboandezitnek ír
ták le, de valószínű, hogy a felső
eocén vulkanizmushoz tartózik. A 
Sáv-1, -2,-4 fúrásokban előforduló 
sötétszürke, kálóiteres, préselt 
márga, agyagmárga 35°-oa rétegdőlés
sel, durva móezkőbreoosa, kalciteres 

t mészkő a rhaeti emeletbe sorolható. A 
Sáv-3-ban kagylá és csigákból álló 
lumachella fordult elő. A Sáv-4 fú
rásban 1704-1900 m között szürkésbar- 
na mészkő és tektonikus breccsa van, 
ahonnan kevés Ősmaradvány került fel
színre, algamaradványokkal: Becanella, 
Aulotorus foraininifera /Mészáros, 1979/ 
a rhaeti emeletbe soroljuk ezeket, a 
képződményeket is. A Sáv-6 fúrásban az 
anizuszí emeletbe sorolt dolomit és
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Sávoly! kutatófúrások helyszínrajza.
„.'"A mezozoikum felszínének szint-

>' vonalai
____ s zelványirány

márga, a Sáv-9-ben közápsőtriász 
mészkő, breocsa ás porfirittufa for
dul elő. A Sáv-10 é a az utána követ
kező fúrásokban az alsótriászba sorolt 
dolomit, mészkő, kvarcit ás homokkő 
fordul elő.
Szerkezeti viszonyok

A kutatóterület a hahóti magas 
■rögvonulat déli lejtője, a Balaton- 
vonal diszlokációa övének vidéke. Dé
li irányban a neogén rétegsor megvas
tagszik. A Balaton-vonal mentán tör
tént dlszlokáoiók hatására a felsőeo- 
oén magmás működés nyomai jelentkez
nek. A harmadidőszaki képződmények 
előtt nagy lepusztulás érte a terüle
tet. A'szomszédos 'újudvar /D/-7 fú
rásban megmaradt a felsőjura tengeri 
mészkő kis darabja a lepusztulásból.
A Sáv-3, -4 fúrások vidékén a neogén 
■modenoealjzat egy magasabban maradt 
triász rögét találjuk, mely a bádeni 
emelet előtt, vagy ennek folyamán lét
rejött általános süllyedés, rögökre 
darabolődás következménye. A magasab
ban maradt rög és a felette íölbolto- 
zódő neogén rétegsor CH-felhalmozódás- 
ra alkalmas csapdául szolgált a mé
lyebb medenoeréaz8k felől migráló kő
olaj ée -földgáz részére.

>S_vI
■ m

SzQKEDENCS Q

Kőolaj földtani eredmények 
A kutatótermet K-i ré

szén a mezozods alaphegység 
egyenletesen lejt D felé, itt 
záród# csapdát: nem talált az 
egymástól nagy távolságra mé
lyült 3 fúrás. A Ny-i részen 
a Sáv-3 és -4 fúrások megta
lálták a medencealjzat! ki
emelkedést és vele kapcsolat
ban a CH-felhalmozódást.

A Sáv-1 fúrás 1854-1894 m 
, dolomit ős mészkő csövezetlen 
"^szakaszából osekély /napi 144 

v ? /  földgázt adott. Összeté
tele kedvezőtlen /60, táblá
zat/. A Sáv-2 fúrás 1962-2343 
m közötti mezozoós szakaszból 
sok vízzel szintén kevés gázt 
termelt, összetétele az elő
zőhöz hasonló. Figyelemremél

tó a kevés metán mellett az étán és 
propán tartalma /táblázat/. A Sáv-3 
fúrás, a terület Ny-i részén, az előb
binél magasabb az érkezét i.-helyen az 
1646-1652 m szakaszból /alsépannon/ 
napi 2-3 m víz, olajnyom és kevés 
gáz jelentkezett /táblázat/. A Sáy-4 
fúrás 1609-1741 m-ből, az alsópannon 
aljáról, a bádeni és a mezozoikum 
felszínéről olajnyomokat, majd 1705- 
1713 m-ből,a mezozoikum felső részé
ből 0,5-1 m^/óra emulziós olajat ter
melt, kevés földgázzal. A Sáv-5 fú- 
rás 1347-1351 m-ből /bádeni- homokkő/ 
kevés olajtermelést adott /táblázat/.

60. tdQlazJÍ
Földgáz

■ Metán 
Etán 
Propán 
Nehezebb CH 
C09 
N0Z

Sáv-1 Sáv—2 Sáv-4
1854 m 1962 m 1705 m
: 3,73 3,58- 79,94: 0,94 6,42
: 0,19 2,96
: 0,84 2,46
! 79,93 91,08 0,0
t 13,5 4,21 8,22

Kőolaj cámsisr. 5íy-3
1666m

Sáv-fi 
1705 ra

Siv-S 
1367 s>

FayH, 0,8717 0.93SS 0*9688Dtrmtöcsp»t X t21 tlAÓYíofozUs cSt/2o*C 
. /3B*C 

íl»/s/60*C"Meg
E««iotaAaloi» t‘U

32,10
13,61

internül.
16,9

80,23
inlolotd.
1,192,38 0,83

PeUdeum 9,27 1,86
(&oMMarjuldR 5£9 2,03 6j0363,07 93,69 93,03Vwioii ___ 0,91 0.19
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A továbbiakban a kutatás Zalaka- 
rostól K~re folyt, ahol as Újudvar 
/D/-6j -8 fúrások olaj- ás gás-
nyomai után & D-9 fúrás kis kőolajte
lepet talált a triász tetővidókón 
/L: Újudvar, 27. ábra/. Végül a D-14 
fúrás feltárta a kis kőolaj- ás f öld- 
gáztelepet.

As előfordulás lehatárolására to
vábbi fúrások méylülnek.

51. Pördefölde/y^  q6. ábra/

Pördeíölde kutatéterület a hahóti 
magas rögvonulat DNy-i részén van, 
Eperjehegyháttél /l. ott/ D-re és 
Kányavártői É-ra /l. ábra/.

Itt a gravitációs mérések alapján 
Peters módszerrel végzett maradékano- 
mália szerkesztés szerint, Pusztaede- 
rios felől DNy-ra kanyarodd, gerinc
szerű pozitív anomália mutatkozik. A 
mágneses térképen Pördeföldétől K-re 
•>90 gamma mágneses anomália van. Az 
1957. évi szeizmikus mérések fázis- 
korrelációs értelmezését a Szeizmikus 
Üzem 48.33. jelentése tartalmazza. A 
KeR-17 refrakciós szelvény nyújtott 
adatokat a fúrás környezetére. A kör
nyező Eperjehegyhát, Pusztaszentlászló, 
Kányavár adatait is felhasználva 1964. 
január 02-án tűztük ki a fúrást úgy, 
hogy a berendezés teljesítőképessége 
miatt 3000 m felett elérje a medence
aljzatot és a felette várhaté neogén 
rétegsor kiékelődéai övét /45. ábra/.

A Pd-1 fúrás lemélyítése 1964-ben 
folyt. A 180,33 m tszf. magasságú for- 
gatóasztal alatt kb. 175 m-ig holocén- 
pleisztocén lösz, agyag, kavics réte
gek, 1182 m-ig felsőpannon világos
szürke homok, homokos agyag sűrűn vál
takozva, 2101 m-ig alsópannon követke
zik. Az alsópannon rétegsorban felis
merhető a Drávái Formáció homokpadoa 
agyagmárga rétegsora, a Tófeji Homok 
Formáoiő vastag kifejlődésben, végül 
a Nagylengyeli /vagy Lenti/ Kárga For
máció, itt vékonyabb kifejlődésben. A 
szarmata jelenléte teljesen bizonyta
lan, vékony kifejlődésű agyagmárga ré
tegeket soroltak ide. A bádení réteg
sor itt 95 m vastag, 2202 m mélységig

terjedő szürke agyag-agyagmárga, ká
vés homok kösbetalspUlóssal és litho” 
thamniuace mészkő. A még vékony bá- 
dent rétegek alatt szerlcltes leverő- 

' palát tárt fel & fúrás, amit őpalee- 
soásnak tartunk /86, ábra/.
Szerkezeti helyzet

A fenti rétegsor' szerint a hahót! 
magas rögvonulat D-i oldalára szánt 
fúrás még a magas rögvonulatra esik.
Az alaphegyság a hahóti magas rögvonu
latot délről határoló diszlokáoiós öv 
mentén még nem került nagyobb mély
ségbe. A rendelkezésre álló geofizikai 
anyag nem Volt elegendő a lesüllyedő 
alaphegység helyén kiékelődő neogén 
üledék megtalálására, azt még délebbre 
kell keresni, mert ott CH-csapdák ki
alakulására van remény.
Kőolajföldtani eredmények

A Pördefölde-1 fúrás csak gáznyo
mokat talált a bádeni rétegekben. A 
kutatóterületnek a fúrástól D-re el
terülő része ismeretlen és továbbra 
ia nagyon reményteljes. A délebbi te
rületen csak a kányavár! fúrás mé
lyült, amelyet azonban az alsópannon- 
bán befejeztek, ezért ez a fúrás a 
terület kutatási célját nem teljesí
tette. A különben nagyon reménytel
jes kutatéterület. kutatása befejezet- 
len. Korszerű szeizmikus mérések után 
a dél felől kiékelődő neogén rétegek 
kiékelődéai övét tovább kell kutatni 
lés‘feltárni. Itt' a> Biatersdorfl olaj- 
mezőéhez nagyon hasonló viszonyokat 
találunk.

52. Bucsuta /70, 73, 99. ábra/

A kutatóterület, a hahóti magas 
rögvonulattól D-re illetve annak déli 
oldalán terül el, Pusztamagyaród és 
Oltáro kutatótérületek között. A ku
tatás célja a hahóti gerinctől D-re 
nagyon megvastagodó, É felé kiékelődő 
miocén rétegsor átfúrása és megisme
rése volt. Ezt a célt csak részben 
értük el.

A Buoa-1 fúrás 1966-ban mélyült, 
2600 m mélységre terveztük, de 2812,3 
m mélységet ért el.
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Rétegsor
A 202,41 m tszf. magassági! forga- 

tőasztaltől számítja néhány méter ne- 
gvedldőazaki üledék alatt felsőpannon 
1346 m-ig, agyag, agyagos homok, ho- 
mokrátegek sűrű váltakozása. Az als&- 
pannon 2630 m—ig tart, Jél fejlett a 
Drávái Formáció, főként agyagmárga, né
hány vékonyabb homokpaddal. Jól elkü
lönül a lófeji Homok Formáció világos
szürke homokkő rétegsora, néhány véko
nyabb sötétszürke agyagmárga réteggel 
tagolva, A Nagylengyel! Márga Formáció
nak megfelelő sötétszürke agyagmárga 
itt vékony és a szarmatába folyamato
san megy át, A szarmatát kb. 2645 m-ig 
fúrta át, vékony világos kékesszürke 
agyagmárga és homok rétegsor, gyér 
brakkvízi faunával. A bádenl üledék 
nem határolódik el élesen, vastag 
agyagmárga, vékony homokkőrétegekkel, 
kevés mészmárga gazdag tengeri mikro- 
faunával. A fúrás ebben ért véget.
Szerkezeti viazonyok

A kutatóterület szerkezeti viszo
nyainak ismeretét a fúrás alig gyara
pította, mert bár túlteljesítette a 
tervezett mélységet, a medencealjza
tot mégsem érte el.

É-on a háhótí magas rögvonulat és 
D-en a Budaia-bolVozat közötti terü
let szerkezeti viszonyait a 99. ábrán 
Vázoljuk. A szelvény torzítatlanul áb
rázolja a fúvósadátokkal szerkeszthe
tő szelvényt 6a na É-on magason levő 
kristályon alaphogységtől D-re felbol- 
tosodott neogén üledék viszonyát, A 
hahóti magas rögvonulat D-i határa a 
Báláton-vonal diszlokáciűs öve. Leegy
szerűsítve feltételezhető, hogy itt 
a z É-on magasan levő kristályos palák,
D felé rátolédtak a D-cn mélyen levő 
mezozoikumra. Ez a térrövidülés a fel- 
eőpannon után is folytatódott, mert'az 
ezzel járó kompresszió felboltozta a 
budaíai neogén üledékeket,

Az É-i medenceszélen keletkezett 
durvábbszemcsés üledékben gazdagabb 
neogén rétegsorban jó tárolórótegek 
várhatók. A kiékelődő, vagy felbolto- 
zódó neogén rétegekben CH-akkumulácló
ra alkalmas csapdák alakulhattak ki.

Mindaz. növeli, a kutatóterület kőolaj- 
földtani áriákét.
Kőolajföldtani eredmények

Kőolajföldtani szempontból a ku- 
tatóierülei nagyon reményteljes. Az 
alsópannonban a Buoauta-1 fúrásban 
1152 m mélységből az öblítőiszapon 
kőolaj foltok jelentkeztek, a 2504-
2812,5 m közötti bélésosövezetlen 
alsópannon-miocén rétegsor vizsgála- 
•takor olaj- és gáznyomos víz jelentke
zett, az összegyűlt kőolaj mennyisége 
kb. 2 volt. Jellemző adatai az 
alábbiak:

Fajsúly 20°C~on : 0,8673
Jellege intermedier
Benzintartalom s %  : 17,28 
Petróleum t 3,79
Gázolaj s 10,01
Nehezebb alkatrész: 68,92

A 2746 m-es mélységben 127,5°C-ot mér
tek, ami megfelel 23,47 m/°C-nak.

Összefoglalva, a bucsutai. kutató- 
terület szerkezeti öve nagyon figyelem
reméltó a kőolajkutatás szempontjából. 
A hahóti magas rögvonulat D-i oldalán, 
törésvonalak mentén megvastagodó, É 
felé kiékelődő, vagy törésekkel záró
dó harmadidőszaki rétegekben jó fel- 
halmosódási zónát lehet várni..A fú
rásban talált kőolajnyomok megerősí
tik est a lehetőséget. Az egyetlen 
lemélyült fúrás sok kérdést nyitva ha
gyott: nem fúrta át a reményteljes 
neogén rétegsort és a részletesebb 
szerkezeti helyzetét sem ismerjük. 
Részletes, korszerű azeizmikával meg
állapítható kedvező szerkezeti helyen 
jó kutatási eredmény várható.

53. Kerkánkápolna /103. ábra/

Történeti sorrendben a következő 
kutatóterület Kerkáskápolna volt. Ez 
a terület a Zalai-medence Ny-i mély 
részén, az Őrségben van, ahol a nagy 
miocén süllyedés következtében a me- 
denceüledék nagyon megvastagodott. A 
terület mélyebb földtani felépítésére 
a MAORT Eötvös-ingás mérései, majd pe
dig a Geofizikai Intézet 1956-57. évi 
Helland gravimáteres méréseredményei
ből következtethetünk, amely negatív 
anomáliát jelzett, Kotormány felől

130



DK-i Irányban Kerkáskápolnán át hú
zódva. Szeizmikus méréseket 1955-59- 
ben a Szeizmikus Üzem végzett /69.sz. 
jelentés/, A szeizmikus térképen a 
nagy területű gravitációs anomália 
több kisebb kiemelkedésre oszlik, 
mint Őriozentpáter, Csesztreg, Szent- 
györgyvölgy, Kotormány és Kerkáská- 
polna. Ebben az. időben refrakciós mé
réseket is végzett a Szeizmikus Üzem 
/48.sz. jelentős/. Némelyik említett 
szeizmikus kiemelkedésen mélyült fú
rás olaj- és gáznyomokat talált, de 
a miocén üledéket egyik sem harántolta 
teljesen.

Fúrás Kerkáskápolnán 1967-68-bon 
mélyült /103. ábra// 4510 m mélységig 
és a kárpáti képződményekben végző
dött. A medencealjzat a szeizmikus 
mérések alkalmával sem jelentkezett 
határozottan, mélysége és földtani 
kora kérdéses maradt.
Rétegsor

A Ka-1 fúrás 215,56 m tszf. ma
gasságú forgatóasztalától vastag ne
gyedidőszaki homok-agyag üledékkel 
kezdődik. A rétegsor nem jól határol
ható el. A felsőpannon kb. 1445 m-ig 
tart, homokos agyag, homokrétegok so
rozata. Az alsópannon kb. 2612 m-ig,

a szokásosnál homokosabb kifejlődésű.
A vastag finomszemű homokrólegeket 10r 
20 m vastag sötétszürke agyagmárga ré
tegek szakítják meg. Mint az Őrségben 
általában, itt sem különülnek el az: 
alsópannon kőzetrétegtani szintjei, 
általában sok a homokréteg e mély me
dence aisópannonjában. A szarmata üle
dék kb. 2885 m-ig terjed, homokkő, 
márga kifejlődéoű. A bádeni kb. 3385 
m-ig homokkő, márga, lithothamniumos 
mészkő gumókkal és vulkáni tufacsí
kokkal. Alatta a kárpáti omelet ho
mokkő, márga üledékeit feltételezzük, 
amelyben 4510 m-ben befejeződött a 
fúrás.
Szerkezeti viszonyok

A fúrás bizonyította, hogy a szar
mata, bádeni, kárpáti üledék 1800 ln
nél vastagabb, míg a szomszédos aa- 
lomvári nagyszerkezet vidékén csak 
néhányszor 10 méter. A helyi szerke
zetről csak annyit tudunk, amennyit 
a bizonytalan eredményű említett régi 
szeizmikus mérésekből következtetni 
lehet.
Kőolajföldtani eredmények

A kilenc rétegvizsgálat egy ré
szének alkalmával.semmiféle rótegfo-
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lyadék beáramlást nem tapasztaltunk. 
Több rétegből kevés víz. és gyenge 
földgáznyom jelentkezett.

A 424-0 m-ban mért. hőmérséklet 172 
°C, ez megfelel 26,17 m/°C-nak.

Kerkáskápolna és különösen távo
labbi környékének kutatása nincs be
fejezve. Nem ismerjük a medence mély
ségét, szerkezetét. A fúrások ebben 
az őrségi olaj- gáznyomos medencében 
valószínűleg azért eredménytelenek, 
mert a szerkezeti viszonyokat, ponto
san nem ismerve, nem a legreménytel- 
jesebb pontokon mélyültek és kitűzá- 
sükkör túl sokat bíztunk a szeren-

izmikus szelvény ÉNy felé emelkedő 
reflexiós felületet bizonyít. Az 
1957. évi két mérés Ortaháza közelé
ben csak nagyvonalú tájékoztatást 
nyújtott.

Az Or-1 fúrást 1965-ben tűztük 
ki, kevés geofizikai adat birtokában, 
főleg földtani megfontolások alapján. 
A kutatóterületet három irányból /É, 
Ny, D/ nagy mélységű medenoerészek 
veszik körül, csak K felé van emel
kedés a Hahóti magas rögvonulat irá
nyában. A környezetéből kiemelkedő 
terület megismerésére mélyült az első 
fúrás, amely bíztató CH-nyomokat ta

néi fekszik. Az első mélyföldtani is
mereteket a MAORI gravitációs mérései 
szolgáltatták, az 1937-39-es években. 
Később, 1952-ben a Geofizikai Intézet 
mérései Ny felé csökkenő értékű maxi
mumot jeleztek. A geofizikai mérések 
a hahóti kutatóterületével együtt 
folytak. Az első szeizmikus mérés még 
1938-ban történt. A részletesebb mé
rések 1954-ben kezdődtek, néhány sze

ben mágneses analóg; szeizmikus méré
sek ÉK felé'magasabb szerkezeti hely
zetet jelöltek, az ezek alapján ki
tűzött Or-2 fúrás 1969-ben főleg 
földgáz és kevesebb kőolajelőfordu
lást talált szarmata mészkőben és al- 
sópannonban. Az Or-3 fúrás napi 179,4 
m^ kezdeti olajtermelést ért. el tri
ász rétegekből. Ennek.eredményeként 
megindult a terület felderítő, leha-
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tároló óa termalő fúrási tevékenysége. 
1969-70 között 38 Or jelű fúrás mé
lyült.

A fúrási tevékenység- közben újabb 
*

szeizmikus mérésekre is sor került, 
1967-68-ban mágneses analóg mérések 
és 1972-74-ben digitális szeizmikus 
mérések voltaié, amelyek szerint a 
mezozoős medencealjzat töréses-rögös 
szerkezetű, DNy felé egyre mélyebbre 
süllyedő felszínnel, A DNy felé süiy- 
lyedő gerinc kutatására 1974-77 között 
mélyültek az OrNy-1 és -2, -3, -4 szá
mú fúrások. A K felé emelkedő terület 
kutatására 1972-ben mélyült az OrK-1 
fúrás. Ezek közül az OrNy-3 fúrás kis 
kőolaj előfordulást talált az alsópan
nonban.

Az ortaházai fúrások földtani
61- táblázat

futás FA fp. V $z. Bdd. Eoc. T

Or-1 178,9 1175 2143 - 2153 - 12331) qáznipra
Of-2 177,8 1215 195 (1928)
0r-3 W Utó 1965 - - - 0949) oWj
Or-4 172.9 1175 (199$

(2169)
ohj

Or-S 169,9 1157 1977 1381 2152 - vizes
Or-G 116,9 1123 1997 (2olo) &
Qr-7 257,2 1251 2CS4 - 2093 (2181) olaj
or-a 176,8 7153 m - 2021 - (2031) £>W]
Or-9 211,5 1202 2007 2027 2035(2255) obj; 3 3z
Ot-13 199,1 1205 2CC0 - 2023 (2044) ob]
Or-11 271,2 1123 2012 2D27. 2074 22% (2510) víz
Or-a 738,0 1153 2095 - 2118 - (2128í oki
Or-11 177,7 1152 2055 - 2037 2401 (2500) 1 J víz
Gr-V. 171,5 7160 1S'i0 - 1980 - (2040) 1Víz
Or-TS 22(\4 12C3 m 2050 2030 2114 (2171) lgaz
Or-15 r # 7130 216S - 2163 - (2209) YlZ

Qr-Ti 201,7 1229 2000 - - 2090(2148,5) bbinuom

Or-D 177,9 1269 2125 - - - (2133) v»Z

Or-79 n ® (illik k

Oi-a 173,2 1132 1985 - 2006 2048 (2145) víz
0r-71 213,7 1135 2001 - 2012 2165 (2250) olaj
Or-22 168,7 7157 1932 - 1235 - (2100)
Or-B 170,1 1141 2025 - 2050 (2110) gáz
Or-21 t iw 2005 - - - 0385,5) d ag

Or-25 181,2 7159 [1960) g^z
0r-2S 168,8 m (.1930) gáz
Or-27 168,8 7155 1972 - - - (2057) oki
Or-B 167,3 7183 2027 2030 - (2042,5) v!z
Or-29 260,6 7239 2057 - 2102 - (2475) olaj

o h )Or-30 1M 1183 1987 - 1997 (270,5)
Or-31 222,5 1162 2031 2059 2069 (2074,5) o ia j

Qr-33 7680 1192 1994
ör-34 ZűX m  m  -
Of-35 23̂ 1 W. 2078 -
0f-3S 187,7 128? 192® -
Gr-37 217,0 m  19£S '

Oiiiij-2 m  2600 2377
Örttj-3 W  26tö 2178 
űr% -k 169,5 m  2600 2103
OrK-1 191,7 1096 1847 1861

Í095 -~“ QO£0) ekj
2152 - (2200) viztí
2144 - (2174) vías
2020 - (2047)
1989 '  Ő077) ok)
2021 2023 (2060) olj'J
3300 3429 (413D ulz
(3605)
2351 2889 Ö2C0) díj

2802 - (2870)
1872 -  Gora) v!z

Rétegtani viszonyok
A rétegsor a Hahót és Nagylengyel 

környéki területekhez hasonló, A na- 
gyedidőazakl üledék kevés lösz, agyag, 
homok és kavics. A felsőpannon vilá
gosszürke, kékesszürke homokos agyag, 
agyagmárga és finomszemű homokrétegek 
sűrű váltakozása. Az alsópannon réteg
sorban jól megkülönböztethető fent a 
Drávái Formáció, alatta a Tófeji Ho
mok Formáció és a Nagylengyel! Márga 
Formáció. A szarmata vékonyabb kifej- 
lődésű és nem minden fúrásban mutat
ható ki. Főleg zöldesszürke márga, vé
kony homokkő rétegekkel, és barnás
szürke üreges biogén mészkő padokkal, 
vulkáni tufa csíkokkal. Kevés mész
homokkő és mászlcőkavicsos konglomerá
tum van az alján. A márgában halmarad
ványok vannak. A bádenl üledék főleg 
szürke márga, mészhomokkő, glaukoni- 
tos homokkő és lithothamniumos mész
kő, kevés vulkáni tufa és az alján 
mészkő* konglomerátum fordul elő. Az 
OrNy fúrásokban mészkő és dolomitka- 
vicsokból álló konglomerátum és brecs- 
osa, valamint kárpáti faunás agyag- 
márga fordul elS.

A miocén rétegek alatt üledék- 
hiánnyal és dlszkordánsan eocén üla- 

1 dók következik. Megkülönböztethető a 
felaőeooén zöldessztirke andezit és 
andezittufa és középsőeocén márga, 
alveolinás, nummulinás mészkő.

Ismét nagy diszkordancia és Ule- 
dékhiány után triász palás agyag, 
kalciteres márga, mószmárga 50°-os 
rétegdőlésekkel, kristályos mészkő, 
dolomitos mészkő, dolomit, breccsás 
dolomit zöld csúszási felületekkel 
és anhidrites dolomit fordul elő. A 
mészmárgában Cornuspira sp, etb, van.
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101, ábra.

Ortaháza kőolajmező éa környékének 
mélységtérképe a Neojjénnél idősebb 
képződmények felszínevei.

102. ábra.
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Földtani szelvény Ortaháza-16, 
“3 és -7 fúrásokon át.

Í
1 0 3 .

töltötte meg-, és Ny 
felé is ez a neogén 
mély medence /Őrségi 
medence/ határolja.
Kőolajföldtani ered
mények

Az első fúrás ki
tűzésekor kevés geo
fizikai mérés értel
mezése és a vázolt 
regionális szerkezeti 
ismeretek alapján fel
tételeztük a kőolaj- 
és földgázelőfordulás 
lehetőségét. De a he
lyi szerkezeti viszcu- 
nyok pontos ismerete

Ö0MA61ASÓD

1251-

’ftlsőjanasjá 

DCsSdt

öpiBENíE

SCf©/£s/?öü1A
Őris z ént pét er-1, 
Kerkáskápolna-l, 
helyszínrajza.

-2, -3, Kotormány-1, 
Zalalövő-4 fúrások

-2Y, -22,

Szerkezeti viszonyok
A Hahót-ederlcsi magas rögvonu

lat Ny-i végződésénél, Ny felé foko
zatosan lépcsősen mélyebbre süllyedve 
a medencealjzat! gerincet Ny falé vas
tagodé neogén üledék fed. A medence- 
aljzat törésekkel rögökre tagolódik.
A környezetéből kiemelkedő medence
aljzatot É-ról a Bak-zalatárnoki eocén 
árok határolja éa elválasztja a nagy- 
lengyeli kiemelkedő mezozoós rögöktől 
Az ortaházai kiemelkedő triász rögöt 
D felől szintén mély medencesilllyedás 
kíséri, de ezt vastag neogén üledék

híján az első fúrás mély területre 
került, ahol csak jó nyomokat ta
lált. A bővülő ismereteink szerint 
az Or-2 fúrást ettől ÉK-re, magasabb 
szerkezeti helyzetű területre sike
rült kitűzni, ahol meg is találtuk 
a neogén üledék egyik gáztelepét /101. 
ábra/. Végül az Or-3 fúrás, mely az 
alsópannon alatt a triászba jutott, 
elég gazdag olajtelepet tárt fel.

A további kutatás, lehatárolás és 
tenselőfűrások mélyítése folyamán, meg
ismert, törésvonalakkal, litoldgiai 
záródással határolt kisebb szénhidro
gén-telepek voltak elkülöníthetők. 
Ezeket a környező helységek után ne
vezték els
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1. Ortaháza i triász kőolajtelep
2. Cserta : földgáz- és kevás kő-

olajtartalmú telep
3. Kissziget : alsó- és felső gáztelep
4. Eperje s kőolajtelep
5. Ederics-alsói olaj- gáztelep
6. Ederics-közápső ás -felsős olaj- és

gáztelep
7. Gutorfölde s olaj- gáztelep

Az ortaházai kőolaj- és földgáz 
jellemző tulajdonságai: g2. táblázat

KŐOLAJ Or-2 Or-9 Or-22 Or-23 lr-26  Orftij-J
W4ra 1928 r» 1645™ t!52n 2581 m

Faj sülj, 20X 0,6605 0,8230 0,0.9 otm ÔOS 0/676

ViatoziUs őt/20*C 6/.1 !

38‘C 4/5 2,99 10,49 5.01 2,28 7,85

OermtdAspont t -15 -20 -10 ■Ki 15 *14

leíeg i n t i r i t i f d í e r

tótiW UoM  s% n ü 38,9 13,5W 23,23 18,48

Pdiókum 30,21 22,58 22,17 29,24 12,12

Gázolaj 5,93

MaocMc 52,16 38/3 63,77 47,41 63,20

Vesztesig 0,11 0/9 0/1 0,15 0/7

T O I M Á Z ' Or-2 ' Or-4 Or-9 Or-9 Or-14 Or-23
tíildg: 1751 ra 1946ra Eperje

láp
Gulorfik t a q ó  

P A . 6<!ep
Exkrio

t i p
Metán 46,% £5,63 87,38 89,76 86,99

llekzítb CH 9/1 6,05 6,61 3,49 6,00
C0t 37,75 1,77 2p4 2,09 1,19
N i 18,04 6,17 5,35 3,97 4,66 5,82

Mint' látjuk, a kisebb telepek 
olaj- és gázösszetételébon kisebb 
különbségek vannak, de kedvező az 
összetétel, mert a kőolaj nagy ben
zin- és petróleumtartalmú, a földgáz 
nagy része pedig éghető alkatrész.

55. Söjtör /ii. ábra/

A söjtöri kutatóterület a hahóti 
magas rögvonulat É-i lejtőjének, vagy 
a Bak-zalatárnoki ároknak a DK-i széle. 
/Nem azonos a Hahót-söjtöri kis olaj
előfordulással, amelyet 1948-ban a H- 
43 fúrás tárt. fel, l.ott/ Az 1967-68. 
évi szeizmikus mérések alapján felté
telezhető volt, hogy a törésekkel ha- 
rántolt ÉNy-i dőlésű, környezetéből

elkülönülő 2350-2100 m mélységben je
lentkező mezozods rög van jelen a 
neogén rétegek alatt, amelynek DK-i 
magas része esetleg olaj-gáz felhal
mozódásra is alkalmas. Az 1972. évi,
105. számú szeizmikus jelentésben kis 
kiemelkedés mutatkozik ittt. Ennek fel
derítésére mélyült 1972-ben a Söjtör- 
1 szerkezetkutató fúrás /II• ábra/.
Rétegsor

A Söjtör-1 fúrás 210,66 m tszf. 
magasságú forgatóasztal alatt 1029 in
ig vékony negyedidőszaki üledék alatt 
felsőpannon homok, agyagos homok réte
geket, 1653 m-ig alsópannon rétegsort 
harántolt, melyben felismerhető a 
Drávái Formáció, alatta a Tófeji Homok 
Formáció, majd a Nagylengyel! Márga 
Formáció rétegsora, Az alsópannon 
alatt 1672 m-ig föltételezzük a szar
mata agyagmárga jelenlétét rétegazo
nosítás alapján. Mélyebben a bádenk 
üledék következik 1712 m-ig, litho- 
thamniumos mészkő, agyagmárga, homokkő 
és konglomerátum. Alatta felsőtriász 
dolomit, breccsás dolomit, szerkezeti 
mozgásokkal igénybevett kőzetei követ/- 
keznok, 2913,5 m talpmélységig, tehát 
a felsőtriász fődolomitban 1201,5 m-t 
haladt a fúrás anélkül, hogy sikerült 
volna azt harántolnia.
Szerkezeti viszonyok

A fúrás fő szerkezeti eredménye a 
felsőtriász nagy vastagságának bizonyí
tása. Föltételezzük, hogy a hahót! ma
gas rögvonulat. D-i részén felszínen 
/ill. a neogén alatti felszínen/ levő 
paleozoós és kristályos képződmények 
É felé dőlnek, a mezozoikum alá, és a 
triász alatt, feltételezzük a jelenlé
tüket. É felé a söjtöri fúrásnál is.
De a söjtöri fúrás, mely a környék 
legmélyebbike, még nem érte el a me
zozoikum alatt az idősebb képződmé
nyeket. Van olyan vélemény, hogy itt 
a mezozoikum dél felé rátolódott a 
kristályos képződményekre, de erre 
semmi újabb bizonyítékot nem nyer
tünk és valószínű a normális rátele- 
fcülés, ahogy eredetileg feltételeztük.
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Kőolajföldtani eredmények
A söjtöri kutatdterületen olaj

ás gázíelhalmozódáara alkalmas szer
kezeti viszonyokat nem bizonyított 
a lemélyiilt egyetlen fúrás, A jövő
beli kutatás szempontjóból figyelem
reméltó a sok kisebb felhalmozódás 
a hahóti gerincen, mely a terület 
olajföldtani értékét növeli. A ré
gebbi fúrások nagy része bizonytala
nul ismert szerkezetre mélyült, ezért 
volt kevés eredményes közöttük. 
Nyilvánvaló, hogy a szerkezet rész
letes megismerésére alkalmas korszerű 
szeizmikus vizsgálatok alapján még 
több kisebb felhalmozódásra alkalmas 
szerkezetet remélhetünk és a fúrások 
a. régieknél eredményesebbek lehelnek.

56. Németfalu /104-105. ábra/

Németfalu kutatóterület a Salom
vár i-nagy az érkézét tői É-ra, Salomvár 
és Kustánszeg között terül el /l. áb
ra/. A régebbi kutatás története a 
Salomvár, Nagylengyelével azonos, de 
itt az 1970-ben végzett mágneses-ana
lóg szeizmikus mérések értelmezésével 
egy törésekkel elhatárolódó, ÉNy-DK 
irányú, környezetéből kiemelkedő el
temetett medencealjzat! mezozoós rögöt

lehetett várni /OKÜ 1-4.sz. jelentés 
D melléklete/. Erre a magaslatra 1971- 
ben kutatófúrást tűztünk ki, amit 
1972-ben fúrtunk le és még ugyanebben 
az évben két további fúrás követett 
/104. áhra/.

A németfalui fúrások földtani
adatai:

________ ________ 63. táblázat

Rtá FA Fp. h -  Sz. m .  D i Ta
Nf-1 3863 W  * 2029 -  (2328)

Nf-2 K ty 1282 1973 2014 2181 2306 QMtó

Nf-3 188,4 1100 1TIS - 1853 -  80643)

Rétegsor-
A rétegsor a Nagylengyel környéki

hez hasonló). A helyenként meglevő ne
gyedidőszaki lösz, homok, kavics alatt 
felsőpannon laza világosszürke homok, 
homokos agyag. Az alsópannon három.kő- 
zetrátegtani szintje világosan felis
merhető: fent a Drávái Formáció homok
pados agyagmárga rétegei, alatta a 
lófeji Homok Formáció, legalul pedig 
a Nagylengyel! Agyagmárga Formáoió. A 
szarmata agyagmárga, márga rétegei nem 
mutathatók ki a magasabb helyzetű Nf-1 
és -3 fúrásokban, a Nf-2 mélyebb hely
zetű fúrásban 45 m vastag zöldesszürke 
agyagmárgát sorolunk ide. Alatta a bá- 
deni tengeri faunás szürke, néhol sö-
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/

Nómetfalu-1, -2, -3 fúrások helyszín
rajza.

tétszürke, zöldes glaukonitos agyag
márga és llthothamniumos mészkő követ
kezik, 45-163 m vastagságban, a mé
lyebb helyzetű Nf-2 fúrásban vasta
gabb.

A neogén alatt diszkordánsan a 
felsőkréta szenon rudistás mészkő, 
mészmárga, homokos márga, agyagmárga 
rétegsor következik, mely a szerkezet 
mélyebb részein maradt meg 126 m vas
tagságban. A kiemelkedő területré
szekről /Nf-1, -3 fúrások/ lepusztult 
és osak a felsótriása rhaeti éd nőri 
dolomit, dolomitos mészkő és sötét
szürke agyagmárga van meg a neogén 
rétegsor alatt.
Szerkezeti viszonyok

A szeizmikus mérésekkel kimuta
tott kiemelkedő mezozoús rögöt a fú
rások' megtalálták, az valóban jelen 
van,' de1 nem úgy helyezkedik el, ahogy 
a szeizmika alapján várni lehet. A 
legmagasabb része a Nf-3 fúráB kör
nyéke. A kiemelkedő rögről lepusztult 
a' szarmata és a bádeni felső része. A 
környezetben meglevő /Nf-2/ felső- 
kréta is hiányzik a kiemelt rögről, 
amely felsőtriász; rétegekből áll ki 
/105. ábra/.
Kőolajföldtani eredmények

A németfalui fúrásokban számottevő 
kőolajnyom nem jelentkezett. A triász 
felszíne a környezetéből kiemelkedő, 
kedvező helyzetű, de a kőzetei rész
ben -tömöttek, a rétegvizsgálatkor be
áramlás nem jelentkezett /Nf-2/, rész
ben pedig karsztvizet tartalmaznak.

A további kutatási lehetőség ke
vés. A környéken több eredménytelen 
kutatófúrás mélyült /Hottó, Milej, 
Salomvár, Zalalövő, Zalaháshágy né
ven/. Esetleg a még fel nem tárt mély
ségek, vagy újabb korszerű szeizmi
kus mérésekkel felkutatható kisebb 
kiemelkedő mezozoós rögök és a fe
lettük felboltozódó neogén rétegek 
lehetnek eredményesek.

5?. Őriazentpétar /103, 106. ábra/

A Zala-medence DNy-i részén, Nagy
lengyeltől Ny-ra nagyon mélyre került 
a neogén medence aljzata, ennek meg
felelően megvastagodott a neogén üle
dék. A nagy mélységű medencerész, az 
Őrség, a gravitációs térképen minimum
ként. jelentkezik, de ezen belül nye
regszerű gravitációs maximum van. A 
szeizmikus mérések a gravitációs maxi
mumnak megfelelően nagyobb mélységből 
-2400 m-ig való bizonytalan felemel
kedést jeleztek. 1971-ben a GKÜ 500 
m-es hálózattal egészítette ki az 
itteni, gravitáoiós méréseket és ma- 
radókanomália térképet szerkesztett,
A maradékanomáliának megfelelően a 
a 10/72 és 10/73 szeizmikus csoport 
bizonytalan záródó kiemelkedést ta
lált /104.SZ. jelentés/. Ezen az 
alapon 1973-74-ben három kutatófúrás 
mélyült /103. ábra/.

Az őriszentpóteri fúrások föld-

^  _____________ 64 u a  '
Fúrás TA Fp. Ap. $2. Bád. Tj

Őri-1 268,8 1369 2289 2399 (2989,5)
Ori-2 297,6 1225 2191'  2 2 «  2639 2953 5171 0286$ 
Bri-3 262,2 1250 2W 2291 2797 (2662)

Miató
riolit

Rétegsor
' A negyedidőszaki képződmények 

lösz, homok, agyag, kavics, lefelé 
éles elhatárolódás nélkül települ a 
felsőpannonra, amely homok, homokos 
agyag sűrű váltakozásából áll. Az 
alsópannon vastagabb és főleg homoko
sabb a megszokottnál, A kőzetrétegta- 
ni egységek nem választhatók el, mint 
az Őrségi- mélymedence környékén, mert 
nem típusos, hanem homokosabb kifej-
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1225-

2191.
2241-
2&3S—  
2953 -

Földtani szelvény Kotormány-1, 
Őriszentpóter-l, -3 és -2 fú
rásokon keresztül.

lődásűek. A homokos kifejlődés folya
matosan átmegy a szarmatába, mely vi
lágosabb, zöldes árnyalatú agyagmárga 
és világosszürke homokkő váltakozva, 
de faunával nem sikerült bizonyítani 
a kort. Mélyebben bádeni szürke, sö
tétszürke, zöldesszürke agyagmárga 
van, zöldesszürke glaukonitos homokkő 
és riolittufa csíkokkal és vastagabb 
betelepülésekkel. Ez az Őri-l-ben 
262 m-nól vastagabb. Gazdag tengeri 
mikrofaunát tartalmas. A törtön alatt 
a kárpáti emelet üledékeinek a jelen
léte itt bizonytalan. Az Őri-2 fúrás
ban általunk kárpátinak vélt kaloit- 
eres márgában a MÁFI tüzetes vizsga- 
lata felsőkréta mikrofaunát mutatott 
ki,-Az-Qri-3 fúrásban a bádeni alján 
levő.homokkövet néhányan a helvétibe 
sorolták, de erre semmi rétegtani, 
őslénytani bizonyítékunk nincs. A 
•felsőteréta sötétszürke márga, hason
lít a bádeni-kárpáti rétegeknek na
gyobb mélységben, nagyobb fokú dia
genezisen átment rétegeihez: a réteg- 
dőlés különbségét nem vettük figyelem
be, de később a fauna is igazolta a 
kréta kort. A felsőkréta szürke már
ga, kalciteres márga, mészmárga, 
mászmárgabreccsa, dácit-riolit közbe
településekkel. Az Őri-2 fúrásban 
2639-2953 ra közötti szürke márga, 
dolomitmárga tartalmaz Sidó vizsgá
lata szerint gazdag felsőkréta maas- 
trichti inocerámusz és Globotruncana 
faunát. Közben 2714-87 m és 2921-53 m

között miocén/?/ riodácit 
közbetelepülések vannak.
A rétegdőlós 30-80°.

Triász dolomit az őri- 
2 fúrásban 2953-3171 m kö
zött fordul elő, világos 
bamásszürke, rosszul ré
tegzett dolomit, sejtes 
dolomit, dolomitbreecsa, 
amit alsétriáaz korúnak 
feltételezünk. A rétegdő
lés 30-50°. A triász és a 
felsőkréta valószínűleg 
tektonikus breccsával 
érintkezik. A triász alatt 
vagy benne telérként 3171-

3286,5 m talpmélységig világosszürke, 
porfíros szövetű, plagioklász, kvarc, 
biotit kristályokat tartalmazd riolit 
van, amelynek radiometrikus kora 12Í 1 
0,4 - 18Í3,S midiid év, tehát felső- 
középső miocén. A MÁFI vizsgálata sze
rint valószínű, hogy az alsó riolittu
fa csoportjába tartozik. A felső ré
szén dolomitbreccsát, dolomitzárvá
nyokat tartalmaz, a dolomittal tekto-

A v m  
m á i )  

Miocén
fioliUdtr ?

nikusan érintkezik, 
/106. ábra/.

azt áttörte

Szerkezeti helyzet
Az őriszentpéteri kutatóterület a 

nagy őrségi neogén süllyedek É-i szé
lén helyezkedik el, ahol az Őri-2 és 
-3 fúrás már elérte a mezozoós meden
cealjzatot is, amely K és DK felé 
emelkedik. Úgyszintén emelkedni kezd 
Ny felé a kotormányi fúrás adatai sze
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rint /106< ábra/. Ab egymástól távol
eső kutatófúrások szerkezeti helyze+e 
meglehetősen bizonytalan, de igazolni 
látszanak a kevás geofizikai márás 
értelmezését,, amennyiben az Őri-2 és 
-3 fúrás magasabb helyzetű, mint ahogy 
azt várni lehetett vplna.
Kőola.1 földtani eredmények

Az őri-1 fúrásban elvégzett 7' ré
tegvizsgálat csak gáznyomos vizet ered
ményezett. Az Őri-2 fúrásban 5 réteg- 
vizsgálat volt, ezek is vizesek vol
tak. Az Őri-3 fúrás sem talált figye
lemreméltó kőolaj- és földgáznyomot.

Ezzel a kőolajfeltárás szempont
jából eredménytelen három fúrással a 
kutatótertllet szénhidrogéntárolási ér
téke nem tisztázódott. A legnagyobb 
hiányosság a fúrások szerkezeti he
lyének bizonytalan ismeredo. Csak rész
letes szerkezeti ismeretek /korszerű 
geofizikai mérésok/ alapján a legked
vezőbb holyeken, a reményteljes réte
geket toljos mélységükben föltáró fú
rások alapján lehet a területet érté
kelni.

• 53. Pusztaapáti /108-111. ábra/

Pusztaapáti kutatóterület a Nagy
lengyel, Barabásszeg, Szilvágy kőolaj- 
előfordulástól Ny-ra lemélyülő raezozoós 
aljzatú medenceterület az Őrségi mély 
miocén medenoerész-, K-i szélén. A Nagy
lengyel környéki olajmoző távolabbi 
környékét felderítő fúrások vezettek 
el ide /l. ábra/.

A kutatás történetének összefogla
lásában meg kell említeni, hogy 1940- 
1950 között Nagylengyel, Salomvájr 
környékén Strausz László felszíni
1 térképezést végzett, de a felsőpan
nonban mért kis rétegdőlések számot 
tevő gyakorlati eredményre'nem vezet-
■ tek. A szorosabb értelemben vett Pusz
taapáti területen a régi MAORI átnóze- 
tes' gravitációs mérések után 1970-71. 
között' került sor a GKÜ 500 m-es há
lózattal végzett gravitációs mérései
re,' amely Ny felé az őrségi mély te
rület irányába való mélyülésre utalt.
A Barabásszeg-szilvágyi kutatófúrások

alapján ie a medencealjzat Ny felé 
való mélyülését tapasztaltuk, amelyet 
néhány ÉNy-DK irányú törésvonal bo
nyolít. A Geofizikai Intézet föld- 
mágneses méréseredményei változato
sak, földtani következtetésekre ke
véssé alkalmasak. Geoelektromos mé
réseket a miskolci NME geofizikai 
tanszéke végzett itt 1969-70-ben, 
majd a OKtl 1970-ben /GKÜ E-1/70.SZ. 
jelentés/. Főként módszertani, mérések 
folytak, amelyek eredményeiről térkép 
nem készült. Végül 1973-ban a GKÜ kí
sérleti elektromos méréseket végzett 
a szénhidrogéntelepek lehatárolásának 
lehetőségére. Az eredmény a fúrási 
adatok felhasználásával elfogadható 
pontosságú.

Szeizmikus mérések először a Sa- 
lomvári nagyszerkezeten folytak 1954- 
től, de csak a pannon rétegsor fő 
szerkezeti formáit adták meg- /GKÜ 
104.sz. jelentés/. Az 1970-71. év
ben digitális szeizmikus mérés indult, 
ezek a mezozoikum fokozatos Ny-i mé
lyülését jelzik, amolyot kisebb ki
emelkedések szakítanak meg. Ilyen 
a Pusztaapáti melletti kiemelkedés 
a Sa-1-716 számú szelvényen. Egy 
másik kiemelkedés az Irsnouszta-1 
számú fúrástól DK-re jelentkezett, 
de ez kis méretű. Az 1972. évben a 
mezozoikum felszínét ábrázoló térkép 
készült / 104/a jelentés /. Ezen 
Pusztaapátinál ÉNy-DK irányban nyúlt 
kis kiemelkedés van. A kiemelkedésen 
részletező méréseket végeztek /Sa-8- 
726 és Sa-9-726 szelvények/ amelyok 
szerint a legmagasabb területrész a 
kiemelkedés DK-i részén van.

Ezen a geofizikai mérésekkel jól 
meghatározott szorkezeten az 1973-76 

“■ ' közötti években kutatófúrások mélyül
tek, amelyek igazolták a korszerű 
szeizmikus mérések eredményeit és 
kőolaj előfordulást is találtak. A jó 
geofizikai adatoknak köszönhetően már 
a Pusz-1 fúrás megtalálta a kőolajte
lepeket, mert sikerült azt a szerke
zetileg legkedvezőbb helyre telepíte
ni. A Pusz-1 a mezozoikum felszínét 
mintegy 120 m-rel magasabban érte el, 
mint a tőle K-re levő Szil-11 fúrás,
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,, - o Pua-5 A Pusztaapáti olaj-lu8. ábra. ^  .2& ^  raaső térképe.

oA mezozoikum 
/I felszínének 
/ szintvonalai
/A triáss levető- 
' désónek vonala
./A kréta-kiékelődés \ #

/  vonala
.--'olaj-víz határ szelvényirány
ezzel a szeizmikus kiemelkedés je
lenlétét igazolta.

A Pusz-2 fúrás 245 m-rel mélyeb
ben érte el a mezozoikum felszínét} 
ez a hely valószínűleg egy ÉNy-DK irá
nyú vető mentén került mély helyzetbe.
A Puez-3, -4, -8, atb. fúrások sze
rint a mezozoés kiemelkedés ÉNy-DK 
irányú és vetők határolják.

A Pusztaapáti fúrások fontosabb 
földtani adatai:

G5. táblázat

- í r *

Futá FA íp. Ap. IM. Cr:  T j  H

Pusz-i 20<i,8 1318 2918 2509 2662 -  Í9C27.5) obj
ílis-2 193,9 1300 2925 2536 2792 2900 (2000) vizes

Pua-3 230,9 1250 2927 2ffiS 2725 -  t o ) daj
Pua-A 208,0 2960 2559 2738 2868 (£BSD V2C5
Pua-5 222,5 2992 2603 2878 2926 (2965) vizes

Pua-6 219,0 2959 2560 2768 - 12782) vizes

Pua-7 208,5 2933 257 2733 2T72 (2Ö») vizes
227,5 2993 2573 2755 -  (2761) obj

hí- 9 205,2 2931 2526 2698 - (2799) vizes

Pun-10 72D.9 2962 2552 2697 -1 (2675)

Puitn 223,8 2523 2635 2860 (2879,5)

Rétegsor
A negyedidőszaki 

üledék foltonként vékony 
homok, agyag, kavics. A 
felsőpannon felső nésze 
kavicsos homok, az alsó 
része a szokásos homokos 
agyag# agyagmárga és fi- 
nomszemcsés homok sűrű 
váltakozása. Az alsópan
non rétegsorban fent a 
300-400 m vastag Drávái 
Formáció homokpados 
agyagmárga rétegsora, 
500-600 m vastag Tófeji 
Homok Formáció, amelybe 
itt vastagabb agyagmár
ga rétegek iktatódnak, 
a kb. 200 m vastag Nagy
lengyel! Márga Formáció 
és ezek alatt az alsó
pannon alapkonglomerá
tumnak megfelelő, újab
ban Mihályi Formációnak 
nevezett rétegsor, mely 

itt főként homokkőből áll. A szarmata 
rétegsor itt már megvastagodott 80- 
100 m körüli homokkő, homokos agyag, 
halpikkelyes agyagmárga, mészkőcsíkos 
lemezes márga, igen ritkán ősmaradvá
nyokkal. A bádeni rétegsor kavicsos 
lithothamniumos mészkő, glaukonitos 
homokkő, szürke márga és vulkáni tufa- 
csíkokból áll.

A neogén rétegek alatt diszkor- 
dánsan felsőkréta üledék van, de csak 
a szerkezet mélyebb részein, a tete
jéről valószínűleg lepusztult. Itt a 
rudistás mészkő sorozat van meg, újabb 
nevén Ugodi Formáció. Vastagsága 110- 
39 m. Vidalina sp. Miliolina sp. ma
radványokkal. Az alsó része széncsí
kos, pirites agyagmárga, rétegdőlés 
10°. Ezen a sötétszürke kőzetlisztes 
márga, barnásszürke mészmárga és mész
kő települ, rudistás töredékekkel. 
Alatta diszkordánsan a felsőtriász: 
lepusztult felszíne következik.

A felsőtriászt a Pusz-1 fúrás tár
ta fel a legbehatóbban /110. ábra/,
1363,5 m fúrási szakaszon. A rétegsor 
egyveretű dolomit és vékonysávos ré-
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109. ábra. Puszta
apáti és .

környékének szerke- \ V*-.
zefct térképe a mező- . .
soikum felszínével. \  \
/' Mz felszínének szint-\

/  vonalai '
___ Pna-S

tegzett dolomit, 3400 m alatt pré
selt, repedezstt, breoosásan széthul
ld kőzet, sok fényes csuszamlási lap
pal. Gyéren kami-néri kövületeket 
lehetett kimutatni, átkristályosodott 
algamaradványokat, kevés foraminiféra 
metszetet. A rétegzett részeken a rá- 
tegdőlés 25-30° között változik.
Szerkezeti viszonyok

Pusztaapáti területén folytatódik 
a medencealjzatnak Nagylengyel, Bara- 
básszeg, Szilvágy kutatóterületekről 
ismert rögös, vetődéses, pikkelyes/?/ 
szerkezete. Az alaphegység magas és 
mély rögeinek felszínét képlékenyen 
követik a neogén üledékek,'ahol a tö
résvonalak alárendelt szerepűek /110. 
és 111. ábra/. A távolabbi környék 
szerkezeti térképe szerint /109, ábra/

Ny felé, az őrségi neogén süly- 
lyedék felé általánosan lejtő me
dencealjzaton mély és magas rö
gök vannak. Délen magasabb hely
zetűek a Szilvágy-1 és -2 kör
nyéke, mely K-re nem záródik /6l. 
ábra/. Viszont záródé magas rög 
Pusztaapáti környéke, amely ennél 
fogva kőolajfelhalmozódásra al
kalmas. Ismét nem záródik K felé 
a Ba-28 fúrás magas röge, amely
nek területén nem találtunk fel- 
halmozódást.
Kőolajföldtani eredmények

A Pusztaapáti területén kiala
kult, minden irányban záródé szer
kezet alkalmas volt akkumulációra. 
Mivel a geófizikai módszerekkel 
pontosan sikerült a medencealjzat 
magas rögét megállapítani, itt. 
már az első fúrás megtalálta a 
triász kőolajtelepet. Ez terje
delemben sajnálatosan kicsinek 
bizonyult, ezért, több meddő fú
rás is mélyült a területen, vi
szont a telep vastagsága tekin
télyes, 108 m. A triász telepet 
elérték a Pusz-1, -3, -9, -10 
fúrások, melyok mind a felső
kréta lepusztult; felszíne alól 
kibúvó karni, nóri dolomitos 
mészkő repedezott-üreges tároló

kőzetből termel. A Pusz-8 új telepet 
talált a bádeni-alsópannon rétegek
ben, ahol litolégiailag záródó csap
dában könnyebb olaj halmozódott fel.
A Pusz-1 fúrás 2661-2718 m közötti
csövezotlen szakaszból kezdetben *1
168 m /nap olajat termelt. A Pusz-2 
fúrás mély helyzetben már csak víz
beáramlást adott. A Puaz-3 fúrás a 
dolomit tetőt 30 m-rel mélyebben érte 
el, mint a Pusz-1. de így is kezdet
ben napi 44,2 bt* olajat adott, a 2648- 
2732 m-es szakaszból. A Pusz-4 fúrás 
a terület mélyebb részén a dolomitból 
karsztvizet, a krétából napi 20-25 
vizet adott, 10 olajtartalommal. A 
Pusz-5 fúrás a szerkezet ÉNy-i részén 
szintén, a Pusz-6 az É-i részén és a 
Pubz-7 DK-en az olaj-víz határ alett 
találta a szerkezetet, osak vízbeáram-
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maso A triász telep hőmérsék
lete H2°C/2650 m. A rétegnyo- 
máa 255,9 atm 2650 m-ben, te
hát csaknem hidrosztatikus 
nyomás. Az olaj-víz határ 
-2558 m.

A pusztaapáti kőolaj össze
tételét a 66. táblázat tartal
mazza.

Figyelemreméltó itt a 
Pusz-8 fúrás litolőgiai csap
dája. Ehhez hasonló telepek 
jelenléte várható az Őrségi- 
süllyedék felől klékelődS bá- 
deni és alsópannon rétegek 
egész regionális kiékelődési 
vonalán. Az ilyen típusú te
lepnek a kutatása nehéz, ma~ 
móg véletlenszerű az eredmény, 
azonban ha valahol, akkor úgy 
itt remélhetünk további lito- 
lógiailag záródó telepeket, 
a már említett hahóti magas 
rögvonulat déli leszakadása 
mentén kiékelődő neogén réteg
sorral együtt.
Hőmérséklet adatok

Pusztaapátiban sok geoter
mikus adatunk van, néhányat

lás jelentkezett. A Pusz-B fúrás,a 
szerkezet Ny-i részén az alsópannon 
és bádeni rétegsorban kis kőzettani- 
lag záródó telepet talált, a triászé
nál könnyebb olajjal. A Pusz-9 ked
vező szerkezeti helyen mélyült, de 
a tárolókőzet kedvezőtlen kiíejlő- 
désű, tömöttsége, rossz áteresztő- 
képessége miatt a fúrás eredményte
len. A Pusz-10 a terület legmagasabb 
helyzetű fúrása, napi 93,2 ur* olaj- 
termelést eredményezett. Végül a 
Pusz-11 a kutatóterület D-i részén 
mély helyzetű, már csak vizet adott.

A triász kőolajtelep tektonikai- 
lag- záródó halmazcsapda, paraffinos, 
nagy fajsúlyú kőolajjal, aktív /karszt/ 
talpvízzel. A Pusz-8 fúrás olajtelepe 
az alsópannon, ill. bádeni'homokréteg- 
ben kialakult, litológiailág záródó 
csapdában az előbbinél könnyebb és 
intermedier jellegű kőolajat tártál-

Pua-8 Pua-3 Pua-B  Pua-4
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ismertetünk:

Pua-1 fúrás 
Pua-1 fúrás 
Pusz-1 fúrás 
Püü-1 fúrás 
fiia-2 fúrás 
Pua-3 -fúrás 
bitit fúrás
Pua-8 f i t *  
Pun-11 furát

2688w
3072ro

TI*
16k

nyugtom dUn 10St 
* 132*0

28,2 m/*t 
25, 1

3635 m 20* n • 130X 28,1

3963 re 26h * ö 166 “C 28,9

2995 * 9* P a m 269

2805 re 17* • B 132‘C 23,0

2876 re 12* Q ö 161*0 21,9

2759 re 17* P I 131*0. 22,8
2678 re 166*0 22,8

A kőolaj képződés valószínűleg: az 
őrségi mélymedence vastag bűdén! és 
alsópaxmon rétegeiben történt és er
ről a tápterületről migrált a környe
ző -területek felé. g6

Ltlitóy: ’usz-l Pusz-10 Pusz-8

Fej súly, 20 X 0,922 0,9187 0,8869
Viszkozitás cSl/33*C 26,19

50*0 680 15,85
T0*C 98J59
&ox 56,07

Dermttápont X ♦6 t5 ♦23
BenzintPÓalom s% - - 12,81
Pelióhum 11,85 13,92 9,91
tfchez&b & Jjisz 83J05 85,96 17,06
Vésziéig 0,1 0,12 0,26
Idlcq Paraffin Paraffin InWixdier

59. Bárszentmlhályfa /fll. 112-113. ábra/
Az Ortaházán és Szilvágy-Nagy- 

longyol vidékén viszonylag magas me
dencealjzat és a Résznek vidéki mély 
helyzetű medencerész határán /l. ábra/ 
az 1958. évi szeizmikus mérések /48. 
oz. jelentés/ KeR-5 jelű szeizmikus 
szelvényében kiemelkedés jelentkezik.
A LoR-1 és HeR-13 jelű refrakciós 
szelvény szerint ÉK-DNy irányú törésöv 
mutatkozik, kb. 1000 m-es leszakadás
sal a reszneki mély terület falé /a 
fúrás a levetett rész felett mélyült/. 
Ezen a területen lehet feltételezni a 
mélymedence tápterülete és a kiemelt

helyzetű nagylengyel! felhalmozódáei 
terület közötti migrációé övét és a 
jelenlevő csapdákban esetleg CH-fel- 
halmozédást. A terület megismerésére 
1970.XI.17-én, majd 1971.IX.09-én 
geológiai-geofizikai alapiűrást ter
veztünk, 4800 m tervezett mélységgel,

A Bm-1 fúrást 1974-1975-ben végül 
is 5075,5 m-ig mélyítettük, üzemi 
geológusa Bérezés Sándor volt.
Rétegsor

Az átfúrt rétegsor a 214,04 m tszf. 
magasságú forgatóasztaltól számítva, 
kevés negyedldószakl üledék alatt 
1396 m-ig felsópannon agyag, homokos 
agyag sűrűn váltakozva, 2773 m-ig 
alaópannon homokkőpadok sötétszürke 
agyagmárga rétegekkel váltakozva. A 
2910 ra mélységig szarmata faunás már- 
ga és homokkő rétegek következnek,
2982 m-ig bádeni faunás, Candorbuli- 
nás, globigerinás márgák, aleurolit, 
konglomerátum és breccsa következik.
A kőzettörmelék triász mészkő és do
lomit, a konglomerátum és breccsa ré
tegoi között lithothamniumos mészkő 
padjai vannak.

A neogén alapkonglomerátum alatt 
diszkordánsan felsőtriász karai, nóri 
emeletbe sorolt barnásszürke, sötét
szürke dolomitban haladt a fúró 4451 
m-ig. A dolomit töredezett., autigén 
brecosás, intraklasztos. Helyenként 
porló-dolomit, porié és újra dia/ze- 
netizált dolomit szakaszok fordulnak 
elő. Egészében préselt, 35-45°-os ré
tegdőlések figyelhetők meg, függőle
ges csúszási lapokkal. A brecosás do
lomit 1-50 mm nagyságú éles-szögletes 
törmelékből áll, melynek kötőanyaga 
kissé porló kalcitos dolomit. A dolo
mit kristályos szövetű, Dasycladacea, 
Textularia sp. és Aeolisaccus sp. ma
radványokkal, továbbá Triasina, Invo- 
lutina nóri és rhaeti fajokat ismertek 
fel benne.

A felsőtriász dolomit alatt, 4451 
m-ben jelentős diszlokációs öv van, 
amely alatt Jámbor et al. /1976/ vizs
gálata szerint három pikkely különít
hető el.

A felső pikkely 4451-4550 m között
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van, ennek felső része alsdjura, szi- 
nemuri faunáa, krinoideáa méazkő, mely 
szürke és sötétszürke, rétegdőlése 85ö 
körüli. Ez alatt felsőtriász dachsteini 
mészkő típusú foraminiferás mészkő kö
vetkezik.

A középső pikkely 4550-4850 m kö
zött van, a felső részén alsdjura 
hettangi, szinemuri, pliensbachi és 
domeri. szürke és sötétszürke gumés 
mészkő és fekete mészmárga települ, 
amelyben 30° körüli rétegdőlések van
nak, alsá részén hettangi, vagy felső- 
triász Dachsteini Mészkő Formáció: van.

Az alsó pikkely 4850-5049 m között 
van, melynek felső része a középső 
jura bath-kallovi emele
tébe tartozó Bositra-hé- 
jakafc és radiolariákat 
tartalmazó fekete mészkő, 
ez alatt aaléni-toarci 
vörös ammonités mészkő, 
majd ez alatt alsójura 
pliensbachi-szinemuri 
emeletbe tartozó, halvány- 
szürke mészkő következik.
Mélyobbről raagminta nincs.
Szerkezeti viszonyok

Itt tehát a felsőtri
ász karni és nóri emele
tében sekélyvízi nyílt 
tengeri dolomit és se- 
kólytongeri nyílt, vízi 
dachsteini mészkő képző
dés folyt, a rhaoti eme
let üledékeinek jelenléte 
nem bizonyítható.

A felsőtriász után 
/valószínűleg megnzakí- 3, 
táooal/ alsó- és középső-^,/  

jura üledék képződött. Az 
alséjura nyílttengeri, 
szellőzöttvízi üledék, a 
középső liászban mélyebb 
lett a tengermedonce, de 
a partok közel lehettek.
A doggerben kovás, radio- 
larlás nyíltvízi üledék- 
képződés folyt. Az itt 
képződött fekete mészkő 
és mészmárga hasonm-ea 
ismeretlen a Középhegység

ben és a Mecsekben is /Jámbor et al. 
1976/.

A Bár-1 fúrásban a felsőjura, 
kréta, paleogén és alsómiocén hiány
zik. A távolabbi környéket is figye- 
lembevéve felsőjurának, alsókrétának 
is vannak gyér nyomai, lepusztulási 
maradékai, a felsőkréta elterjedtem 
megvan, a középső- és felsőeooén is, 
de az oligocén és alsómiooén ezen a 
területen úgy látszik teljesen hiány
zik. Valószínű, hogy a lepusztulás és 
a nagy szerkezeti mozgások, a felső- 
triász dolomitnak a jura rétegekre 
való tolódása, a felsőeocén és alsó- 
miocén között történt. A pireneusi,

112. ábra. Földtani szelvény
Bárszentraihályfa-I, 

Zebecke-3 és Ortaháza-16 fúrások között.
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szávai, vagy óstájer mozgások eredmé
nye a pikkelyes feltolódás, mert a 
hasonlóan rákellenes rétegsorú Ze- 
beoke-2 fúrásban a felsőkréta-eooén 
képződményekre tolódott rá a felső- 
triász1. dolomit és mészkő. A Bár-I 
fúrásban a felsőtriász dolomit és 
dachsteinl mészkő rátolódott az alsó 
és középsőjura képződményekre, utóbbi
ak pikkelyes szerkezetűekké váltak.
A pikkelyek mérete Jámbor et al. /1976/ 
szerint takarók jelenlétét nem teszi 
valószínűvé. A középső pikkely felső 
részén hettangi, alatta szinsmuri, 
pliensbachi, és domeri rétegeket ál
lapítottak meg, mely alatt megint 
hettangi, majd dachsteinl mészkő van, 
ami az egyes pikkelyeken belül is bo
nyolult felépítésre utal. Arra is 
gondolhatunk, hogy a második pikkely 
tulajdonképpen két pikkelyből tevődik 
össze. Bározes /1976/ a fordított, 
ill. átbuktatott települést, illetve 
a pontos kormogállapítá3 lehetőségét 
kétségbe vonja.

A medencealjzat nagy fokú diszlo- 
káltságát azzal lehet magyarázni, hogy 
a fúrás az őrségi mély miocén medence 
és a Hahóti magas rögvonulat Ny'-i el- 
vógződése közötti területen van. Más
részt a Hahóti magas rögvonulat É-i 
szegélyén és a Zalatárnok-baki eooón 
árok közötti területre esik, minden
képpen diszlokációs zénában van. A 
magas és mély msdonocaljzati.egységü
ket; erősebben diszlokált övék választ
ják el, egy ilyen övbe hatolt a Bár-I 
fúrás is.

A fúrási adatok felhasználásával 
a 112. ábrán látható szelvényt lehet; 
szerkeszteni. Eszerint az Ortaháza- 
Barszentmihályfa közötti területre 
jellemző a térrövidülóses szerkezet, 
az alaphegységi rögöknok kompressziős 
egymásra csúszása. Már a Zebecke-3 
fúrásban is tapaoitaljuk, hogy közép- 
sőtriáaz rétegok alatt felsőtriász 
következik, a Bár-I fúrásban pedig a 
íöl3Őtriász, alsó-középső jurára to
lódott.^ Ha a fúrási adatokkal méret
arányos földtani szelvényt -szerkesz
tünk, az ábrán levő eredményt kapjuk,

ami minden szövegnél szemléletesebben 
mutatja az itteni bonyolult szerkezeti 
helyzetet. A szelvényen ábrázolt, 
összepréselődéssel előállt íeltoló- 
dások dőlásszögét nem ismerjük, ez 
lehet meredekebb is, laposabb is.
Ezért a rajzon közepesen dőlő, kb,
45°“0S pikkelyes feltolódási felüle
teket alkalmaztunk.

A feltolódások kora a'bádeni 
előtti. A bádeni; üledék már a mezozo
ikum lepusztult felszínére települt.
A környező adatokat is figyelembe vé
ve valószínű, hogy a felsőeocénben 
vulkáni működéssel járó mozgások 
okozták a pikkelyes szerkezetet és 
ennek folytatása lehetett a Száva- 
redők, a mély miocén medencék kiala
kulása, amikor a környező magas hely
zetű medoncealjzatú egységek rátoldd- 
tak pikkelyes feltolódásokkal a mély 
medencék aljzatának szélére.

A rátolódások után kiemelkedő, 
lepusztuló területeket csak a miocén
ben öntötte el újra a tenger.
Kőolajföldtani eredmények

A Bár-I fúrás mélyítésekor CH- 
nyomokat nem észleltek. A fúrásban 8 
réteget, vizsgáltak meg. Az első, tesz- 
teres vizsgálat alkalmával 2908-2950,5 
m közötti szarmata és bádeni rétegek
ből 128°C-03 víz jelentkezett. A többi 
vizsgálat 20-75 m^/nap vizet, vagy 
semmiféle folyadékbeáramlást nem adott.
Geotermikus adatok:
1440m-ben 11 óra ny.idő után 72°C, 23m/° 
2789m-ben 14 óra ny.idő utánll8°C,25,7m/° 
4937m-ben 27 óra ny.idő utánl81°C, 28m/°

A bárszentmihályíai kutatóterület 
környékének kőolaj földtani értékelése 
és a további kutatási kilátásai C3ak 
további korszerű geofizikai mérések 
után mérlegelhetek.

60. Zebeoke /81, 112-113. ábra/

A Hahóti magas rögvonulat. Ny-i 
lemólyülő részén, Ortaházától É-ra 
találjuk Zebeoke olajkutató terüle
tet, mely egyúttal a Zalatárnok-Bak 
közötti eocén ároknak D felé emelkedő 
szárnya.
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Gravitációs márásek as Ort&háza- 
Hahót területtel egy időben folytak, 
ezeket összefoglalja az 1972, évi 
109.az. jelentés. A szeizmikus méré
seket az 1974. é v i  I.22„sz, GKt! je
lentés tartalmazza.

A zebeckei kutatást indokolta az 
ortahásai olajmasd szomszédsága. Fel
tételezhetően a kőolajvándorlás táp
területe a Ny felé levő Őrségi mély- 
medence, amely felől Ortaházáig- elő
forduló, felhalmozódásra alkalmas 
csapdákban feltételezhető a CB-tele- 
pek létrejötte. Ez várható volt a 
triász i-epedezett-üreges tárolókban, 
az Ortaházán hiányzó, de itt a szer
kezetileg- mélyebb területen várható 
íelsőkréta-paleogén összlet tárolásra 
alkalmas rétegeiben a CH-felhalmoző- 
dás esetleges jelenléte. Ezért 1976- 
78-aa években két kutatófúrás mélyült,

A zebeckei fúrások földtani ada-
G7. Ublizá

Fúrás FA Fp. Ad. 5z. B á l T3 T, Eoc. Ts M.
Zári N e m  j u r t á k  le,
Zeb-2 205,9 1353 2A12 m  2532 2614 - 3348 Ü92SÍ
Zcb-3 193,1 1233 2516 2550 2652 - m - (3m)dsytj

Rétegsor
A negyedidőszaki üledék vékony- 

lösz, homok, kavics. A felsőpannon 
homokos agyag és homokrétegek sűrűn 
váltakozva. Az alsópannonban felis
merhető a három, országosan elter
jedt kőzetrótegtani egység, a Drá
vái Formáció, a Tófeji Homok Formá
ció és a Nagylengyel! Agyagmárga 
Formáció. A szarmata nyugat felé 
vastagodó, itt 72 m vastag homokkő, 
márga. A földtani kort csak karotázs 
azonosítással tételezzük fel. Alatta 
bádeni lithothamniumos mészkő, márga 
és homokkő következik, mely itt még 
vékony, Ny felé vastagodó,/112,ábra/,

A bádeni rétegsor alatt díszkor- 
dancia és nagy üledékhiány után rend
ellenes rétegsor következik. A Zeb-2 
fúrásban /67. táblázat/ felső-triász 
rhaeti tengeri faimás mészkő,0mász- 
márga. homokká következik, 30 ~ o s ré

tegdőléssel és Glomospirella sp., 
Holothuroidea töredékek, eohinodermata 
ostracoda maradványokkal /Kővári, B. 
Makk, 1980/. Alatta barnásszürke mész
kő ás sötétszürke agyagmárga váltako
zik, a rétegdőlés szintén 30° és sok 
csuszamlásl lap járja át.. Faunája: 
henticulina sp. Frondicularia sp. 
Endothyra, Glomospira, Earlandia, 
Trochammina foraminifera fajok és 
alga maradványok. Alatta sötétszürke 
mészmárga és márga van, barnásszürke 
mészkőcsíkokkal, Glomospirella, rádió- 
laria, szivacstű, rhaeti faunával, A 
felaőtriász rétegsor márgáa kötőanya
gú tektonikus méazkőbreocsával végző
dik.

2814 m alatt gazdag felsőeocén 
faunás, bamásszürke mészmárga, sötét
szürke márga, kőzetlisztes Xinomhomo- 
kos márga dácit-andezit kristálytufa 
rétegsor következik, Globigerína 
venezuelana, Globorotalia sp. Globi- 
gerina trilocularia stb. faunával, 
alatta középsőeocén mészmárga, mely 
finom eloszlású szerves anyagtól sö
tétszürke és az alsó részén nummuli- 
teszes mészkőróteg, gazdag marin lu- 
téclai faunával, 3348 m-ig.

A közápsőeocén rétegek alatt 
3348-3535 m között felsőkréta Polá- 
nyi Márga Formáció, lnooerámuszos 
márgarátegei következnek, amely itt 
karbonátoa-pólites és piritdús. 
3535-3846 m között a felsőkróta 
Ugodi Formáció rudistás mészkőpadjai 
következnek, amely itt sötétbarna és 
bitumenes. Végül 3846-3929 m talp
mélységig felsőtriász dolőmlt követ
kezik. Itt szürkésbarna dolomit van, 
mely egyöntetű kifejlődésű, törede- 
zett-morzsolt, a felismerhető réteg
dőlés 45° körüli. Sok agyagbevonatos 
csúszási lapot tartalmaz, néhol porló, 
mely feltételezhetően a felsőeocén 
vulkanizmussal fellépő hidrotermális 
hatással függ össze. Őslények csak 
kevés átkristályosodott alganyomokban 
kerültek elő, kifejlődése szerint a 
nóri Fődolomit Formációba tartozik.

A Zeb-3 fúrásban a bádeni rétegek 
alatt középsőtriász anizuszi, márgás 
doloroitbreccsa, repedezett dolomit
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következett 3478 m-ig /kérdéses, hogy 
az anizuszi kormegállapítás helyes-e/. 
Alatta 3978 m talpmélységig felsőtri
ász- karai rétegsor következik /112. 
ábra/. Itt a felsőtriász, rétegsor fel
ső része préselt márga, kb. 45°-os ré- 
tegdőléssel, ostracodák, gastropoda 
embriók, karai emeletre utald- pollen, 
Agathammina of. austroalpina és Mega- 
lodus-embrió kövületekkel /B. Makk/.
A márga alatt dolomit következik.
113. ábra. Zebecke kutatóterüket 

és környékének 
t é r k é p v á z l a t a . Nova

ISOKODW 
IkUJDC-ösaocE 

> OrNy-1

°0r%-2

Szerkezeti viszonyok
A legidősebb megismert képződmény 

Zebeokán a közópsőtriász, ami alatt 
feltételezhető a mélyebb triász, eset
leg perm, vagy a Hahóti rögvonulat D-i 
részén megismert kristályos pala lehet. 
Felette felsőtriász következik. A kb. 
45°-kal dőlő felsőtriász rétegek le
pusztult felszínén, Uledékhézaggal az 
ausztriai mozgások utáni hiányos fel
sőkréta rétegsor következik. Ezen 
kisebb Uledékhiánnyal diszkordánsan 
/larámi mozgások/ középső és felsőeo
cén rétegsor fekszik.

Az eocén után a pireneusi, szávai, 
óstájer mozgások idején a terület ki
emelkedett és lepusztult. A nagyszabá
sú szerkezeti mozgások megindulását 
jelzik a vulkáni képződmények. E moz
gások során a mezozoós-paleogén Üledé
ket töréses foldarabolódás és térszű

kítő hatások érték, aminek következ
tében rögös-pikkelyes szerkezet ala
kult ki. A Zeb-2 fúrásban egy maga
sabbra került rög felsőtriász rhaeti 
rétegsora alatt, egy másik rög mélyebb
re került eooón-kréta-triász rétegsorát 
fúrtuk át. A Zeb-3 fúrás a középső 
triász alatt a felsőtriászba ért 
/112. ábra/.

A bonyolult szerkezet, a több, 
hosszabb lepusztulási időszak nagyobb 
CH-felhalmozódásra kevéssé alkalmas

fejlődéstörténetet bizonyít.
A bádeni után folyamatos ré
tegsorban nagyobb záródó 
szerkezetet nem lehetett ki
mutatni, ami kedvezőtlen.
De a neogén rétegsornak a K 
felé elvékonyodd, részben 
kiékelődő helyzete litoló- 
giai csapdák keletkezésére 
kedvező lehetőséget nyújt.
Kőolajföldtani eredmények 

Jelentős kőolajnyom a 
Zeb-3 fúrásban fordult elő.
Itt a 2637-2641 m közötti 
bádeni lithothamniumoa mész
kő rétegekből a rétegvizsgá
latkor 121 folyadékot^ter- 

' melt a fúrás, ebből 40 m kő
olaj volt /33 % f .

A zebeckei olajnyomok összetétele az 
alábbi:

0,8421
16,35
8,75
0,416

paraffin-intérméd. 
9,57 
22,54
15.59
23.60 
28,18
0,52

Fajsúly 20°C-on 
Viszk. cSt/20öC 

cSt/38?C 
Kéntartalom 
Jelleg
Benzintartalom b %
Petróleum 
Gázolaj 
Kenőolaj 
Maradék 
Veszteség

A következő rétegvizsgálat 2633- 
2640 m közötti szakaszból napi 35 m^ 
dugattyúzható vizet adott, 1,9 %  olai- 
tartalommal.

Jó tárolókőzetek lehetnek a töre
dezett., repedezett triász karbonátok, 
a kréta mészkövek és neogén áteresztő 
rétegek. Anyakőzet jellegű rétegsor 
az eocén és neogén rétegek között van. 
A szomszédos Őrségi mélymedence a mig
ráció tápterületének tekinthető. De a
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adatait a 69. táblásat tartal
mas aa-
Rétegsor

A negyedidőszaki lösz, ho
mok, agyag, kavics rétegek alatt 
ielsőpannon homok, homokos agyag
rétegek sűrűn váltakoznak, alat
ta az alsópannon szürke, sötét
szürke agyagmárga és világos
szürke laza homokkőpadjai követ
keznek. A szarmata jelenléte és

S9. táblázat
helyi szerkezeti viszonyokat nem is
merjük olyan részletesen, hogy a fel
halmozódásra legalkalmasabb helyeket 
biztonsággal megállapíthassak. Ezért 
a kutatás ezen a környéken a jó olaj
nyomokra való tekintettel továbbra is 
reményteljes ás pontosabb szerkezeti 
ismeretek alapján a legkedvezőbb he
lyen eredményes lehet.

A mélységi hőmérséklet a Zeb-2 
fúrásban 3895 m-ben 17 órai nyugalmi 
idő után 167°C, ami 24,8 m/°C-nak fe
lel meg.

61. Nagybakónak H A a , 115. ábra/

Az Újfalu-Kisosehi-Budefa-Qlíárc" 
Magyarszentmiklós folytatásaként /l. 
ábra/ Strausz a pannon üledékben fel
színi térképezéssel í elboltozódást 
mutatott ki /1951/. Az 1973-ban vég
zett reflexiós szeizmikus mérések 
2100 m mélységben, az alsópannon alja 
közelében a környezetéből kiemelkedő 
területet észleltek /114. ábra/. A 
régebbi gravitációs adatokkal végzett 
maradékanomália számítások záródó 
maximumot mutattak.

Ezen a területen Újudvar /D/ né
ven már mélyült két fúrás, de a D-2 
a háborús események miatt osak 946 in
ig jutott, a D-3 az alsópannonban állt 
meg. Esek olaj- és gáznyomokat talál
tak.

Mindaz indokolta a kutatás foly
tatását. Az 1975. évi felderítő ku
tatási terv alapján 1976-78-ban há
rom, ás 1983-ban a Nab-É kutatófú
rások mélyültek.

A nagybakónak! fúrások földtani

Futás a Fp- Ap. & U á . T MqjejjZt's

Hab-1 1324 2203 2267 2512 (2700 ólai U ra 3
Hab-2 1295 2231 2301 2452 (2681) vfa
Nab-3 238*10 1320 2276 2324 2648 (2700) víz
ttóE-1 261,01 1293 2230 - 2453 (2700)

elhatárolása osak a karoltázs-diá- 
grammal, rétegazonosítással lehet
séges. Szürke homokkő és agyagmárga- 
márga rétegek képviselik. A bádeni 
emelet üledékei márga, mászmárga, ho
mok, lithothamniumos homokos mészkő, 
savanyú vulkáni tufa, az alján breos- 
csa, durvatörmelékes aprókavicsos ré
tegekkel, melyben főleg mészkő és do
lomit, csillámkvaroit és gneisztörme
lék van homokos-márgás kötőanyagban,
A kötőanyag gazdag bádeni faunát, 
lithothamnium gumókat, mollusca héj- 
törmeléket tartalmaz. A Nab-2 fúrás
ban a miocén alján Rotalia beccarii, 
Nonion fajokkal és Anomalins, Sphaero- 
dina forarainiferákkal szivacstűk van
nak együtt, ami talán már a kárpátiba 
tartozik.

A neogén üledék -alapbrecíSae al 
felső és középső triász rétegek te
lepült. Kőzetei: szürke dolomit, 
breccsás dolomit, helyenként porló 
dolomit, mikrokristályos breoosás 
mészkő, sötétbarna repedezett kalcit- 
eres, tűzköves középsőtriász, mikro- 
faunás mészkő, kovás mészkő /45°-os 
rétegdőléssel/, tömött mikrokristá
lyos mészkő, melyben ladini emeletre 
utaló Olomospirella sp« Frondicularia 
sp. Nodosaria sp. és sok ostracoda 
van /Balázs és Béroziné Makk szerint/. 
Továbbá algáa, sárgásfehór és szürke
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kálóiteres, breocsás mészkő és szür
ke, barna, repedezett dolomit fordul 
elő, mely Balázs szerint az anizuszi 
emeletbe tartozik. A triász rétegsor 
dőlése 30-90° kötött változik.
Szerkezeti viszonyok

A Ny-on 5400 m mélységet meghala
dd Budafa-lovászi mély neogén medence 
K felé kisebb mélységűvé válik és a 
nagybakónak! fúrások az elsők, ame
lyek elérték a mezozoós rétegekből 
álló medencealjzatot. Ezt a mély neo
gén árkot, az Oltáréi árkot É-on a 
Balaton-vonallal kiemelkedő Hahóti 
gerinc déli részének ópaleozoós kris< 
tályos palái és az ezek
be nyomult magmás kép
ződmények határolják.

Az északon magasan 
kiemelkedő Hahóti gerinc 
ópaleozoós kőzeteit el
határold Balaton-vonal- 
tól délre, mezozoós me
dencealjzatot találunk, 
melynek mélyen levő fel
színe délről észak felé 
BÜllyed és a Balaton- 
vonalnál Valószínűleg 
rátolódott erre a mezo
zoikumra a Hahóti magas

rögvonulat kristályos aljzata. B kont- 
rakciós, rátolódási vonaltól délre, a 
Hahóti magas rögvonulat délre irányu
ló nyomása felboltozta a rétegeket.
Ez a felboltozódás Újfalutól Budafán 
ét ellaposodva Nagybakónakig követhe
tő /l. ábra/.

Ebből a nagyszerkezeti vázból a 
nagybakónak! fúrások csak kis és Jel
legtelen részt tártak fel, mert a 
szeizmikus kiemelkedés tetején sora
koznak, így a szerkezeti ismereteket 
nem sokban fejleszthették.
Kőolajföldtani eredmények

A nagybakónak! kutatóterületen a 
Nab-1 fúrás 2469,8-2519 m közötti bá- 
deni alapkonglomerátum és a triász 
felső repedezett mállóit breccsás 
szakaszának teszteres vizsgálata al-*3
kalmával napi 11 m kőolajat adott, 
kb, 50 # vízzel. A 2469,8-2530 m kö
zötti szakaszból napi 180-200 m^ 70 
°C-os víz Jelentkezett, 1  % ~ o a kő
olaj tartalommal. az összes felszínre 
került olaj 5,1 volt.

A kőolaj Jellemzőit fajsúlya 20 
°C-on 0,8587. Paraffin jellegű. Der
medéspontja +38°C. Benzint nem tartal
maz. Petróleum 13,5 a nehezebb ma
radók pedig 86,5 %  .

A kőolajjal termelődő víz 5,5 g/1 
NaCl tartalmú.

A fúrás többi rétegvizsgálata al
kalmával mindössze kevés földgáz je
lentkezett, a Nab-1 fúrás 2469,8-2549 
m közötti szakaszából 18,58 metán, 
1,54 %  etán, 77,66 %  C02 és 2,22 % N2

Galambok t

1 km
-i

114/ ábra.
Nagybakónak kutatóterület 

__ térképvázlata a szeizmikus
és maradékanomália térképekkel.
----'szaizmikus mélységvonalak

maradékanomália vonalak
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tsTbalzau A 2469?S*“2701
kaszből 9& C-cs olajos v í z  é s aapi 
4600 nr* gáz jelentkezett, Saask & 

földgáznak 4 „64 % -& éghető, 94,88 &-a 
C02 és 0,48 %-a Mg tartalmú.

A Nab^2 fúrás 2448-2477,3 m-es 
szakaszából jelentkező gáznyom 3,83 %  

ágíiető alkatrészt, 95,43 %  00g és 
0,74 *  Mg gázt tartalmas. Lányegében 
olyan 0G2 gás, mint a Nab-1 fúrásé. 
Olaj nyomok nem voltak. A Mai.— 3 fúrás 
2498-2610 m-ből jelentkező gáznyoma 
6,6 %  éghető, 92,47 %  COg é a 0,93 %

Mg tartalmú.
Néhány geotermikus adat;

Mab-1, 2072 m-ban 108"c 21,1 m/°C
2385 m-ben 123°C 21,1 m/°C
2701 m-ben 139°C 20,77 m/°C

A nagybakánaki és a környék más 
fúrásaiban talált komoly olajnyomok 
bizonyítékai annak, hogy ha felhal
mozódásra alkalmas csapdát találunk, 
remény lehet nagyobb kőolajelőfordu
lás felkutatására is. Korszerű szeiz
mikus mérésekkel szükséges a terület 
átkutatása..

ÖSSZEFOGLALÁS

Magyarország egy-egy nagyobb terü
letének kőolaj- ás íöldgázkutatásí 
történetét, földtani eredményeit, kő- 
olajföldtani tapasztalatait hasznos 
összefoglalni, mert tanulságos és a 
földtani; kutatással foglalkozóknak 
ismerniük ksll az elvégzett munka 
eredményét és tanulságait.

Ügy érzem, hogy ilyen összefogla
lás elkészítésével jól szolgálhatok, 
mert csaknem a kezdettől részt vettem 
ebben a munkában és 1945 óta az or
szág olajkutatását irányító szerveze
tekben dolgoztam. Kern csak a megtör
tént eseményeket, a kutatómunka lefo
lyását, egy-egy sikeres kutatás tör
ténetét ismerem. Arról is be-számolha
tok, hogy mi miért, milyen indokkal 
történt. Ismerem a jobb megoldások 
akadályait, a lehetőségek kihasználá
sára való törekvéseket, a döntések 
indokait éa lehetőségeit. Kagy dolgok 
ezek, ha a ’ tatás költségeire gondo

lunk. Hosszú időn át feladatom volt 
a fúrások tervének kidolgozása, as 
éves és távlati tervek elkészítése 
és sokáig esek végrehajtásának irá
nyítása is.

Hálás lehetek a sorsomnak, mert 
nemcsak s kortársaimmal közös nehéz 
Időket éltem át, hanem a magyarorszá
gi kőolajkutatás legszebb, legered
ményesebb évtizedeit is.

A kőolajkutatás adatainak irat
anyagát kezdettől gondosan össze
gyűjtöttük, mert Kertai szerint amíg 
másfajta földtani tevékenységnek az 
eredménye megmarad a feltárásban, 
bányák fejtési falán, addig a kőolaj- 
kutatás földtani eredményeit csak a 
geológusokra kötelezővé tett doku
mentáció őrzi. így az évtizedek so
rán óriási irattári adathalmaz gyűlt 
össze. Ha valaki meg akarná ismerni 
a magyar olajkutatás lefolyását és 
földtani eredményeit, ilyen irattá
rakon kellene "átrágnia" magát. De 
így is nehezen jutna előre, mert 
temérdek a részletadat és csak a mun
kában résztvevő választhatja ki a lé
nyeget. De még a lényeges adatokkal 
is nehéz boldogulni, mert nagyon sok 
a kialakulóban lévő eredmény, amelye
ket újabb fúrások adataival korrigál
ni kellett volna, de a munka lázában 
erre nem került sor. Ezért sok az 
ellentmondás. Lassan alakult ki a lé
nyeges, a végleges, amit egy-egy te
rületről megismerni érdemes.

Ha valaki igazi olajkutató szak
ember kívánna lenni, a múlt ée.j/acz- 
talatainak megismerése, a tévedések 
elkerülése érdekében ilyen irattára
kon kellene "átrágnia" magát. "Szak
ember részére ez kötelező, kontár 
részére nem kötelező". Szepesházy 
Kálmán mondása szerint. Ha valakinek 
bármi céllal ismernie kell a magyar
országi kőolajkutatást /lefolyását, 
eredményeit, tapasztalatait/ könnyebbé 
válhat a munkája azzal, ha ilyen dol
gozatot vehet kézbe. A fiatalabb nem
zedék talán a levonható tanulságok 
alapján nem követi el mindazokat a 
költséges hibákat, amelyek a múltban
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már előfordultak, bizonyára könnyeb
ben megtalálja azt az utat, amely a 
célhoz vezet és a kőolajkutatást 
gyorsan, olcsón a legnagyobb eredmény 
eléréséhez segíti.

A kutatás során hibákat Is követ
tünk el, mert "csak az nem hibázik, 
aki nem dolgozik". De akkor követ
nénk el a legnagyobb hibát, ha nem 
tanulnánk belőle, ha nem helyesbíte
nénk az utat, amin a kutatásnak ha
ladnia kell.

A leggyakrabban előforduló hiba 
a Zala-medencében a fúrások kitűzése 
előtt a szerkezeti viszonyok pontat
lan ismerete. Ezzel túl sokat bíz
tunk a szerencsére. Az olajkutatáshoz 
kell a szerencse is, de nem helyes 
arra számítani, hogy szerencsénk lesz. 
A mi munkánkban a szerencse szerepé
nek le kell szűkülnie a kőolaj akku
mulációt befolyásoló sokféle tényező 
szerencsés találkozására és nem vonat
koztatható a kutatás szabályainak nem 
ismerésére, vagy be nem tartására.
A fúrások kitűzése előtt, a fúrások
nál olcsóbb geofizikai módszerekkel 
föl kell tárni a kutatóterület szer
kezetét. Ilyen esetben a legkedvezőbb 
holyre kitűzött első fúrás is ered
ményes lehet. Egy jól kiképzett fú
rás, mely a szerkezet legkedvezőbb 
helyén mélyült, eldöntheti a terület 
kőolajföldtani értékét. Ezzel nagy
mértékben csökkenthető a meddő fúrá
sok száma, több fúrás juthat a jól 
előkészített; területekre, ezzel ol
csóbbá és eredményesebbé tehető a 
kutatás.

A Zala-medencében a jövőbeli 
kutatás érdekében különösen figye
lemreméltóak azok a területek, ahol 
bár nagyobb kőolaj- és földgázelőfor
dulást még nem találtunk, de a sok 
nyom1 bizonyítja a keletkezés lehető
ségét. Ezeken a területeken már csak 
a felhalmozódásra megfelelő csapdát 
kell felkutatni ahhoz, hogy célt ér
jünk. Ilyen területek: /l/ az Őrség 
déli része, Csesztreg, Szentgyörgy- 
völgy vidéke, /2/ a Száva-redők ke
leti lemélyülő, ellaposodó; része

Budsdfa-Oltárc, Oltáré, Magyarszent- 
miklós, Újudvar, Sávoly, Nagybakónak 
környéke, /3/ a Hahóti magas rögvonu
lat déli lejtője és ennek az oltárét 
miocén árokkal határolt zónája, Pusz- 
tamagyaród, Bucsuta környéke és /4/ 
a Száva-redőktől délre levő terület, 
Letenye-2 és -I környéke.

Bár a Zala-medencében igen sok 
fúrás mélyült, mégis alig van olyan 
kutatóterület, ahol a kutatás befe
jezettnek, a terület a további kuta
tásra reménytelennek minősíthető, 
vagyis nem végeztük el teljesen a dol
gunkat. Ennek többféle oka van. A leg
gyakoribb az, hogy a fúrások nem ha- 
rántolták teljesen a reményteljes ré
tegsort. Gyakori az, hogy a mélyebb 
rétegek részletes szerkezeti viszo
nyai ismeretlenek, csak véletlen 
esetben lehet a fúráspont a kutatás
ra legkedvezőbb helyen, amire semmi 
bizonyíték nincs. Előfordul, hogy a 
fúrások tökéletlen műszaki állapota 
miatt a rétegvizsgálati eredmények 
nem megbízhatók.

Kérdés, hogy az alföldi nagy 
eredmények hatásaként nem hanyagol- 
tuk-ó el a Zala-medence továbbkuta- 
tását - egy időre? Meggyőződésem, 
hogy az említett jó olajnyomos helye
ken az új korszerű szeizmikus módsze
rekkel előkészítve érdemes újrakez
deni a kutatást.

A Zala-medoncóben több régi ku- 
tatóterületen remény van arra, hogy 
ha a kutatást új elgondolásokkal, 
korszerű módzserekkel újrakezdjük, 
új eredményt érhetünk el. A sokat ta
pasztalt P.A. Dickey /1958, p.84/ 
szerint'sok régi kutatóterületen be- 
1 bizonyosodott, hogy új_ módszerekkel 
és elgondolásokkal, új előforduláso
kat lehet találni és "az olaj csak 
akkor fog elfogyni, ha elfogynak a 
jő új kutatási ideák.

A Zala-medenoe legsikeresebb és 
legtapasztaltabb olajkutatója Papp 
Simon professzor írta /1939, p.239/ 
"Pesszimisztikus vélemények ellenére 
sem szabad elegendő vizsgálat nélkül 
területeket diszkreditálni, vagy el-
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hanyagolni, bármily kiváló és előkelő 
tudóstól is származnak ezek",.

Végezetül hálá3 köszönetemet fe
jezem ki mindazoknak, akik munkám el
készítését és megjelenését lehetővé 
tették.

Elsősorban köszönet illeti dr. 
Hámor Gézát, a Magyar Állami Földtani 
Intézet igazgatóját és dr. Jámbor 
Áron főosztályvezetőt, valamint dr.' 
Kókai Jánost, az Országos Kőolaj- és 
Gázipari Tröszt kutatási igazgatóját, 
akik e munkával megbíztak, lehetővé 
tették ás mindenben támogattak. Kö
szönetemet fejezem ki az olajipar 
dolgozóinak, a geológus, geofizikus 
és fúrási szakember munkatársaimnak, 
akik a Zala-medence földtani ismereteit 
gyarapították. Nevüket az irodalom- 
jegyzék tartalmazza.
A kéziratot 1984. május 4-én zártam le.
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Kápolnapuszta /Zalakomár/ T128 
Kehlda /Kehldakustány/ T7, 10, 66, T98,

110, 116, 118, SZ118, T118, 119,
SZ119

Kehldakustány, Kehlda T7, 10, 66, T98,
110, 116, 118, SZÍ18, T118, 119,

' SZ119
Kehldakustány, Kustány T98 
Kemendollár T81 
Keménfa T80

Kercaszomor T7 
Kerecseny T33
Kerecseny /UngJakabfa/ 29, 33 
Kereseszeg /Becsvölgye/ T61, T82 
Keretye /Bázakerettye/ 8 
Kerkabarabás Tlll
Kerkabarabás, Barabásszeg T7, 9, 53, 60, 

T61, 70, T73, 82, T82, 83, 84, SZ84, 
85, T89, 139, 141, T141, SZ142 

Kerkafalva T97, 105, T106 
Kerkakutas 105
Kerkáskápolna T7, 9, 104, 121, 130. 131, 

132, TI34
Kerkaszentkirály T36
Kerkaszentmiklós /Tornylszentmiklós/ 8 
Kerkateskánd T42, T138 
Kllimán 10, 25, 26, 27, 29, 30, 23, T33, 

34, SZ34, SZ35, 35, 79, 99, 115, 116, 
120, 121

Kiscsehi T12, 17, 20, 21, 40, T42, 148 
Kiscsehi, Budafa T/6, 8-25, 10, T12,

SZ13, SZ14, SZ15, SZ16, 20-21, SZ22, 
SZ24, 25, T36, 36-40, T38, 42-45,, 47, 
50, 53, 54, 57, 58, 59, 180, T87,
T89, 97, 103, 107, 122-124, T123,
130, SZ131, 148, 149, 151 

Kiskomárom /Zalakomár/ T48, T128 
Kislengyel /Becsvölgye/ T6l, T73 
Kisrákos T134 
Kisrácsé T48 
Kissziget 135, T138 
Kistolmács T12, 18., T123 
Kógyár /Szentgyörgyvölgy/ T105, T106 
Korpavár /Nagykanizsa/ T23, T48 
Kotormánv /Bajánsenye/ T7, 9, 104, 121.

122, 130, 131, SZ138, 138 
Kozmadombja T114
Kustánszeg 60, T61, 62, T73, T82, 136
Kustánszeg, Parasza T82
Kustány /Kehldakustány/ T98
Kútfej /Lovászi/ 41, T42
Kiilsősárd /Sárd/ Tlll
Lasztonya T12, T54, 108
Lendava YU /Alsólendva/ 44
Lendva Jakabfa Tlll
Lendvaújfalu /Tornylszentmiklós/ 11,

14, 36, 53 
Lenti T7, 8, Tlll 
Lenti, Bárszentmlhálvfa T7, 9, 111,

Tlll, 142, 144, SZ144, 145, T147 
Lenti, Lentikápolna Tlll 
Lenti, Lentiszombathely Tlll, T138, T147 
Lenti, Máhomfa T138
Lentiszombathely /Lenti/ Tlll, T138, T147
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Letenve 5, T6, 9, 13, SZ14, 24, 47,
122. 123, T123, SZ124, 124,.151 

Ligetfalva T98
Lispe /Lispeszentadorján/ 8, 11, T12 
Lispeszentadorján T54 
Lispeszentadorján, Lispe 8, 11, T12 
Lispeszentadorján, Szentadorján T12 
Lovászi T7, 8, 9, 11, 13, 20, 35, 37,

38, 39, 40, 41, 42, T42, 43-47, 53-54, 
55, T54, 103, 124, 149 

Lovászi, Kútfej 41, T42 
Magvarszentmlklós T7, 9, 21, 2% , T23, 

Sz24, 24, 25, 47, T48, 57, 59, 121, 
148, 151
Magyarszerdahely T48 
Máhomfa /Lenti/ T138 
Marburg /Maribor/ 6 
Maribor /Marburg/ 6 
Maróé T12, T42, T54 
Márokföld T97, T105, Tlll 
Mikekarácsonyfa T132, T147 
Milej /Mile-Jszeg/ 9, T52, T61, 62 , 67, 

T73, 21, T74, SZ74, 137 
Milejszeg /Mlle.V 9, T52, T61, 62, 67,
21, T73, SZ74, 137
Misefa T7, 10, 66, 94, 96, SZ96, T98,

110, 116, 117, T117, SZ117, SZ118, 
T118, 119, 118, 120 

Molnári T123
Muraszemenye /Szemenyeesörnye/ T36 
Muraszombat /Murska Sobota, YU/ 13, 104 
Murska Sobota, YU /Muraszombat/ 13, 104 
Nádasd 5, 9, 53, H ,  56, T56, SZ56, 57 
Nagybakónak T7, 9, 13, 47, T48, 121, • 

T148, 148, SZ149, 149, 150, 151 
Nagyfemekág /Zalalövő/ T80 
Nagyhorváti /Esztergályhorvéti/ T77 
Nagykanizsa 57 
Nagykanizsa, Bajosa 122, 123 
Nagykanizsa, Korpavár T23, T48 
Nagykapornak T117 
Nagykőrös 79
Nagylengyel T7, 9, 10, 29, 31, 51, 60,

T61, 62-71, SZ64, SZ65, T68, 73, T73, 
74, SZ74, 76, 79, 80, 82, T82, 83, 84, 
85, 87, T87, 88, T89, 90, 91, 92, T92, 
SZ93, 93, 94, T95, 95, 96, 104, 106, 
108, 109, T109, 111, 113, SZ114, 115, 
116, 118, 120, 124, 125, 133, 134,
136, 137, 139, 141, 143 

Nagyrákos T134 
Nagynécse T7, T49 
NagytilaJ 5, 66, 119 
Náprádfa /Gutorfölde/ T75, T114, :T132, 

T147

Nemesnép Tlll
Nemesszentandrás T7
Németfalu T7, 9, 12§, SZ136, T137, 137
Nova, 91| T147
Oltáré 9, 11, 13, 14, 21, T21, SZ22,

22, 23, T23, SZ24, 29, 47, 5Z, 58, 
SZ59, 59, 60, 121, 129, SZ131, 140,. 
149, 151 

Oraándlak 62
Ortaháza T7, 25, 27, 30, 55, SZ58, 66, 

75, 99, 113, 152, T132, 133, T134, 
jSzi34, 135, T138, 143, SZ144, 145, 
146, T147

Őrimagyaród /őrimagyarósd/ T134 
Őrimagyarósd , őrimagyaród T134 
őrlszentpéter T7, 60, 96, 131, T134,.

137. SZ138, 138, 139 
Pacsa T77
Pacsa, Pacsatllttüs T77 
Pacsatüttös /Pacsa/ T77 
Páka T138 
Pálfiszeg /T61 
Pankasz T134
Parasza /Kustánszeg/ T82 .
Peklenica, YU /Bányavár/ 6, 13, 26 
Petesháza /Petilovci, YU/ 9 
Petiáovci, YU /Petesháza/ 9 
Petrikeresztúr T6l, 90 
Petrivente T123 
Pilóc 98
Pince /Pince, YU/ 9, T36, T42, 53 
Pókaszepetk T81
Pölöske T7, 10, 66, T87, 94, 109.

T109, 110
Pördefölde T7, 10, 25, 107, SZ116,

129,
Pördefölde, Eperjehegyhát 10, 25, 29, 

SZ31, 24. 75, T75, 76, 99, 101,
SZ114, SZ116, 129, T132, T134 

Pdtréte 6, T7, 10, T33, T87, 111, 115. 
116, T116, 119, 120

Pusztaapáti T7, 85, T89, 90, 122, T140, 
140, 141, T141, Szl42, 142, 143 

Pusztáéderlcs T7, 10, 25, 26, 28, 29,
30, SZ31, .22, 33, T75, T100, 103, 
T103, 113, T114, 129, T132 

Pusztaederics, Ederlcs 25-30, SZ29, 32, 
SZ37, 99, T100, T114, SZ114, 115,
T73, T132, 134

Pusztamagyaród T7, 10, 25, T26, 30, 22, 
100, T100, T101, 101, SZ102, 103, 
T103, 104, 129, 131, SZ131, T132, 151 

Pusztaszentlászló 25, T26, 26, SZ28, 29, 
30, 32, 33, 42, 99, T100, T103, 129, 
T132
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Rádó T7
Ramocsa 097, T106
Résznek T7, 9, 47, 104, 110, 111, Tlll, 

122, 143
Salomvár 5, 6. T7, 8, 9, 29, 2i» 52,

T52, SZ53, 53, 56, 60, 061, 66,
73, 073, 74, SZ74, 80, 080, 81,
82, 84, 87, 087, 90, 92, 93, 104, 107, 
131, 136, 137, T137, 139 

Sárd /Külsősárd, Belsősárd/ Tlll 
Sárhida T61, 087
Sávoly 5, 9, 50, 51, SZ111, 126, 127, 

T128, 128, 151
Selnica /Szelencehegy/ 13, 36 
Semjénjjáza T123, SZ124 
Söitör T7, 10, 25, T26, 27, 30, 35, T87, 

99, 111, U5, 125. 136 
Szalafő T134 
Szatta 96, T134 
Szécsisziget T42
Szelence /Tkp. Szelencehegy, Selnica: YU/ 

13, 36
Szelencehegy /itt: Szelence, Selnica: YU/ 

13, 36
Szemenyecsömye, Csemec T36 
Szemenyecsörnye, Csömyeföld T12, T36 
Szemenyecsömye, Muraszemenye T36 
Szentadorján /Lispeszentadórján/ T12 
Szentgotthárd 5, 122 
Szentgyörgyvölgy T7, 9, 47, 97, T97,

104. 105, SZ105, T105, T106, 106,
110,, 111, 121, 131, 151, Tlll 

Szentgyörgyvölgy, Kógyár T105, T106 
Szentliszló T100, T103 
Szentmargitfalva 'T12 
Szentpéterfölde T26, T75, T132 
Szepetnek T123
Szilvágy T7, 9, SZ55, T6l, 66, 70, T82,

85, 82, 88, T89, 89-91, 104, 118,
139, 141, T141, 143 

Szőkedencs T128 
Teskánd T92 
lila3 T98, T117 
Tormafölde T36, T42
Tormafölde, Vétyempuszta 9, 13, 47, 54.

55, 108
Tomyisnentmiklós T36, T42 
Tomyiszentmiklós /Kerkaszentmiklós/ 8 
Tomyiszentmiklós, Lendvaújfalu 11, 14,

36, 53
Tomyiszentmiklós , Újfalu 9, 13, 19,

20, T31, 25, 36, 37, T38, 38, 39, 40, 
42, 47, T49, 53, 57, 148, 149

Tófej T7, T26, 075, T87, T114 
Tótszentmárton T123 
Tótszerdahely T123
Újfalu /Tomyiszentmiklós/ 9, 13, 19, 20, 

T31, 22, 36-38, T 38, 39, 40, 42, 47, 
T49, 53, 57, 148, 149 

Ujmajor /Zalakaros/ T49 
Újudvar 9, 11, 23, T23, SZ24, T48, 49,

50, 51, 57, 59, 121, 127, 128, 129, 
148, TI48, 151
Ungjakabfa /Kerecseny/ 29, 33 
Valkonya T21, T23, T123 
Vargaszeg /Becsvölgye/ T61, T82 
Vétyem /Tormafölde/ 9, 13, 47, £4, 55,

108
Vindomyafok T7 
Viszák T134
Vöckönd 5, 10, 66, 081, 124, 125, T126, 

SZ126
Zajk T12, 20 
Zalaapáti 077 
Zalahaksa Tlll
Zalabesnyő T61 /Zalaegerszeg/
Zalacsány T98 
Zalacséb T87
Zalaegerszeg T7, 60, 62, 71 
Zalaegerszeg, Andráshida 5, T7, 9, 66,

21, T72, 72, SZ72, 73, 119 
Zalaegerszeg, Botfa T7, 10, T61, 91. 92, 

119
Zalaegerszeg, Csácsbozsok T7, 9, 108. 109
Zalaegerszeg, Zalabesenyő T61
Zalaháshágy 9, 86, T87, 137
Zalaistvánd 081
Zalakaros 47, T48, T49, 129
Zalakaros, Ujmajor T49
Zalakomár T49
Zalakomár, Kápolnapuszta T128 
Zalakomár, Kiskomárom T48, T128 
Zalakoppány /Zalaszentgrót/ T126 
Zalalövő T7, 9, T52, 66, 22, 80, SZ80,

T80, SZ81, 81, T87, 106, 107, T134, 
SZ136, 137, T137

Zalalövő, Irsapuazta 9, 66, SZ80, T80,
106. 107, 139

Zalalövő, Nagyfemekág T80 
Zalamerenye T48 
Zalaszentgrót T126 
Zalaszentgrót, Csáford 124, T126 
Zalaszentgrót, Zalakoppány T126 
Zalaszentgrót, Zalaudvamok 5, 10, 118, 

125. T126, SZ126 
Zalaszentlászló T126
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ZalabZentmárton T77 
Zálaazentmihály T7.10, 66, T87,94, 

T109, 111, 112, Szll2, 113, 115 
Zálatárhok ■ 6, T7, 10, 29,'30, 66, T87, 

90, 91, 94,' 99, 111, T114, Szll4, 
■*'115; 116, T132, 134,'195, 145, T147 

Zalaudvarhok /Zalas'fcentgrót/ 5, 10, 
118, 125, 126, T126, Szl26 

Zalaújlak T48

Zalavár, Balatonhídvég 10, 47, 50,
57, 79, 85, T85, Sz86, 86 

Zebanec /Zebanec, YU/ 38 
Zebecke T7, 10, Tlll, T132, Szl44,

145. 146, 147, T147, 148 
Zistersdorf /A/ 129

• A mutató az 1985-ös' helységnévtár, a 
"Zala megye földrajzi nevei" alapján ké
szült, Hajdú-Moharos József segítségével
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A norXshida 11 + 4 4 4 4 4 3 3
Ba k , Baktüttös 93 + 4 4 4 4 + 4 3

Ba LATONHÍOVÉG 85 4 + 4 4 4 ?

BARABÁ55ZEG 8Z + ■ 4 4 4 3 3
BÁRSZENTMIHÁLYFA 143 4 + + + 4 21 3

Botfa 91 + 4 4 4 3 3

Bucsuszentlászló 1ZO + + + 4 4 3

Bucsuta 123 4 + + + 4

Budafa- Kiscsehi 20 4 + t 4 4 4 +

Buoafa- mélgszint 17 4 4 4 + 3? T3 dich.iorm.

Budafa - olaimező 10 + + + 4 4 4 4 3? T3 ddeh. lörm.

Buoafa- Ou arc 21 + + 4 4 +

Csacsbozsok 108 + + 4 4 4 3

Csata'r 95 + 4 ' 4 + + 3 3

CSESZTREG 96 + 4 + + 4 4

Dióskál 78 + 4 4 4 4 4 3 1 4

EperiehegyhXt 74 4 4 + 4 4 4 4

Gellénháza 74 4 4 4 4 4 3

Gelse 120 4 + + 4 4 4 lom.

Hahót, Hahót- Eoerics 25 4 + + 4 + 4 4 3 + + CX 4 + íit^otocil, hellcflinta,

Hah ó t- Pusztaszemtiászió 30

Hottó 92 4 + + + + 3 3
Irsapuszta 106 4 + 4 + + 4 3 3
Ka'ntavAr 107 t 4

Kehida 118 + 4 4 ? 4 32
Kerkagkápolma 130 4 4 4 4 4 4 4

K il ima 'n 33 4 t 4 4 + t bjuA, gejzirit

Kotorma'ny 121 4 t 4 4 4 4

Letenye 122 + + 4 ? 4 + 4

Lova'szi 40 4 + 4 + 4 + +

Lova'szi -  ragpéiiiséqíl kiil. 45 + 4

M agyarszentmiklós 23 4 + 4 4 4

3 = f e l s ő , 2 m középső, 1 = alsó 
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MlLE3 1 3 + + + + + ♦ 3

Misefa 116 + + + t + 3 + 3
N Á O a s o SS + +■ + + + 3 3 "I3 mkőVoogl.'
N a g y b a k ó n a k 146 + + + t + ? + 32 Csillámkvarüt Is gasiolöri
N a g y l e n g y e l 60 + + + + * + + + + 32 + + ? LriA. pala törm.
N é m e t f a l u 136 + + + * 3 3
O l t a ' r c 5 7 + + +
O r t a h á z a 132 + + + + + * + +• +
Ő R IS Z E N T P É T E R 137 + t + + + + + 3 +
P i n c e S3 * + +
Pő l ó s k e 109 + + + + + + 3 1
P Ö R O EFÖ LD E 129 + + ? + .
P Ö TR ÉTE 115 + + + 3
P u s z t a a p á t i 139 + + + A + 3 3
PuSZTAEOERICS- c/zmeio 32
'JS2T/.M AGYAROD 9 3 ! * + + + ? t + 4- T  frikólorm.

P.ESZNEK 1 1 0 + * + +
S a l o h v á r 51 + + + + * * 3 3 bsdznibsn
SÁVOLY 125 + t + + + + 321 Hz ilt.
SŐTTÖR 135 + + + + 3
SzsüTGrÖRSYVÖLGY 10/. * •F +
S z i l v á g y 8 7 + + + + 3 321
Ú 3 FA LU , - K E L E T , -B u D A F A 35 + + + + + 1
O d UOVAR 47 + ■F * + + 3 321
V É T Y E M 54 a + * +
VÖCKÖND 124 + + + ? + 3
Z a l a h á s h á g y 86 +. ■i + + 3
Z A L A L Ö V Ő 79 + + + + + + ,
Z a l a s z e n t m i h á l y 1 1 1 + + t + + + t 3
Z a l a t á r n o k 1 1 3 + + + + + + *J* + 3
Z a l a u o v a r n o k 125 + + ?
Z e b e c k e 145 + + + + + + 2

3 -  f e l s ő ,  2  m k ö z é p s ő ,  1  =  a l s ó  
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