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Összefoglalás 
 

A szerző röviden vázolja a Nagyalföld délkeleti részén folytatott kőolaj- és földgázkutatás 
történetét. Időrendben mutatja be az 1941 és 1980 között tanulmányozott 52 kutatási területet. 
Ismerteti az előzetes geofizikai vizsgálatok (földmágneses és gravitációs mérések, szeizmika) 
eredményeit és a fúrásos kutatás indoklását. Megadja 626 mélyfúrás rétegsorát, ismerteti a 
rétegtani és a 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 problémákról és a 
továbbkutatás lehetőségeiről. A fontosabb kutatási területek leírását a neogén aljzat mélységét is 
mutató térképvázlattal és földtani szelvényekkel illusztrálja. A gyors tájékozódást 
helynévmutató és az átfúrt képződmények mutatója könnyíti meg. 
 

 
 

Abstract 
 

Following a brief review of the history of hydrocarbon prospecting in the southeastern part of 
the Great Hungarian Plain fifty-two prospecting areas are described, studied between 1941 and 
1980. Results of geophysical investigations (geomagnetism, gravity measurements, seismics) 
and stratigraphy, tectonics, hydrocarbon geology (formation testing, composition of CH, 
borehole temperature) are described. Stratigraphic columns of 626 boreholes are given. Origin 
of the hydrocarbons, problems and possibilities of further prospecting are discussed. Maps and 
geological profiles illustrate the data section. Indices of place names and stratigraphic units are 
provided. 

                     
1 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Őslénytani Tanszék, 1518 Budapest, Pf. 120. E-mail: kazmer@ludens.elte.hu 
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Előszó 
 

KŐRÖSSY László (Hernádzsadány, 1912. augusztus 21. – Budapest, 2002. február 15.) egész életét a 
magyar kőolajiparban töltötte: 1942-től 1976-ig aktív állományban, majd nyugdíjas korában a MÁFI 
szakértőjeként (SOMFAI, 2002). Ezidőben írta meg hatalmas szintetizáló tanulmánysorozatát a magyarországi 
szénhidrogénkutatás történetéről, az információkat kutatási területenként csoportosítva: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
1. ábra. A Délkelet-Alföld áttekintő térképe. Kör-kereszt: kőolaj-földgáz kutatási terület. - - 4 - -: a paleogén medencelajzat 
mélységvonalai. = = = nagyszerkezeti választóvonal. 
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 Kisalföld   KŐRÖSSY (1987, 1988b), 
 Zala-medence  KŐRÖSSY (1988a), 
 Dráva-medence  KŐRÖSSY (1989), 
 Délkelet-Dunántúl  KŐRÖSSY (1990), 
 Duna—Tisza-köze KŐRÖSSY (1992), 
 Észak-Magyarország: KŐRÖSSY (2004). 
 
Ezen művei a mélyföldtani adatokat is felhasználó földtani munkák nélkülözhetetlen forrásai lettek. 
A sorozat tanulmányai folyamatosan készültek, azonban megjelenésük – az Általános Földtani Szemlét  is 

finanszírozó – Magyarhoni Földtani Társulat anyagi lehetőségeinek rosszabbodásával a rendszerváltást 
követően először csúszott, majd el is akadt (KÁZMÉR, 2004). A sorozat folytatását a Magyar Földtanért 
Alapítvány tette lehetővé, mely a szerző halálát követően, 2003-ban magánszemélyektől és vállalkozásoktól 
jelentősebb összeget kapott erre a célra. 

A KŐRÖSSY László életében megjelent monográfiák szedését, tördelését, ábráinak rajzolását a szerző 
személyesen ellenőrizte, korrigálta. A felújuló sorozat a szerző több esetben befejezetlen munkáit tartalmazza. 
A sajtó alá rendezés feladata volt a szöveg és a táblázatok számítógépre vitele, valamennyi ábra átrajzoltatása, 
ezeknek a kézirattal való összeolvasása, a szöveg nyelvtani és szakmai ellenőrzése, a tördelés, valamint a 
mutatók elkészítése. 

Nyilvánvaló hibák (pl. egy rajzon két azonos számú fúrás) esetén már nem volt kit megkérdeznünk. A 
korrigálás és ellenőrzés a teljes kútkönyvi anyag kézbevételét igényelte volna, mely meghaladná a kiadásra 
szánt időt és anyagiakat. A használóknak erre majd figyelemmel kell lenniük. 

A szerző iránti tiszteletből meghagytuk a kézirat eredeti helyesírását, csak a nyilvánvaló elütéseket 
helyesbítettük. 

A kézirat kiadását a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt., a Magyar Geofizikusokért Alapítvány és az 
Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány támogatta. 

 
KÁZMÉR MIKLÓS 

 
 

A Délkelet-Alföld földrajzi és kőolajföldtani áttekintése 
 
 A Délkelet-Alföld határai nagyrészben mesterségesek. Délen és délkeleten a trianoni országhatár, 
mely közismerten sem földtani, sem földrajzi, sem néprajzi határ, hanem egy elfogadhatatlanul hibás, sok 
szenvedésbe és emberéletbe került idegen békediktátum eredménye. A nyugati elhatárolás a Duna-Tisza-
köze magas rögvonulatainak a Tiszai-árok alá süllyedése, melyet a medencealjzatnak kb. 2500 m-es 
szintvonala mentén jelöltünk meg. 
 A Tisza-árok árok nyugati elhatárolódási vonalát eredetileg Pusztamérges-Nagykörös szerkezeti 
övezetnek neveztük (KŐRÖSSY L. 1963, p. 161), mely szélesebb övezet, több és néhol bonyolult diszlokációs 
vonallal. 
 Az északi elhatárolódás Kiskunfélegyházától K-felé kb. a Hármaskörös, Sebeskörös mentén 
húzódó szerkezeti választóvonal, mely nagyjából a Középalföldi Kristályos Vonulat déli elhatárolódása. 
 A medencealjzat felszínének morfológiája és az ezzel összefüggésben levő fiatal szerkezeti 
egységek szerint a délkelet-alföldi olajkutatási tájegységen a következő alegységek különböztethetők meg. 
 (1) Nyugaton a 4–5 km mély Tisza-árok és a nyugati lejtője, melyet a Duna–Tisza közéről átnyúló, 
DNY–ÉK irányú rögvonulatok jellemeznek. Ezek (Délről É-felé való sorrendben): (1.1.) Ásotthalom, 
Mórahalom folytatásában: Dorozsma és Szeged. (1.2.) Tompa–Pusztamérges folytatásában: Üllés, Forráskút, 
Sándorfalva (Balástya). (1.3.) Szank, Jászszentlászló, Pálmonostora. Feltűnő, hogy ezek a rögvonulatok 
DNY–ÉK irányúak, ami a Duna–Tisza-közére jellemző Es elkülönülnek a többi, DK–ÉNY irányú 
vonulatoktól, szerkezetegységektől, melyek a déli, a Bánsági-hgysg, Morava völgy, Vardar 
szerkezetirányokkal egyeznek. Ide az alábbi szerkezetegységeket soroljuk: 
 (2) Algyő–Deszk–Ferencszállás–Kiszombor, ÉNY–DK irányú magas rögvonulatok. Ez elválasztja 
a Tisza-árok mély területét a Makói-ároktól. 
 (3) A Makói-árok ÉNY–DK irányú, 6 km-nél mélyebb árok, amelyben Makó, Hódmezővásárhely, 
Mindszent fúrások mélyültek. 
 (4) Az előbbivel K-felé határos, szintén ÉNY–DK irányú Tótkomlós–Battonya magas rögvonulat, 
mely ÉNY felé egyre mélyebben elhelyezkedő medencealjzati rögökből épül fel. A magasabb rögökön sok 



KŐRÖSSY L.: A Délkelet-Alföld, I. rész 47

kutatási terület van: Battonya és Battonya-Kelet, Mezőhegyes, Pitvaros, Csanádpalota, Csanádalberti, 
Végegyháza, Magyardombegyháza, Mezőkovácsháza, Kunágota, Kevermes, Tótkomlós, Békéssámson, 
Pusztaszőlős, Pusztaföldvár, Medgyesbodzás, Csanádapáca. 
 (5) Az előbbi magas rögvonulattól ÉK-re következik a még szintén ÉNY–DK szerkezetirányú 
Békési-medence, ahol a medence aljzata 6 km alá süllyedt. Ebben a mély medencében mélyültek a Békés és 
újabban a Doboz fúrások. 
 A nagymélységű Békési-medencébe a K-i medenceperem felől benyúlik a kisjenői magas 
rögvonulat NY-i elvégződése. Ezt az országhatáron túli Gyulavarsánd, Kisjenő, Székudvar fúrások tárták 
fel. Számunkra leghasznosabb adatokat a Gyulavarsánd község D-i szélén 1950-ben mélyült Kisjenő-4 fúrás 
szolgáltatta, mely 1222 méterig felsőpannon és fiatalabb homok, agyag, agyagmárga, 3084 m-ig alsópannon 
sötétszürke agyagmárga és finomszemű csillámos homokkőrétegeket, alatta szarmata meszes homokköveket, 
márgát talált, és 3215 m-ben a kristályos alaphegységben állt meg. Négy réteget vizsgáltak meg, ennek során 
a szarmatából sósvízzel földgázt kaptak, mely 50.02 g/m3 kőolajpárlatot és 93–95 % metánt tartalmazott, de 
hozama jelentéktelen (KŐRÖSSY L., 1957). A Békési-medence nem a felhalmozódás, hanem a tápterület 
vidéke. 
 (6) A Békési-medence K-i széléről benyúló, környezetüknél magasabb medencealjzati 
rögvonulatok: (6.1.) Sarkadkeresztúr–Biharugra–Komádi. (6.2.) Ezt a magas rögvonulatot a Vésztői-árok 4–
5 km mély területe választja el a NY-felé következő újabb magas rögvonulattól. (6.3.) É-ról benyúló magas 
rögvonulatok; a Békési mély medencébe: Szeghalom, Körösladány, Dévaványa–Gyoma–Kondoros és (6.4.) 
Túrkeve–Endrőd–Szarvas–Fábiánsebestyén kutatási területek vidéke (1. ábra). 
 Jellemző erre a területre, hogy a Vésztői-árok és az utóbbi két magas rögvonulat DNY–ÉK-i 
irányú, tehát különbözik a Makói-árok, Tótkomlós-Battonya magas rögvonulat stb. ÉNY–DK 
csapásirányaitól. Valószínű, hogy az egy-egy területegységre jellemző szerkezetirányok más-más erőhatásra 
jöttek létre. Az egyező szerkezeti irányú területek egyúttal hasonló földtani fejlődétörténetű szerkezeti 
egységek lehetnek. 
 A neogén mélységviszonyait, a magas rögvonulatok és a mély árkokat, medencéket kialakító 
szerkezeti mozgások fiatalok, újalpiak, a harmadidőszaki üledékképződéssel egyidejűek. Viszont magának a 
medencealjzatnak a szerkezetére a közel K–NY irányok jellemzőek. A medencealjzat K–NY irányú 
szerkezete a Bihari-autochton ill. a Kodru-takarórendszernek a harmadidőszaki üledékekkel eltakart 
folytatása, mely idősebb (középalpi, óalpi) mozgásokkal alakult ki (Lásd szerkezeti összefoglalás). 
 
 

A kőolajkutatás története a Délkelet-Alföldön 
 
 A Délkelet-Alföldön a kőolajkutatás aránylag későn kezdődött. Az olajkutatási lehetőségekkel 
először LÓCZY L. (1934) foglalkozott, később ugyancsak ő készített szakvéleményt a Magyar-Német 
Ásványolaj Társaság (MANÁT) részére (LÓCZY, 1939). Ez a dolgozat később nyomtatásban is megjelent 
(1941). 
 Az első geofizikai mérések, br. EÖTVÖS Lóránd torziós inga mérései, az 1903–1906 évi, világszerte 
a legelső mérések közé tartozó Arad–Pankota környéki mérésekkel kezdődtek, bár ezek csak a medence 
szélére terjedtek ki. Kőolajkutatásra is felhasználható Eötvös-ingás mérések 1940–41 évtől folytak ezen a 
területen, és ettől kezdve az egyes kutatási területekkel ismertetjük őket. 
 A MANÁT kutatásait Dr. Fritz FORCHE és helyettese, Dr. Joseph KAPOUNEK vezette, SZUROVY 
Géza, KŐRÖSSY László, CSÍKY Gábor és SÓLYOM Ferenc üzemi geológusok közreműködésével. A 
Geofizikai Intézet keretében RENNER János igazgató, DOMBAI Tibor, ORSZÁGH János, SZILÁRD János 
geofizikusok voltak munkatársaink. 
 A MANÁT részére 1941–44 években a Seismos és Prakla (Praktische Lagerstättenforschung) 
társaság végzett kitűnő minőségű munkát, graviméteres és szeizmikus méréseket, a Geofizikai Intézet 
Eötvös-ingás méréseivel egyidőben, 1944 végéig, amíg háborús események megengedték. 
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2. ábra. Szeged környékének Eötvös-inga-izogamma térképe. Geofizikai Intézet 1941. 
 
 A kutatófúrási tevékenység ezen a területen a MANÁT fúrásaival kezdődött. Az első fúrás 
Tótkomlóson, a T–1, 1941 máj. 23-án indult, evvel kezdődött meg az egész tájegység feltárása. A MANÁT 
kutatások időszaka alatt a Délkelet-Alföldön, Tótkomlóson a T–1, –6 fúrások mélyültek, továbbá 
Ferencszálláson az F–1, és Sándorfalván az S–1 az 1942 évben. Ezután hosszú szünet következett a háború 
és az azt követő nehézségek miatt. 
 A háború után csak 1953-ban folytattuk a kutatást Tótkomlóson, a T–7 fúrás lemélyítésével, a 
Maszovol, később Maszolaj, Magyar–Szovjet olajvállalat keretében, melynek szovjet geológusai sűrűn 
váltották egymást: MARENYIN, DENISZOV, POMINOV, KRATOVICS, GRITCSIN, végül DUNYAMOLOV, A. G. 
Az orosz főgeológus helyettese mindvégig KŐRÖSSY László volt. 1954 évben mélyült a Nagyszénás (NSz–
1) fúrás, már a Kőolajkutató és Feltáró Vállalat (1954–1956) keretében, melynek főgeológusa TOMOR János, 
helyettese KŐRÖSSY László és CSÍKY Gábor, üzemi geológusai MAGAS István, MAJER István, RÁSONYI 
László, JAMNICZKY Kázmér, és rövidebb ideig mások is voltak. 
 1958 évben az OKGT keretében folytattuk a munkát, melynek főgeológusa TOMOR János, később 
KERTAI György, helyetteseik KŐRÖSSY László és CSÍKY Gábor voltak, az üzemi geológusok nevét az egyes 
kutatási területeknél említem meg. Az OKGT szervezetében mélyült 1958-ban a Nagyszénás (Nsz–1), 
Endrőd és Pusztaföldvár, 1959-ben Csanádapáca, Battonya, Kaszaper és 1960-tól Mezőhegyes, 
Végegyháza, Kiskunfélegyháza, Pusztaszőlős feltárására került sor. 1961-től Szarvason, 1962-től Üllésen, 
Pitvaroson, 1964-től Kiskundorozsmán, 1965-től Algyőn és Fábiánsebestyénen, 1966-tól 
Magyardombegyházán, Mezőkovácsházán, Deszken és Csanádalbertin, 1967-től Kondoros és Makó 
következett. 1968-tól Gyoma, 1969-től Forráskút, Békéssámson, Maroslele, Hódmezővásárhely, 1971-ben 
Kunágotán, és Újszegeden, 1972-ben Hunyán, 1973-ban Kiszomboron és Újszentivánon, 1974-ben 
Komádiban és Biharugrán, 1975-ben Kömpöcön, Medgyesbodzáson, Sarkadkeresztúron, Kevermesen és 
Felgyő területén, 1976-ban Kőröstarcsán, 1977-ben Kiskunmajsa, Békés és Gátér területén, 1978-ban 
Orosházán és Csanádpalotán kezdtünk mélyfúrásokba. 
 Megjegyzem, hogy 1980 után is több fontos mélyfúrás tárta fel a területet, de ezeket már csak 
megemlítem, mint: Bordány és Bócsa, 1980, Mezőgyán, 1980, Doboz, Körösladány, 1981, Csólyospálos, 
Móricgát, Szatymaz, 1982, Domaszék, 1983, Fábiánsebestyén–4 és Makó–3 1985-ben és Medgyesháza 
1987-ben mélyült. 
 Az itt ismertetett közel 50 évi kutatási időszak alatt, a kutatási módszerek sokat fejlődtek, így a 
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gravitációs mérések maradék-anomália értékelése, a korszerű szeizmikus mérések földtani adatszolgáltatása, 
a földtani adatok földolgozása és értelmezése. Nagymértékben emelkedett a terület megkutatottsága. De az 
utóbbi időben nem jól fejlődött a kutatás eredményessége. 
 

 
3. ábra. A Délalföld medencealjzatának mélységtérképe 

a Manát 1943 december 31-ig végzett kutatásai alapján Dr. F. Forche szerint. 
 
 

A Délkelet-Alföld kőolajkutatási területei (1940–1980) 
 
 Az alábbiakban összefoglaljuk a Délkelet-Alföld kőolaj- és földgáz kutatási területein végzett 
geológiai, geofizikai és mélyfúrási tevékenység történetét, kőolajföldtani eredményeit, és a további 
lehetőségeit, a kutatás történetének időrendjében. 
 
 

1. Tótkomlós 
 
 A Geofizikai Intézet 1940 nyarán Eötvös-inga méréseket végzet Mezőhegyes–Tótkomlós vidékén. 
Miután az állammal kötött koncessziós szerződés alapján ez a vidék a Manát olajkutató területévé vált, a 
mérési eredményeket az Intézet eladta a vállalatnak. A mérések eredménye többek közt egy zárt nehézségi 
maximum felfedezése volt, amely Tótkomlóstól K-re és D-re terül el. 
 A gravitációs maximumot még az év őszén szeizmikus mérésekkel behatóbb vizsgálat alá vette a 
Geofizikai Intézet és a Seismos hannoveri vállalat, a Manát megbízásából. Az Intézet a terület NY-i részén át 
fektetett egy reflexiós szelvényt és egy “antiklinális” jelenlétét állapította meg, melynek tetővidéke mintegy 
3 km-rel ÉÉNY-abbra volt a nehézségi maximum helyénél. A Seismos mérései nem erősítették meg azt, 
hogy a gravitációs maximum a rétegek felboltozódásának felelne meg, szerintük a legmélyebbről érkező 
reflexiók D felé regionális emelkedést jeleznek, a nehézségi maximumon túl is. Csupán a szerkezet É-i 
oldalán talált a Seismos gyenge felboltozódást, a pannon rétegsor magasabb részén. 
 A reflexiós mérések értékét csökkentette a szemünkben az, hogy nem volt lehetséges határozott 
reflexiószinteket követni. A gravitációs és szeizmikus mérések hasonló eltérése esetén régebben a gravitáció 
eredményeit megbízhatóbbaknak tartották, a fúrásokat elsősorban a gravitációs eredményekre alapozták. A 
kétféle mérés eredménye a szerkezet É-i részén egyezett legjobban, ezért F. FORCHE ide telepítette az első 
kutatófúrást. 
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Fúrási tevékenység 
 
 A fúrást 1941 május 23-án, a Manát megalapításának napján kezdték el fúrni, és ez év aug. 4-én 
fejezték be. Az üzemi geológus SZUROVY G. volt, később KŐRÖSSY L., CSÍKY G. és SÓLYOM F. váltották 
egymást. 
 Tótkomlóson 1985-ig összesen 40 T-jelű fúrás mélyült. Ezenkívül 1972–74-ben 5 db TK-jelű és 
1981–82-ben a T–I, végül 1986-ban a TÉ–1 fúrás. Mindezek földtani adatait az 1. táblázat tartalmazza. 
 Az első kutatási szakasz 1940–43 között volt, amikor a Manát lemélyítette az első hat fúrást. 
1943-ban a Seismos vállalattal új méréseket végeztettek. Ezek szerint DK felé emelkedik a medencealjzat. A 
további fúrások ezt az emelkedést vizsgálták (T–5, –6). 
 A T–1 mélyítésekor 1941 aug. 4-én 1918,9 m mélységben a fúrócső eltört. Több napos mentési 
munka közben, amely alatt az öblítőiszapot nem lehetett körforgásban tartani, átgázosodott és a 
hasadékokkal átjárt alsópannon mészmárgából gázerupció lépett fel. Az erupció rövid idő alatt mind 
nagyobb méreteket öltött, a zárókészüléket átszakította. Egy heti munka után, aug. 10-én sikerült a 
fúrólyukat lezárni. A nyomás 135 atm-ra emelkedett. A gázzal sok víz és olaj került a felszínre. Ennek 
mennyiségét igen sokra becsülték, később kiderült, hogy csak mintegy 200 m3 volt. A gáz mennyisége 10 
mm-es fúvókán napi 88.128 m3-nek bizonyult. 
 

 
 

4. ábra. Tótkomlós környéki kőolajkutatás. Manát fúrások és szeizmikus mérések összefoglaló térképe. 
 
 A kutat lezárták, de 1943 jún. 18-án béléscsősérülés miatt a cső mögül gázszivárgás jelentkezett. A 
kezdetben kismérvű gázszivárgást nem lehetett lezárni, mind nagyobbá vált, és végül pusztító gázkitöréssé 
fejlődött. A fúrás helyén kb. 30 m átmérőjű kráter keletkezett, melyből kb. 30 m3/perc sósvíz, csökkenő 
mennyiségű gáz és egyre több homok áramlott, vegül 1943 jún. 22-én megszűnt a víz és gáztermelés. A 
mélyfúrás megsemmisült. 
 A T–2 fúrást, az előbbi kedvező olajnyomain felbuzdulva, mely nagyobb területen szétszóródva a 
kukoricaföldeken soknak látszott, az előbbitől ÉK-re 350 m-re telepítették. 1941 okt. 15-től márc. 13-ig 
mélyült. 1661,5 m mélységben be kellett szüntetni a fúrást, mert nagy fúróiszap-veszteség lépett fel, amit 
gázkitörés követett. Mégis sikerült a fúrást lecsövezni és néhány réteget megvizsgálni. Ezek eredménye 
általában sósvíz és több-kevesebb gáz volt. Megvizsgáltak egy felsőpannon szintet is, 894–902 m-ben, 
ahonnan 84 atm nyomással gazolindús földgáz és 25 m3 víz jelentkezett, homokkal, mely a béléscsövet 
teljesen eltömte. 
 A T–3 fúrást az elsőtől D-re, 4 km-re telepítették, a gravitációs maximum tetővidékére. Ekkor már 
2 berendezés dolgozott a területen, a T–1 és T–2 fúrást mélyítő Wiag 11 és a T–3 fúrást fúró Wiag 6 
rotary-diesel fúrúberendezések. A fúrási munkálatok 1942 máj. 12-től okt. 3-ig tartottak, és 1691,5 m-ben 
fejeződtek be. A rétegvizsgálatok melegvizet és kevés gázt eredményeztek. 
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 A T–4 fúrást az első fúrástól 850 m-re É-ra telepítették, a szerkezet mélyebb részére, ahol a gáztest 
alatt olajelőfordulást reméltek. A fúrási munka 1942 júl. 29-től okt. 3-ig tartott, és 1704 m-ben 
dolomit-konglomerátumban fejeződött be, ahol fúrúcső-törés következtében nem mélyült tovább. Az 
alsópannonban végzett rétegvizsgálatok gáznyomos vizet hoztak. 
 A T–5 fúrás a terület D-i részében az alsópannon mészmárgából 1540.6 m-ben iszapveszteséget és 
gázerupciót szenvedett. A fúrórudazatot becementezték, mert megszorult, felső 635 m-ét lecsavarták. 
 A T–6 fúrás a terület D-i részén, 1531 m-ben középsőtriász, ladini palás agyagban és 
dolomitbreccsában állt meg, csak jelentéktelen olaj- és gáznyomokat talált. 
 Ezzel a Manát a tótkomlósi kutatásait befejezte, mint amely kevés eredményt hozott és a folytatását 
nem tervezte, más területeken remélt sikert. 
 A második kutatási szakasz a Maszovol-Maszolaj tevékenységéhez kötődik. A gravitációs 
értékeket a Geofizikai Intézetben újraértékelték 1953-ban OSZLACZKY Sz., FACSINAY L., KILCZER Gy. Az 
eredmény szerint a gravitációs maximum tetővidéke az eredetihez képest kb. 2 km-rel odébb van, és 
tengelyiránya NYDNY–KÉK. Ez évben szeizmikus méréseket is végzett a SZKÜ, eredménye szerint a 
medencealjzat DK felé emelkedik, amelyen záródás van több kisebb területen. A leginkább szembetűnő a T–
7-es fúrás területe. 
 A T–7 és T–8 fúrásokat 1951-ben mélyítettük le. Közülük a T–7, hasonlóan a T–1-hez, gázkitörés 
következtében tönkrement. Itt az alsópannon alapkonglomerátumot a szeizmikus adatoknál váratlanul 
magasabban értük el. A 9 5/8"-os béléscsövet 848 m-ig beépítették és a saru fölé 270 m-ig cementezték. 
Továbbfúrva 1570 m-ben iszapveszteség lépett fel, 1951 júl. 17-én és gáz jelentkezett, mind erősebben. A 
biztonsági zárat nem sikerült lezárni, mert a gumipofák leszakadtak. Az iszapot kb. 50 m magasra szórta ki. 
Mivel a gáz a gőzkazánok felé terjedt, a kazánokat el kellett oltani, és a további munkálatokra nem volt 
lehetőség. A gázsugár ereje megemelte a forgatóasztalt, később szétmarta azt. Júl. 19-én éjjel négy órakor a 
9 5/8"-es béléscső mögül is eruptálni kezdett a gáz. A berendezés egyes részeit még kimentették, de a fúrás 
körül keletkezett kráter 12–13 óra körül a többi gépet, az eldűlt fúrótornyot a benne levő fúrúrudazattal 
elnyelte, mind eltűntek a kráterben. 

 

 
 

5. ábra. Tótkomlós környékének Eötvös-ingás térképe. 
 
 A gázzal és forróvízzel feltört iszap és kőzettörmelék 7,8 hektár termőföldet öntött el, bár gátak 
emelésével 6 napon át 600 ember dolgozott, azt minduntalan áttörte a felszínre jött iszap. Végül a gázkitörés 
1951 júl. 31-ig fokozatosan megszűnt. 
 Az erupciót kőolajnyom nem kísérte, de gazolin bőven szennyezte a környező kukoricaföldeket. 
 A T–8 fúrás a kutatási terület DK-i részén (Végegyházától ÉNY-ra 2 km-rel) mélyült, 1951 máj. 
19-szept. 9 között, és csak gyenge földgáznyomokat talált. 
 Mivel olajnyomokat csak a T–1 és T–2 fúrás szolgáltatott, a többi hat fúrás nem, a fúrás 
nehézségeire, a gáz nagy CO2-tartalmára, melyenk hasznosítása megoldatlan volt és nagyobb olajelőfordulás 
már nem volt várható, mindezekre tekintettel a kutatófúrási tevékenységet szüneteltettük. A folytatását 
részletes geofizikai mérések eredményétől tettük függővé. 
 A kutatás harmadik szakaszára az 1957 és az azt követő években került sor, és megszakításokkal a 
T–9-től a T–40 számú fúrások mélyültek le. Az 1957–58 években  új szeizmikus mérések (56. számú 
jelentés) és 1958–59-ben új gravitációs mérések folytak. Ezek eredménye is igazolta a régebbi méréseket és 
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a DK felé (Végegyháza, Battonya) emelkedő gerincű medencealjzati rögvonulatokra részletesebb adatokat 
nyertünk. A korábbi tapasztalatokkal mélyült fúrásokban több földgázkitörés már nem történt. Üzemi 
geológusok Szepesházy Kálmán, később Kurucz Béla voltak. 
 1972–74 években mélyültek a TK–1, –5 fúrások, 1981–82-ben a T–I és 1986-ban a TE–1 fúrások. 
 
   1. táblázat. A tótkomlósi fúrások földtani adatai. 

Fúrás Fa. Q L. Fp. Ap. J. T. P. Krist. Megjegyzés 
T-1 99.21  850 1164 (1618)     gázkitörés 
 -2 99.3  865 1188 (1661.5)     gáz 
 -3 101.5 70 890 1156 (1691.5)     gáznyom 
 -4 99.18 85 870 1210 (1704)     víz 
 -5 102.6  820 1090 (1540.6)     olajnyom 
 -6 101.7 95 800 1014 1475  (1531.5)    
 -7 99.8  845 1125 (1570)     gázkitörés 
 -8 103.7  817 1057 1500  (1511.3)   gáznyom 
 -9 101.0 80 787 1137 (1419)     földgáz 
 -10 101.0   1172 (1656)     földgáz 
 -11 101.0   1204 1655 (1716)    víz 
 -12 100.8   1123 1612  (1631.5)   gáz, fp. 
 -13 98.6   1310 (2116)     víz 
 -14 101.4   1142 (1652)     olajnyom 
 -15 100.7   1120 (1549)     gáz 
 -15/a    1130 (1495)     gáz 
 -16 104.1   1086 (1567)     fp. olaj-gáz 
 -17 100.9   1136 1626  (1628.1)   fp. gáz 
 -18 103.6   1094 (1602)     fp. gázny. 
 -19 101.28   1150 1642  (1648)   fp. gázny. 
 -20 99.16 80 770 1197 (1655)     víz 
 -21 96.95   1290 (1926.3)      
 -22 100.0 100 690 1230 (1508)     ap. gáz 
 -23 100.49   1210 (1505)      
 -24                                                                                             nem fúrták le 
 -25 99.4   1301 1904  (2000)   víz 
 -26 100.17   1355 1894  (2000)   olaj t. 
 -27 99.69 110 758 1381 2024  (2150)   víz 
 -28 99.57 188 753 1298 1906  (2000)   víz 
 -29 100.0 298 777 1408 1985  (2005)   olaj 
 -30 99.74 115 806 1410 2239  (2300)   vizes. 
 -31 101.27 266 736 1446 1942  (2000)   vizes. 
 -32 101.4   1408 1937  (2050)    
 -33-39                                                                                    nem fúrták le 
 -40 102.49 223 818 1115 1552  (1625)   ap. olaj, 

fp. gáz 
TK-1 100.45 125 673 1043 1545  (1646)   gáz 
  -2 100.86   1044 1631  (1670)   víz 
  -3 100.57 188 643 1065 1632   (1686.5)  víz 
  -4 101.05   1073 1688  (1714)   víz 
  -5 101.6   1103 (1750)     víz 
T-I 100.2   1360 1792 2693-

2905 
1792-
2693, 
2905-
3237 

3237-
3653 

3653-
(3998) 

rendellenes 
rétegsor 

TÉ-1 99.66 370 710 1295 1827  (1850)   olajnyom 
 
 
Rétegsor 
 
 Negyedidőszaki lösz, sárgás mészkonkréciós agyag, homok. 
 Felsőpliocén homokos csillámos agyag, agyagmárga, kékesszürke, szenes növényi 
maradványokkal, agyagos homok, világosszürke mészkonkréciók, sárgás-barnás eres-foltos agyag. 
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Világosszürke homok, aprókavics. Viviparus, Theodoxus, Unio, Valvata, Clausilia héjakkal. KRETZOI M. 
(1984) apró-gerinces maradványokat írt le, ezek alapján a legfelső pliocén Csarnótai és a Bihari-Villányi 
üledékek jelenlétét állapította meg. A felsőpannon agyag, márgás agyag sűrűn váltakozik vékony, 
finomszemű homokkőrétegekkel és lencsékkel. Alsó részén vastagabb homokkőpadok vannak. A rétegsor 
legnagyobb része világos-kékesszürke agyag, agyagmárga és finomszemű homok, homokos agyag sűrű 
váltakozása. Congeria, Limnocardium. Ostracoda, Viviparus sadleri maradványok gyakoriak. Az 
alsópannon szürke agyagmárga vékony homokkőcsíkokkal és vastagabb padokkal (a T–1-ben 1166–1340 m 
között). Ez a szint a szárnyak felé erősen megvastagszik, a homokrétegek vastagsága változó, lencsések. 
Alatta finomszemű, csillámos homok, sötétszürke agyag márgapadokkal. Mélyebben sötétszürke 
agyagmárga, vékony, csillámos finomhomok-lemezekkel, Valenciennesia csigákkal. Lefelé 
sárgás-barnásszürke márgába, mészmárgába megy át, mely kagylóstörésű, kemény, repedezett kőzet, benne 
piritcsomók, -szálak és kalciterek gyakoriak. Alatta dolomitkonglomerátum következik, márga 
kötőanyaggal. Főleg dolomitkavicsok, kevés sötétszürke, lapos agyagkő-kavics, mészkő és rózsaszínes 
homokkő kavicsokkal. A T–14 fúrásban mészkőbreccsát és likacsos “kovazsugorékot” találtunk. Gyakoriak 
a Limnocardium, Congeria, Gyraulus, halpikkely és tüske, ostracoda, szivacstű. A T–11 fúrásban az 
alsópannon alatt diszkordánsan az alsójúrába sorolt szürke, kalciteres mészkő (1655–1670 m) és az 
alsójúrába sorolt vörös krinoideás mészkő (1670–1716 m) következik, VADÁSZ prof. szerint Rhynchonella, 
Crinoidea, Trocholina, Textularia, szivacstű maradványokkal. Később VÖLGYI L. és társai (1979) szerint 
1655 m–ig alsópannon, alatta 1684 m-ig alsókréta agyagos, márgás mészkő, homokos, kalciteres 
agyagmárga következik, és 1684–1716 m között barnásvörös krinoideás mészkövet alsókréta-felsőjúra 
(titon) korúnak tartják, de az ezt bizonyító faunára nem hivatkoznak. 
 

 
 

6. ábra. Tótkomlós-Kaszaper. Szeizmikus szintvonalak és gravitációs anomáliák. 
 
 A T–I fúrásban rendellenes rétegsorként triász ladini rétegek alatt 2693–2905 m közt alsójurába 
sorolt barnásvörös mészkő van. 
 A kutatásterület nagyobb részén az alsópannon alapkonglomerátum alatt közvetlenül triász rétegsor 
következik. 
 Felsőtriász sötétszürke dolomit, repedezett, breccsás. Barnásszürke dolomit és sötétszürke dolomit. 
 Középsőtriász sötétszürke-fekete palás agyag, homokos márga, szürke homokkőcsíkok. A palás 
agyagban Dr. CSÍKY G. (az akkori üzemi geológus) a ladini wengeni palákra jellemző, dr. BOGSCH L. által 
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Daonella moussoni MERAN fajnak meghatározott kövületet talált a T–5 fúrás 1479.1–1482.9 m-ből 
származó magmintában (BOGSCH L., 1950). 
 Alsótriász tarka homokos agyag kötőanyagban vörhenyes homokkő a T–8, T–13 fúrásokból. A T–
8 fúrás 1500 – 1511.3 m-ből származó homokkövét alsótriászba soroltuk, összetétele szerint kvarcporfir 
lepusztulásából származtatható. 
 A triászba 113 m-t belefúrt T–32 fúrásban felül dolomitbreccsa van, amelynek kötőanyaga 
finomszemű dolomit. Alatta szürke dolomit, majd sötétszürke, fekete, erősen töredezett-csuszamlott 
agyagpala (hasonló a T–6 fúrásban talált ladini daonellás agyagpalához), alatta világosszürke kalciteres 
mészkő helyezkedik el. 
 A triászrétegsor alatt diszkordánsan perm vörhenyes kvarcporfír és arkózás homokkő (T–I) 
következik. 
 A T–I fúrás szerint a mezozóos rétegsor alatt halványvörös gránit következik. 
 A medencealjzat ismeretére újabb adatokat hoztak a korszerű szeizmikus mérések és nagymélységű 
fúrások. Itt csak a T–I fúrás (1986) rétegsorát idézzük (J. A. GROW et al., 1989 szerint), amely a “Battonya - 
pusztaföldvári mezozóos árok” rétegsora lenne (az elnevezés téves, mert Battonyán semmiféle mezozóikum 
nincsen). 

 

 
7. ábra. Földtani szelvény Tótkomlóson. 

 
1792 – 2205 m Felsőtriász világosszürke dolomit 
2205 – 2693 m Középsőtriász (ladin) szürke dolomit, világosszürke dolomit, barnásszürke dolomit 

 
Mindezek a Kodru takarórendszer Aranyos-takarójának részei. 
 

2693 – 2905 m Alsójúra szürkés - vörös mészkő (Moneasa Formáció) 
2905 – 3165 m Középsőtriász (anizuszi) sötétszürke dolomit 
3165 – 3237 m Alsótriász tarka homokkő ("Werfeni formáció") 
3237 – 3605 m Felsőperm vörös kvarcporfír 
3605 – 3653 m Felsőperm arkóza, homokkő 
3653 – 3998 m Prekambriumi halványvörös gránit 

 
Mindezeket a Kodru takarórendszer Fenes-takarójának tartják. 
 
Szerkezeti viszonyok 
 
 Ezekkel a rétegtani adatokkal el is jutottunk a szerkezeti viszonyokhoz. A medencealjzat 
szerkezetében új adatokat szolgáltattak a nagymélységű fúrások és az új geofizikai mérések, de ennek 
szerkezeti viszonyai az olajkutatót kevéssé érdeklik. Annál fontosabb a medencealjzat felszínének 
morfológiája és a rajta lévő üledék szerkezete. Mérés és fúrás igazolta a meglétét és részletezte az ismeretét a 
medencealjzat gerincszerű kiemelkedésének Battonyától ÉÉNY-felé, a tótkomlósi kutatási területen át, 
Pusztaföldváron át Orosháza, Nagyszénás felé, és elválasztja a két mély medencerészt: a Makói- és a Békési- 
árkot. Az ÉNY-felé mélyebbre süllyedő magas vonulaton, az egyes magasabb medencealjzati rögök és a 
fölöttük felboltozódó harmadidőszaki rétegek kőolaj-, és földgáz- felhalmozódásra alkalmas szerkezeteket 
tartalmaznak. Ilyennek bizonyult a tótkomlósi kutatási területen a T–1, innen DK-re a T–16 és NY-on a T–
21, –26, valamint a TK–1 fúrások környékén fekvő, viszonylag kiemelkedő terület. 
 A magas rögvonulat DK-i részét (Battonya) gránit és perm kvarcporfír, É-on triász, júra, kréta 
üledék építi fel. Az 1986-ban lefúrt T–I nagymélységű fúrás rendellenes rétegsorának feldolgozása és az 
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újabb szeizmikus mérések alapján takarós szerkezetűnek látszik, és megkülönböztethető a Végegyháza-, 
Tótkomlós- és Pusztaszőlős-takaró a rendellenes rétegsorok alapján (POGÁCSÁS Gy., JÁMBOR Á., 1989, 
POGÁCSÁS Gy., MAKK A., 1989). 
 
Kőolajföldtani eredmények 
 
 A Manát T–1 fúrása hatalmas gázkitörést okozott, amikor kb. 200 m3 kőolaj is a felszínre került, 
ami akkor nagy reményekkel kecsegtetett. A kitörés megszüntetése után (1941 aug. 10) 10 mm-es fúvókán 
napi 88.128 m3 gázt termelt (2. és 3. táblázat). A gázzal 68 g/m3 könnyű olajpárlat jött a felszínre. A T–2 
fúrás az alsópannon alapkonglomerátumból földgázt és kb. 10 m3/h 83 ˚C-os vízzel napi 200 l olajat termelt. 
A gáz CO2-ben dús (2. táblázat). Ez a fúrás a felsőpannonban is gázt talált., 894–902 m-ben, napi 25 m3 
vízzel. A vízzel jelentkező homok a kutat eltömte. További fúrások csak kevés gáznyomot találtak. A T–7 
fúrás gázkitöréssel megsemmisült, és a T–9, –12, –15, 15/a, –17, –19, –22 fúrások találtak gázt az 
alsópannonban (konglomerátumban) és a mezozóikum határán. A T–9, –10, –15, –17 fúrás a 
felsőpannonban 723–777 m-ben talált gázt, a T–10 723–775 m-ben. 
 A T–15 fúrás 1088–1097 m közt a felsőpannonban kedvező összetételű földgázt talált (2. táblázat), 
10 mm-es fúvókán 122.500 m3/nap gáz és 1,4 m3 olajpárlat volt termelhető. 
 A T–1 fúrás környéki gázelőfordulástól DK-re a T–16 fúrás az alsópannon alján kedvező 
összetételű földgázt és kevés kőolajat talált (táblázat), de a környékén lefúrt T–5, –18, –6, –8 fúrások csak 
vizet adtak. 
 Tótkomlós községtől D-re mélyült T–21 és T–26 stb. fúrások az alsópannon és a triász határán 
kevés olajat találtak. 
 Tótkomlós–Kelet (TK) néven 1972–74-ben 5 kutatófúrás mélyült Kaszaper és 
Reformátuskovácsháza között, ezek közül a TK–1 földgázt talált, a többi meddő maradt. 
 Megjegyezzük még, hogy az 1985-ben fúrt T–40 is adott kevés olajat a triász dolomit felső 
részéből. 
 Végeredményben a tótkomlósi kutatás főleg földgázt és olajnyomokat eredményezett. 
Figyelemreméltó a felsőpannon alsó részén  talált kedvező összetételű földgáz, mely bár kis mennyiségű, de 
a Délkelet -Alföldön újabb produktív szint lehetőségét jelentette. 
 Összefoglalva a tótkomlósi sok fúrás alig gyarapította az ismert szénhidrogén-készleteinket. A 
geofizikai mérések és a fúrások csak részletesebb ismereteket hoztak, főleg a nagymélységű T–I fúrás. 
Tisztán kőolajföldtani eredmény kevés a fúrások nagy számához viszonyítva. Kérdés, nem lett volna 
helyesebb a Manát hat fúrása után végleg beszüntetni itt a kutatást, elejét véve a nagy költségeknek és a 
gázkitörésekkel okozott károknak. 
 
   2. táblázat. A tótkomlósi földgáz összetétele. 

földgáz T-1 
1618.9 m 

T-2 
1635- 

T-2 
894- 

T-15 
1474-88 

T-15 
1088-97 

T-16 
1521-67 

T-9 
1484-91 

metán 47.5 47.7 50.1 43.75 92.7 86.63 87.6 
etán     1.6  2.56 
nehezebb CH 1.1 0.3   0.8  1.11 
CO2 51.4 51.3 42.0 53.32 0.9 1.32 3.54 
N2 0 0.7 7.9 2.93 4.0 12.05 5.19 

 
          3. táblázat. A tótkomlósi kőolaj tulajdonságai. 

kőolaj T-1 
1618.9- 

T-16 
1521-67 

T-26 
1905- 

fajsúly 0.858 0.839 0.8365 
benzin s%  24.50 10.57 
petróleum s%  17.92 19.97 
maradék  57.46 69.44 
veszteség  0.12 0.02 
viszkozitás St/38 ºC   9.98 
viszkozitás St/50 ºC   5.99 
dermedéspont ºC   +28 
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2. Ferencszállás 

 
 A Manát kutatás kezdetén ismerték a Geofizikai Intézet 1903, 1908, 1911 évi gravitációs mérései 
alapján a gravitációs maximumot. Részletesebb Eötvös-ingás méréseket 1941-ben a Manát részére végzett az 
Intézet (7. ábra). 
 Az 1941 év végén a Manát, a Seismos vállalatta átnézetes szeizmikus méréseket végeztetett. Az 
eredmény bizonytalan volt (Dr. LÜCKERATH és Dr. WENDT, 1943). A medencealjzatot refrakciós mérésekkel 
kisebb területeken észlelték 5700–6000 m/s refrakciós hullámterjedési sebességgel, mélységét mintegy 2500 
m-nek lehetett értelmezni. Ám a visszaverődések gyengék, rendszertelenek. A rétegsor felső része 
lényegében vízszintes, 1500 m-től lépnek fel enyhe rétegdőlések. LÜCKERATH szerint a szeizmika mégis 
bizonyítja a gravitációs maximumnak megfelelő gyenge kiemelkedést. Főleg a gravitáció alapján, és a 
gyenge szeizmikus eredmények figyelembevételével tőztük ki az F–1 fúrást az 1941 év végén, a Klárafalva 
– Kübekháza közötti országúttól K-re. Az üzemi geológus Dr. KŐRÖSSY L. volt. 
 

 

 
8. ábra. Ferencszállás kutatási terület térképe az 1959-61 években végzett szeizmikus mérések mélységvonalaival. 

 
Fúrási munkálatok 
 
 Az F–1 3000 m-re tervezett fúrást 1942 aug. 5 és 1943 máj. 9 közt 2573 m-ig fúrtuk, ahol műszaki 
nehézségek miatt fejeztük be. Itt eltört a fúrócső, és a véső, két nehezítő csővel és 4 szakasz fúrócsővel a 
fúrólyukban maradt. Kimentését 70 atm túlnyomással jelentkező gázos forróvízbetörés nehezítette. Ezért 
1886 m-ben a 6 5/8 hüvelykes béléscsőbe záró cementdugót helyezve a felsőbb szakaszon 1836–1838 m 
között rétegvizsgálatot végeztünk, ahonnan 58 ˚C-os víz és kevés gáz jelentkezett. 
 Ez a műszakilag sikertelen és bizonytalan szerkezeti helyzetű fúrás természetesen nem volt 
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alkalmas a terület leértékelésére, de a háborús nehézségek között gyors sikert nem remélve a kutatást 
ideiglenesen beszüntették és máshol folytatták. 
 A háború után az új kutatási szervezet, a Maszovol keretében folytatni kívántuk itt a kutatást az 
1946 évi terv szerint. A terv megbeszélésére 1946 febr. elején került sor, amin az állam részéről KERTAI 
György jelent meg, aki ellenezte a Ferencszállás–Sándorfalva közti terület kutatásának folytatását. Érveit 
prof. dr. BENTZ-nek, a “legkiválóbb német olajgeológusnak” a német kormányhoz intézett, 1944 ápr. 4-én 
kelt “Stand und Aussichten der Oelerschliessung in Ungarn” című jelentésére hivatkozva adta elő és mivel 
fejből nem emlékezett rá jól, később írásban is megismételte a véleményét. 
 Mivel akkor még sok föltáratlan terület volt, töröltük a tervből a vitás Ferencszállás kutatás 
folytatását és Biharbajomban találtuk meg az Alföld első olajmezőjét – és nem Algyőn. A biharbajomi, 1947 
ápr. 4-i eredményt hamarosan követte Mezőkeresztes, majd Szolnok felkutatása, feledtetve Ferencszállást, 
ahová csak 1965-ben, immáron Algyő néven jutottunk vissza. 
 Az 1959–61 évi részletesebb GKÜ-mérések szerint (68. jelentés, 49. melléklet) a visszaverődő 
felületek az F–1 fúrástól DK-felé, a trianoni országhatárig –2600 m–ről –2450 m fölé emelkednek. Ennek 
ismeretében tűztük ki a Fe–2 fúrást (üzemi geológus Dr. MAIER István), mely elérte a kristályos 
alaphegységet. A kedvező szerkezeti eredmény után 1970-ben részletező szeizmikus mérések és nagyobb 
fúrási tevékenység kezdődött. 
 A továbbiakban Ferencszállás néven ezt a déli területet tártuk fel. Itt 1966–1982 évek között 71 
fúrás mélyült le, egy részük kőolaj- és földgázelőfordulást talált. Az első 9 fúrás felderítő, kutató, a 10–13 
lehatároló, a többit részletező kutató és termelő fúrásként mélyítették le. Üzemi geológusok: MAIER István, 
TENKEI Sándor, VADÁSZ Ernő, TANÁCS János, MAGYAR László, váltva egymást. 
 Eredményeink után a határ mentén a románok nagyobb fúrási tevékenységbe kezdtek és Keresztúr 
község határában földgázelőfordulást találtak. 
 
4. táblázat. A ferencszállási fúrások földtani adatai. 
fúrás fa. Q L Fp Ap Krist. Megjegyzés 
F-1 83.1 470 770 1980 (2573)   
 -2 85.1 417 810 1863 2476 (2502.5)  
 -3 82.5 406 797 1830 2288 (2410) gázterm. 
 -4 84.0 415 798 1830 2319 (2337) gázterm. 
 -5 84.0 415 792 1829 2417 (2435) gázterm. 
 -6 84.5 442 806 1833 2377 (2420) gázterm. 
 -7 86.0 415 811 1822 2370 (2415) olaj-gáz 
 -8 84.0 410 814 1900 2532 (2555) víz 
 -9 84.0 402 809 1823 2397 (2416) gázterm. 
 -10 82.5 400 794 1874 2536 (2586) olajterm. 
 -11 82.5 412 801 1901 2532 (2560) olajterm. 
 -12 84.0 424 803 1835 2370 (2390) olaj. 
 -13 83.5 420 784 1868 2550 (2580) olajnyom 
 -14 83.08   1837 2471 (2493) olaj. 
 -15 83.61   1881 2476 (2503.5) olaj. 
 -16 83.95   1854 2397 (2430) vizes 
 -17 83.84   1879 2597 (2620) olaj 
 -18 85.11   1962 2357 (2376) olaj 
 -19 82.86   1931 2608 (2661) olaj+víz 
 -20 82.58   1880 2511 (2530) gázterm. 
 -21 83.18   1750 2656 (2675) vizes 
 -22 82.64   1940 2638 (2650) vizes 
 -23 83.85   1990 2491 (2532) vizes 
 -24-30       nem fúrták le 

F-31-től F-71-ig mélyült fúrások közül csak néhány érte el az alaphegységet, ezek a következők: 
F-32 83.05 277 677 1895 2399 (2415) olaj 
 -35 83.71  663 1897 2332 (2365) olaj 
 -48 82.76   2080 2335 (2390) gáz 
 -49 82.91   2062 2523 (2530) olaj 
 -52 85.5   2115 2433 (2437) gáz 
 -58 83.75  690 1904 2323 (2365) olaj 
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Rétegsor 
 
 Negyedidőszaki agyag, homok. Felsőpliocén folyami, ártéri és tavi homok, kékesszürke 
agyagrétegekkel, homokos agyag lignites homokcsíkokkal, agyagos homokkő kavicsos homok 
betelepülésekkel, márgagumók. Operculum, Vallonia, Planorbis, Pisidium, Halfogak és csonttöredékek, 
növénymaradványok. Felsőpannon kékes-zöldesszürke agyag, agyagmárga, világosszürke márgás 
finomhomokkő, mészkonkréciók, agyagos homok és homokos agyag sűrűn váltakozva, mészmárga és 
kemény homokkőpadok, pirit-markazitcsomók. Viviparus sadleri, Hydrobia, Melanopsis, Pisidium, 
Dreissensia, Theodoxus, Planorbis, Bithynia, Unio atavus, ostracoda fajokkal. Az alsó részén 
homokkőpadok vannak növényi maradványokkal. Alsópannon világos- és sötétszürke vastagabb 
agyagmárga váltakozik finomszemű homok, csillámos homok rétegekkel (homokpados agyagmárga). A 
homok átlagosan 0.2 mm szemcseméretű, vékony réteglemezei felfelé finomodva agyag-agyagmárgába 
mennek át, vékonyritmusos üledék jellegű. A homokrétegek alatt (Szolnoki Formáció) sötétszürke 
agyagmárga (Nagykörü Formáció) és alatta átmegy sárgás-barnásszürke mészmárgába (Tótkomlósi 
Formáció). Végül alapkonglomerátum következik, kristályos pala durva törmelékkel (a Békési 
Konglomerátum Formációnak megfelelő szint). Az alapkonglomerátum transzgressziós törmelék, 
márga-mészmárga kötőanyaggal és közbetelepülésekkel. Az alján 20–30 cm-es metamorfit kőzetgörgetegek 
vannak, ezen 2–3 cm átmérőjű konglomerátum, fölfelé osztályozottabb, koptatottabb, majd 20 % karbonátot 
tartalmazó homokkőbe megy át, végül az amlített alsópannon mészmárgában folytatódik. 
 Ősmaradványai Limnocardium abichi, L. lenzi, Congeria banatica, C. partschi, Valenciennesia, 
halpikkelyek, ostracodák, növényi maradványok.  
 Diszkordancia után a kristályos alaphegység következik. Ennek kifejlődése változatos: csillámpala, 
csillámos kvarcit, gneisz, gránitgneisz, migmatitok, gránit, granodiorit (ortoklász-mikroklingránit, albit, 
oligoklász, plagioklász kristályokkal, biotittal és muszkovittal). A csillámpala (F–7-ben) szürke, kemény, 
repedezett, világos és sötét sávokkal, kvarcerekkel, benne kvarc, földpát, muszkovit, biotit, klorit és ércek 
figyelhetők meg. A csillámpalák föltevés szerint egy fiatalabb orogén szakaszban gránitosodtak és ennek 
különböző átalakulási fokozatai vannak jelen. 
 

 
 

9. ábra. Földtani szelvény ferencszállási fúrásokon. Kör: olajat talált kutatófúrás. Kör és nyíl: gázt talált kutatófúrás 
 
Szerkezeti viszonyok 
 
 A ferencszállási szerkezet az algyői ÉÉNY–DDK irányú kristályos pala magas rögvonulatnak a 
déli folytatása, mely keletre, Kiszombor felé kiszélesedik. Délfelé átnyúlik az országhatáron és a kikindai 
szerkezetben folytatódik. 
 A kristályos alaphegység a kifejlődés tanúsága szerint közel K–NY irányban húzódik a Duna–
Tisza közén át a Madaras–Tompa területről Szeged vidékére. A közel K–NY irányú ősi szerkezeti vonulatok 
a neogén előtt, valószínűleg már az ausztriai mozgások idején, de még a harmadidőszakban is mozogva 
közel É–D irányú magas és mély rögvonulatokra tagolódtak. Egyik ilyen közel É–D irányú kristályos 
rögsorozat az Algyő – Ferencszállás magas rögvonulat, mely a balkáni, morava-völgyi irányok folytatásának 
tűnik. 
 A neogén süllyedés a kárpáti emelet elején indult meg, de a ferencszállási kristályos rögöt csak az 
alsópannon elején érte el a beltenger. A kristályos alaphegységre alapkonglomerátummal települ az 
alsópannon. A homokos agyagmárga homokrétegei K-felé elmárgásodnak, kiékelődnek. Ez, és a 
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felsőpannon egy része deltaszerkezetű, fokozatos kiédesedés, tavi mocsári, ártéri üledékképződés után 
szárazföldi, eolikus üledékek képződtek. A harmadidőszaki üledékek a deltaszerkezet mellett települt 
boltozatként fedik a medencealjzat kiemelkedését. Benne kőolaj- és földgáz felhalmozódására alkalmas 
csapdák alakultak ki. 
 
Kőolajföldtani eredmények 
 
 Az F–1 fúrás (1942–43) szerkezeti helyzete a kitűzéskor bizonytalan volt. Később tapasztaltuk, 
hogy a magas rögvonulat É-i oldalán, mélyebb helyzetben van, ezért csak gázos vizet szolgáltatott.  
 Az újabb és részletesebb geofizikai mérések után az F–2 fúrást az országhatár közelébe telepítettük, 
hogy siker esetén a felfedezés előnyeit bírjuk, de ez a fúrás is csak gázos vizet talált, több rétegből nem volt 
beáramlás. Az F–3 fúrás talált először az alsópannon homokrétegekben ipari értékű párlatdús 
földgáztelepeket. Itt 2337 – 2214 m között alsópannon (Szolnoki Homok Formációnak megfelelő) lencsés 
kifejlődésű homokrétegeiben 1969 szept. 17 – 1970 máj. 1 között végzett 22 db rétegvizsgálat alkalmával 
voltak eredmények is. 
 

 
 

10. ábra. Rétegazonosítás a ferencszállási olajmezőn, a földgáz és kőolajtelepek feltüntetésével. 
 
 Az első kőolajtelepet talált fúrás az F–6. Itt egy alsópannon homokkőből 2221–2226 m-ből 6 
mm-es fúvókán kezdetben napi 99,6 m3 olajat és gázt találtunk. Ezután több fúrás vált olaj- és gáztermelővé, 
ezért 1982-ig 71 db kutató és termelőfúrás mélyült. 
 Végeredményben az alsópannon homokrétegekben gazdag földgáz és kisebb kőolajtelepeket, a 
felsőpannonban csak kisebb földgáztelepeket sikerült felkutatni. Tárolórétegek: a kristályos alaphegység 
mállott, repedezett felszíne, és a vele hidrodinamikai egységben levő alsópannon alapkonglomerátum, az 
alsópannon homokkövek és lencsék, és a felsőpannonban 5 homokréteg tárol kevés gázt (F–9, –11). 
 
5. táblázat. A ferencszállási kőolaj és földgáz összetétele. 
földgáz F-5 

2303-2309 
Alapkongl. átlaga Alsópannon átlag Felsőpannon átlag 

metán 88.22 83.83 86.94 78.25 
etán 7.39 6.40 4.34 6.57 
nehezebb CH  5.04 4.42 12.26 
CO2 3.20 3.80 3.0 1.3 
N2 1.19 0.93 1.29 1.62 
 
kőolaj F-6 

2221-26.5 m 
fajsúly 20 ºC 0.8097 
viszkozitás St/38 ºC 3.43 
viszkozitás St/50 ºC 2.7 
dermedéspont ºC +18 
jellege paraffin 
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benzintartalom s% 26.74 
petróleumtartalom s% 20.92 
nehezebb s% 51.32 
veszteség s% 1.02 
 
 Ferencszálláson a kutatás befejezettnek tekinthető, ÉK-felé a Makói-árok irányában lehetne 
kiékelődő rétegeket keresni, K-re a Ferencszállás-Kelet kutatási területen folytattuk a kutatást 1973-tól. 
 
 

3. Sándorfalva 
 
 Ferencszállással majdnem egyidőben indult a Sándorfalva–1 kutatófúrás. Mélyföldtani felépítésére 
az első adatokat a Geofizikai Intézet Eötvös-ingás mérései adták, a ferencszállási és az algyői kutatási 
területekével együtt. Az Intézet 1941. évi mérései határozott maximumként ábrázolják a területet, a 
Ferencszállás–Algyő szerkezet ÉNY-i folytatásában (7. és 8. ábra). 1941 októberében a Seismos 
graviméteres méréseket is végzett, és 1941–42 telén ugyancsak a Seismos szeizmikus reflexiós méréseket a 
Manát részére. A nyert reflexiók kb. 2000 m mélységig voltak használhatók és gyenge emelkedést jeleztek, 
DNY-felé záródó kiemelkedés nem volt kimutatható. Készült 6 db refrakciós szelvény is, ezek 1700–4500 
m/s terjedési sebességeket jeleztek, a medencealjzat várható 6000 m/s értékeit nem észlelték, ez a 
geofizikusok szerint 3000 m alatt lehetett. Ezt az értelmezést az 1974-ben mélyült S–I alapfúrás igazolta, 
mely a neogén talpát 3728 m-ben találta. A Seismos 2. szeizmikus csoportja 1942 aug.-szept. havában is 
mért Sándorfalva–Bugac–Kecskemét vonalában, felderítő jelleggel. Ezek a mérések háborús sietséggel 
készültek, 1–2 szelvény mentén, de így is olyan jó eredménnyel, amit utánuk sok évig nem tudtunk 
teljesíteni. 
 

 
 
 

11. ábra. Sándorfalva Eötvös-ingás rendellenesség, a Geofizikai Intézet 1941. évi mérései szerint. 
 
Mélyfúrási tevékenység 
 
 Meglehetősen bizonytalan geofizikai mérésanyag alapján tűzte ki Dr. FORCHE főgeológus az S–1 
fúrást 1941 év végén, Szeged Felsőközpont, Szirtos-dűlő 56080/56083 sz. parcellára. A fúrás lemélyítője a 
Wintershall A. G. (Wiag) német vállalat, Nr. 25. berendezése. 1942 aug. 21 – 1943 jan. 6 között, háborús 
sietséggel 1995,2 m mélységet ért el. Üzemi geológus Dr. KŐRÖSSY L. Elérve az alsópannon felső részét, 
jan. 8-án megszorult és 36 m-nél elszakadt a 3 1/2 colos fúrócső, amit hosszadalmas munkával sikerült 
1549,6 m-ig lecsavarni és 1533,6 m-től elferdítve 1556,5 m-ig melléfúrni. Itt újabb műszaki nehézség miatt 
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kilátástalanná vált a 3000 m alatt várt alaphegység elérése, ezért a fúrást beszüntették. Mivel csak gyenge 
gáznyom jelentkezett, a berendezés a sikeresebb Alsólendvára költözött. 
 Így a kutatás befejeztlen, de Dr. KERTAI Gy. ellenzése miatt a háború után sem folytathattuk (L. 
Ferencszállás, Algyő). 
 
Újabb geofizikai mérések 
 
 A kutatás folytatására csak 1961-ben került sor. A Geofizikai Intézet 1961–62 évi gravitációs 
mérései megerősítették a régebbi eredményeket. Az 1970–71 évi maradékanomália-számítások szerint a 
nagy maximum tetővidékén két kiemelkedés jelentkezett: Balástya mellett a régi Sándorfalva és NY-felé 
Forráskút mellett (a GKÜ–G–6 jelentés 4. melléklete). 
 Mágneses méréseket 1951–62 között végzett a Geofizikai Intézet, ezek szerint +10, +20 gammás 
értékek jellemzők, záródó rendellenesség nincs. Újabb szeizmikus mérések többízben érintették a területet. 
1962-ben (SzÜ 68. jel.) záródó kiemelkedést nem találtak a maximum területén. 1968-ban a SzÜ analóg 
mágneses, 1971–72-ben és 1973–74-ben digitális méréseket végzett. Végeredményben Sándorfalva, 
Forráskút, Üllés között, DNY-felé emelkedő gerinc bontakozott ki, kisebb, gyönge záródásokkal (GKÜ–112 
sz. jel.). 
 E geofizikai adatok felhasználásával tűztük ki a S–I fúrást, 5000 m mélységtervezéssel, a Balástya 
vasútállomás mellett. 
 
6. táblázat. A sándorfalvi fúrások földtani adatai. 
fúrás Fa. Q L Fp Ap Bád. T1 Krist. Megjegyzés 
S-1 89 520 980 1694 (1995.2)    sikertelen 
S-I 95.37 450 745 2130 3686 3728 3852 (4015) földgáznyom 
 
 

 
 
 

12. ábra. Sándorfalva-Forráskút környékének gravitációs maradékanomália térképe Rez. M-4 alkalmazásával. 
 
Rétegsor 
 
 Negyedidőszaki futóhomok, fent meszes homokkőpadokkal, finomhomokos iszap, az alján vastag 
homokkőpadokkal, fölfelé finomodó üledékciklusokban. Felsőpliocén kvarchomok, kavicsos homok, 
agyagos homok, világosszürke homok, agyagos homokrétegekkel, lignitcsíkokkal, borsónagyságú 
kavicsokkal. Márgás gumók. Lent 5 m vastag homokkőpad, fölfelé finomodó üledékciklusok. Unio, stb. 
héjtöredékek. Felsőpannon egyes vastagabb homokpad váltakozva finomhomokos szürke homokos 
agyaggal, agyagmárgával, és agyagos homokrétegekkel, néhány márgapaddal, lignitcsíkos homok, agyagos 
homokrétegekkel. Növényi maradványok, Planorbis, Hydrobia, Melanopsis, Theodoxus, Pisidium vázak, 
operculumok, ostracodák. Az alsópannon felső része homokpados szürke agyagmárga, márga, szenes 
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növényi maradványok, Limnocardium abichi, Ostracoda sp.. Alatta finomszemű csillámos homok váltakozik 
szürke, sötétszürke agyagmárgával, vékony rétegekben. majd sötétszürke agyagmárga és világosabb szürke 
márga, mészmárga. 2350–3300 m közt homokkő van agyagmárga csíkokkal, bazalttal és bazalt-törmelékkel. 
A bazaltnak Sándorfalván van üde része, melynek alapanyaga mikroholokristályos, szövete porfiros, folyós. 
Főleg apró plagioklász-lécekből áll, az üveges rész keves. A porfiros elegyrész főleg albit-oligoklász, 
alárendelten labradorit, bytownit összetételű plagioklász. Kevés szerpentinesedett olivin is előfordul. 
Mandulaüregekben kristályos kalcit, kalcedon kitöltés van. 
 A szarmata jelenlétét nem sikerült kimutatni. 
 Bádeni rétegsor finomszemű szürke homokos agyagmárga, finomszemű agyagos-csillámos 
homokrétegekkel, bádeni tengeri mikrofaunával. 
 Alatta diszkordánsan alsótriász kemény, vörös, finomszemű homokkő, szürke, szericites kovás, 
palás agyag és palás agyagmárga csíkokkal váltakozó kvarchomokkő következik. Az S–I fúrásban 3809–
3945 m között szürke kvarcit és szericite, kovás agyagpala van, alatta metaarkóza, mely szürke, 
szürkésfehér, kovás, szilánkos törésű kőzet, fehér kvarcit és szürke aleurolitpala betelepülésekkel. Ásványi 
összetétel: kvarc, ortoklász, plagioklász, kloritosodott, kifakult biotit, muszkovit, apatit és cirkon. Ezeket 
ópaleozoós kőzeteknek tartják. Előfordulnak még a Forráskút–2, –3, Üllés–15, Kiskunmajsa–Dél–1 
fúrásokban. 
 Az előbbi alatt diszkordánsan paragneisz következik, zöldesszürke, kemény kőzet és szürke 
kvarcit, szericites, kovás agyagpala, metaarkóza, mely szürkésfehér, fehér kvarcit és szürke aleurolitpala 
betelepülésekkel váltakozik. 
 
Szerkezeti viszonyok 
 
 Egy befejezetlen és egy alaphegységet ért fúrás a rétegsort és mélységviszonyokat ismertette, de a 
szerkezeti viszonyokra, a geofizikai ismeretekhez már nem sokkal járult hozzá. Újabb szeizmikus mérések 
szerint az S–1, –I fúrások a forráskúti kiemelkedés ÉK-i oldalán helyezkednek el, ahol záródó szerkezet 
nincs. 
 
Kőolajföldtani eredmények 
 
 A két fúrás csak gyenge gáznyomokat talalt. nagyobb felhalmozódás a mai ismeretünk szerint 
nincsen. Az S–I fúrás talált kis földgáz-felhalmozódást az alsótriász vörös homokkőben 3814–3827 m 
mélységben. Összetétele kedvező, nem éghatő tartalma csak 17,5 %. 
 További kutatás esetleg még indokolható, mert az alaphegységet elért egyetlen fúrás a terület 
végleges minősítéséhez nem elegendő. 
 
 

4. Nagyszénás 
 
 Hosszabb szünet után Nagyszénáson folytattuk a Délkelet-Alföld kutatását, mert berendezéseink 
Biharnagybajomban és Mezőkeresztesen kőolaj- és földgázmezőkön voltak elfoglalva. 

A Nagyszénás kutatási terület a Battonya-Tótkomlós magas rögvonulat irányába esik, mely 
elválasztja a Békési- és a Makói nagymélységű medencerészeket. A mélyföldtani viszonyokra az első gyér 
adatokat az 1941-43 években végzett gravitációs mérések szolgáltatták, amelyeket a Manát részére végzett a 
Geofizikai Intézet és a Seismos vállalat. Ezek által bizonytalanul jelentkező magasabb gravitációs értékeket 
ismertünk meg. 
 Az első szeizmikus mérésekről VÁRNAI L. és UJFALUSSY A (1954) számoltak be, regionális 
mérések eredményeként. A regionális szelvényeken itt viszonylag nagy mélység mutatkozik, a gravitációs 
térképen jelentkező és kiemelkedésként is értékelhető területre telepítettük az első fúrást, célja a regionális 
szelvény jobb értelmezhetősége, és a tótkomlósi olaj- és földgáz északi folytatásának kutatása. 
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13. ábra. Nagyszénás, Orosháza és Pusztaföldvár-I fúrások térképvázlata. 
  
Fúrási munkálatok 
 
 Az Nsz-1 fúrás földtani alapfúrás jellegű, de a sokféle követelmény és előírás mellőzésével mélyült 
1953 jan. 23 - 1954 febr. 14 között, Nagyszénás község belterületén, de így is 56 magot fúrtunk 700-3009 m 
közt, és nagymértékben hozzájárult a terület megismeréséhez. Megemlítjük, hogy 1981-82 évben még 
lemélyült a Nsz-2 és -3 fúrás is. A Nsz-2 fúrást egy újabban megismert szeizmikus kiemelkedésre 
telepítették 1982 évben, a Nsz-3 fúrás a medencealjzat egy gerincszerű kiemelkedő alakulatán és az 
alsópannon összletben feltételezhető, záródó szeizmikus kiemelkedés tetővidékén mélyült, 1981 évben. 
 
7. táblázat. A nagyszénási fúrások földtani adatai. 
fúrás Fa. Q L Fp Ap Bád. T1 P Krist Megjegyzés 
Nsz-1 92.43  511 1915 (3009)      
Nsz-2 94.41  350 1900 3007 3059  3100 (3159) vizes 
Nsz-3 93.16  350 1994 2843 3039 3348 (3500)  vizes 
 

 
 
 

14. ábra. Földtani szelvény a nagyszénási fúrásokon keresztül. 
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Rétegsor 
 
 Negyedidőszaki üledék futóhomok, agyagos lösz, tavi, ártéri homok, iszap, aprókavics, agyag. 
Pliocén folyami, ártéri homok, aprókavics, kékesszürke agyag, mészkonkréciós agyag, tarka 
(sárga-barna-vörhenyes), szürke agyag, homokos agyag, lignitcsíkos rétegek, puhatestű héjtörmelékkel 
(Nagyalföldi Formáció). Felsőpannóniai homokos agyag, agyagos homokrétegek és lencsék sűrűn 
váltakozva, felső részén néhány vastagabb homokréteg (a Nsz-1 fúrásban 1425 m-ig). Alatta szürke, 
kékesszürke, homokos agyag, agyagmárga, vastagabb homokkőpadokkal (Törteli Formáció). Alsópannon 
szürke, homokos agyagmárga gyér faunával, 2400 m-ig, alatta finomszemű csillámos homokkő, sötétszürke 
agyagmárga-rétegekkel (Szolnoki Formáció). Alatta sötétszürke agyagmárga, itt a szokásosnál vastagabb, 
finomszemű homokrétegekkel. Alatta a Nsz-1 fúrásban sötétszürke, palás agyagmárga, szürke, meszes 
agyagkő van, amiben régebben szétnyomott Rhynchonella amalthei, Posidomya cf. bronni, Pecten liassicus 
faunát véltek felismerni (VADÁSZ E., SCHRÉTER Z.), de később ugyanezeket Limnocardiumnak 
helyesbítették (STRAUSZ L.), és az alsópannonba sorolták. Mivel liászként belekerültek földtani 
irodalmunkba, szükséges a helyesbítés. 
 Későbbi fúrások a pannon alatt bádeni faunás mészmárga és mészkő, tufa és agyagmárga rétegeket 
fúrtak át. A Nsz-2 fúrás 3009-3018 m-ből származó magmintája sötétszürke márga, melyben világoszöld 
tufacsíkok vannak, és barnásszürke, mészalgás mészkő van, mely gazdag bádeni faunát tartalmazott. Alatta 
kvarcporfír következett. A Nsz-3 fúrásban a bádeni faunás rétegsor homokkőcsíkos, sötétszürke márga, 
biogén mészkő, homokkő és kvarcit, gneiszkavicsos konglomerátum, agyagos kötőanyagban. Feküje 
alsótriász homokkő. 
 Az alsótriász, kemény, vörhenyes homokkő, metamorf kőzet- és gránit-törmelékből áll, mélyebben 
gránit-konglomerátum, lilásbarna, kovás agyagkő vékony kvarcerekkel, mélyebben repedezett, breccsás, 
saját kőzettöredékének kötőanyagában, melyben radiolariák, szivacstűk ismerhetők fel. Mélyebben gneisz 
eredetű milonit következik, mely vörösesszürke, préselt kőzet, csúszási felületekkel. 
 A triászba sorolható üledékösszlet diszkordánsan kvarcporfírra és kvarcporfír-agglomerátumra 
telepszik, mely bontott-elváltozott kőzet, szürkészöld, barna foltos, gyengén palás, helyenként szétmorzsolt. 
Benne fehér, rózsaszíne földpát, töredezett kvarc ismerhető fel, amorf, fekete, szervesanyag lencsékkel. 
Föltételezés szerint perm korú. 
 Alatta gneisz következik, mely szürke, palás, enyhén gyűrt, kvarclencsés és fehér, zúzott, 
kataklázos-milonitos. CSEREPESNÉ részletes vizsgálata szerint szericit és kvarc pásztákat tartalmaz. 
 
Szerkezeti viszonyok 
 
 A szerkezeti viszonyokat pontosan nem ismerjük. A fúrások a Békési-medence nyugati szélének 
még mély részére vallanak, ahol a szeizmika szerint a medencealjzat felszínén kisebb kiemelkedések 
vannak. A fúrások lapos, közel vízszintes szerkezeti formákra utalnak. Felhalmozódásra alkalmas csapdák 
jelenléte bizonytalan. 
 
Kőolajföldtani eredmények 
 
 A három fúrás mélyítésekor és rétegvizsgálatokkor csak kevés földgáznyomot észleltünk. 
Összetételük kedvező. 
 
8a. táblázat. A nagyszénási földgáz összetétele. 
földgáz Nsz-2 

2822-3500 
Nsz-3 

2808-3150 
metán 79.50 % 88.23 % 
etán 3.42 2.05 
nehezebb CH 4.36 0.71 
CO2 4.63 2.84 
N2 8.09 6.17 
 
8b. táblázat. A nagyszénási fúrások geotermikus adatai. 
fúrás mélység m hőmérséklet ºC geotermikus gradiens m/ºC 
Nsz-2 2890 154 20.06 
Nsz-2 2911 162 19.15 
Nsz-3 2922 138 21.17 
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 A mélyebb rétegekből általában nem jelentkezett beáramlás, ezek a nagy rétegterhelés miatt 
gyakorlatilag nem áteresztők. Az alsópannonból jelenkeztek gáznyomok. A Nsz-3 fúrás gáza 1.41 g/m3 
olajpárlatot tartalmaz. 
 
Geotermikus adatok 
 

Nsz-2 fúrás  2890 m-ben    254 ˚C    20.06 m/˚C 
Nsz-2 fúrás  2911 m-ben    162 ˚C    19.15 m/˚C 
Nsz-3 fúrás  2922 m-ben    138 ˚C    21.17 m/˚C 

 
 A mélységi hőmérséklet adatok alapján az alsópannon alján már főként csak földgáz lenne várható. 
 A nagyszénási kutatási terület jelen ismereteink szerint szénhidrogén-tápterület lehet, 
felhalmozódási övet nem találtunk. Itt csapda jelenlete, záródás kétséges. A szénhidrogének az eltemetett 
alaphegységi rögök felett (Pusztaföldvár, Tótkomlós, Battonya) délfelé vándorolhatott és kis mennyisegben 
felhalmozódott. A kutatás folytatása Nagyszénáson jelenleg nem indokolt, esetleg kedvezőbb geofizikai 
mérési eredmények indokolhatják. 
 
 

5. Endrőd 
 
 Endrőd és Szarvas kutatási területen jórészt együtt végezték el a geofizikai méréseket, amelyek 
nagy nehézségekkel küzködtek a sok vízjárta mocsaras, rizsföldes területen. Ezért a geofizikai ismeretek 
lassan fejlődtek, többféle térkép készült, többféle magyarázattal. 
 Az 1959 óta készülő gravitációs méréseredményeket jól összefoglalja KOVÁCS Ferenc és VARGA 
Imre (1975) szűrt térképe, mely DNY-ÉK tengelyirányú anomália-sorozatot mutat, Szarvas, Endrőd, 
Endrőd-Észak kutatási területekkel. 
 A gravitációs mérésekkel párhuzamosan készült szeizmikus felvételek Endrődtől NY-ra 3-4 km-rel 
kiemelkedést találtak, feltételezésünk szerint a medencealjzat felszínén, 1900-2200 m mélyen. 
 

 
 

15. ábra. Endrőd környékének szeizmikus térképvázlata. Szeizmikus mélységvonal a medencealjzat felszíne közeléből. 
 
 
Fúrási tevékenység 
 
 Ezt az akkor még töredékesen ismert szeizmikus kiemelkedést kutatófúrásokkal megvizsgálni 1958 
okt. 25-én kezdtük el, az En-1 kutatófúrás mélyítésével és megszakításokkal, közben újabb geofizikai 
mérésekkel, 1983-ig 68 db kutató és termelőfúrás létesült. Az En-1 fúrást az 1958-59 évi szeizmikus 
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mérések eredményei alapjan tűztük ki, mely jó olaj-gáznyomokat talált. A szerkezet pontosabb ismeretére 
1966-ban újabb szeizmikus mérések folytak, ekkor a szerkezet tetővidékeként az En-1-től délebbre eső 
terület mutatkozott. Itt mélyült az En-2, mely a kristályos alaphegységet valóban magasabban találta, és az 
alsópannonban néhány jó gáztelepet talált. Az En-3, -5 fúrások további földgáztelepeket, és olajnyomokat 
találtak az alsópannon felső részén, a bádeni rétegekben és a kristályos alaphegység felső, mállott részében. 
 

 
 

16. ábra. Endrőd-Szarvas környékének térképvázlata a gravitációs tér szűrésének eredményeivel. 
Dr Kovács Ferenc és Varga Imre szerint. 

 
 1972-73 években részletező szeizmikus mérések folytak mágneses analóg módszerrel. Később 
újabb korszerű szeizmikus mérések az Endrőd területtől ÉK-re jelentős kiemelt területet találtak, ezen 
mélyültek az En-É jelű eredményes fúrások. 
 A fúrási tevékenységgel velejáró műszaki nehézségek itt is előfordultak. Az En-8 fúrásnál, 1860 
m-es talpmélységnél, a 9 5/8 "-es béléscső alja lecsúszott, és az így támadt csövezetlen szakaszból a 
fúrószerszám kilépett és 1484 m-től új fúrólyuk mélyült. Közben 1484-2650 m között 177˚ irányban 
elferdült és 117 m-re eltért a felszínen kitűzött ponttól. Az En-15 fúrás szintén elferdült és 162˚ irányban 
32,8 m-rel eltért a kitűzött ponttól. 
 Az üzemi geológus minkában Dr. MAIER Istvan, Dr. KURUCZ Béla, CSICSELY György, MAGYAR 
László, HEGEDÜS B. Ferenc, FÁBIÁN Béla stb. váltották egymást. 
 A fúrások fontosabb földtani adatait a 9. táblázat tartalmazza. 
 A fúrási tevékenység későbbi szakasza volt En-É jelű fúrások mélyítése. 1978-83 években a 10. 
táblázat fúrásai mélyültek. 
 
9. táblázat. Az endrődi fúrások földtani adatai. 
fúrás Fa. Q L Fp Ap Bád. Kárp. Mz Krist. Megj. 
En-1 88.30 252 745 1724 2622 2778 2845  (2941) víz 
  -2 90.53 292 932 1854 2388    (2425) ol-gáz 
  -3 89.0 305 956 1742 1513  2590  (2692) fg. 
  -4 89.7 291 940 1826 2452    (2514.5) fg. 
  -5 90.17 320 750 1860 2595 2607   (2660) ol.-fg. 
  -6 87.54   1788 2703 2745   (2765) fg. 
  -7 87.64 395 918 1940 2732 2804  (3219)  fg-ny. víz 
  -8 89.24 312 1013 1820 2541 2620   (2659) víz 
  -9 91.20 305 890 1739 2464    (2659)  
  -10 87.32 286 527 1789 2724 2819   (2943) víz 
  -11 90.10 600 950 1885 2736    (2772) víz 
  -12 90.09 355 535 1779 2680 2754   (2833) víz 
  -13 88.40 380 710 1920 2873 2876  2893 (2936) víz 
  -14 88.74 294 752 1744 2576 2618   (2663) fg. 
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fúrás Fa. Q L Fp Ap Bád. Kárp. Mz Krist. Megj. 
  -15 90.38 305 842 1737 2658 2700   (2735) fg. 
  -16 87.31 230 413 1815 2663 (2795)    fg. 
  -17 88.8 335 529 1782 (2550)     fg. 
  -18 87.96 325 528 1759 2647 (2838)    víz 
  -19 86.99 282 556 1775 (2600)     víz 
  -20 86.58 320 495 1786 (2650)     fg. 
En-21 - 72 fúrások az alsópannonban megállt lehatároló-termelő fúrások 
 
10. táblázat. Az Endrőd-Észak kutatási terület fúrásainak földtani adatai. 
fúrás Fa. Q L Fp Ap Bád. Kárp. J1-2 Krist. Megj 
En-É-1 90.08 140 583 1744 1861 (2862)    víz 
En-É-2 89.75 170  1930 2848 2883 3068 (3230)  víz 
En-É-3 89.24 130  1740 2802 2794 (2806)    
En-É-4 90.5 170  1605 3014    (3425) gáz 
En-É-5 83.23 175 423 1792 2840 2869   (2950) olaj 
 
 

 
 

17. ábra. Endrőd és Szarvas kőolajkutatási terület térképvázlata. 
 
Rétegsor 
 
 Negyedidőszaki üledék felső része sárgásszürke homok, lösz, mélyebben folyami, ártéri, mocsári 
homok, agyag. Kékesszürke agyag, homokos agyag váltakozik vastagabb homokkőrétegekkel. Mélyebb 
részén mocsári, lignitcsíkos üledék van, helyenként sok gömbös pirit kiválással. Bizonytalanul határolódik el 
a pliocén (levantei) üledéktől (Nagyalföldi Tarkaagyag Formáció) mely itt kékesszürke agyag, sárgásbarna 
csíkokkal, foltokkal, mészkonkréciós, homokos kék agyag és vastagabb édesvíztároló homokpadok, 
növénymaradványos homokrétegek váltakozásával. Felsőpannóniai szürke homokos agyag, meszes agyag, 
márga, agyagos-márgás homokrétegek sűrű váltakozása, felső részén lignitcsíkokkal (Zagyvai Formáció). 
Mélyebben vastagabb homokpadok (Törteli Formáció). Az alsópannon felső része finomszemű, csillámos 
homokkőpados szürke agyagmárga (Algyői Formáció), mélyebben csillámos, finomszemű homokkő, 
vékonyabb, szürke agyagmárga rétegekkel (Szolnoki Formáció), alatta sötétszürke agyagmárga vékony 
csillámos-finomhomokos lemezekkel (Nagykörüi Formáció), végül világosszürke-barnásszürke mészmárga 
következik, piritgumókkal (Tótkomlósi Formáció). 
 A szarmata jelenlétére hianyos adataink vannak. Az En-4 és -7 fúrásokban van márga és metamorf 
kőzettörmelékből álló breccsa, amely gyér félsósvízi faunát tartalmaz: Elphidium, Articulina, azonban ez 
lehet a bádeni felső része is. A bádeni retegsor szürke homokos márga, agyagmárga, finomszemű, riolittufás 
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rétegek, zöldesszürke, finomszemű riolittufa, és homokkő, bádeni faunával. Alatta ősmaradvánnyal nem 
bizonyított, föltételezetten kárpáti homokkő, tufás homokkő, konglomerátum, 1—6 cm-es 
kvarcitkavicsokkal, breccsás kristályos pala törmelékkel. 
 A fenti neogén rétegek helyenként diszkordánsan mezozoós kőzetmaradványokra, legtöbbször 
kristályos palára települnek. 
 A mezozoikum csak néhol fordul elő, lepusztulási maradványként, vagy törések mentén mélyebbre 
került helyzetben, az alaphegység törésvonalainál. Az En-7 fúrásban SZALAY Á., SZENTGYÖRGYI K., SZŐTS 
A. (1978) megkülönböztetett 2821-2950 m közt alsókréta fekete, kvarctörmelékes mészpalát, breccsát, 
mészkövet, echinusos mészpalát, 2950-2987 m között felsőjúra sötétszürke, kovás, breccsás mészkövet, 
2387-3104 m közt felsőjúra fekete-szürke calpionellás mészkövet, szivacstűs márgát. Ezek csuszamlásos, 
repedezett kőzetek. 3104-3144 m közt alsójúra breccsás homokkő, 3144-3175 m közt alsójúra kőszenes 
agyagkő, echinusos palás agyag, végül 3175-(3219) m közt középsőtriász breccsásodott dolomit következik. 

Az En-13 fúrásban alsótriász és talán perm (?) homokkő, kvarcit fordul elő. Az Endrőd-Észak 
területrészen (En-É-2 fúrásban) a középső- és alsójúrához hasonló kőzetek vannak: mészmárga és mészkő. 
 Az első kutatófúrások elérték a kristályos alaphegységet. Ez a különböző fúrásokban: 
csillámkvarcit, plagioklászos epigneisz, plagioklászos amfibolit, kloritpala, breccsás diaftorit kifejlődésű. áz 
En-3 fúrásban milonitot, máshol gneisz-breccsát, milonitot, csillámpalát, kvarcitlencséket, gránit-gneiszeket 
említenek. Az En-É-4 fúrásban gneisz, breccsás gneisz, diaftorit, az En-É-5 fúrásban csillámpala, gneisz és 
amfibol-breccsa van. 
 
Szerkezeti viszonyok 
 
 Az endrődi kutatási területen a kristályos alaphegység kiemelkedik, és ebben fiatal, legújabb 
törésvonalak is szerepet játszottak. Az alaphegység szerkezete és kőzettani kifejlődése bonyolult, változatos. 
Breccsásodás, milonitosodás nagyobb szerkezeti mozgásokra utal. Ezen a vidéken húzódik az a regionális 
szerkezeti vonal a Körös folyók mentén, amelytől délre a közel É-D irányú árkok és teknők váltakoznak 
(Makói-árok, Battonya-Tótkomlósi magas rögsor, Békési süllyedék) és amelytől északra a közel K-NY 
irányok jellemzőek. 
 Az alaphegységet törésvonalak szabdalják, és a törések mentén mélyebben maradt rögökön 
megmaradtak a mezozoós lepusztulási maradványok, így tanusítják a hajdani általános elterjedésüket. 

Mélyreható pusztulás után a kárpáti emelet idején kezdődött a miocén tengeri transzgrasszió. A 
kárpáti és bádeni üledék közé települt finomszemű vulkáni tufák távoli riolit-dácit vulkanizmusra utalnak. A 
szarmata jelenlétére nincs bizonyíték, föltételezhető, hogy az alsópannon rövid üledékképződési szünet után 
transzgredált az idősebb képződményekre. 
 Kőolaj és földgáz felhalmozódására alkalmas záródások, kiékelődések vannak, és a mélyebb 
környezetből kiemelkedő helyzet alkalmas volt arra, hogy a tápterületről ide vándoroljon az olaj és főleg a 
földgáz. 
 
Kőolajföldtani eredmények 
 
 Endrődön a kristályos alaphegységnek a környezetéből kiemelkedő felszínén kőolaj (En-2), az 
alsó- és felsőpannon homokrétegekben, lencsékben nagyobb földgáz-felhalmozódások jöttek létre. 
Tárolónak bizonyult az alsópannon repedezett mészmárga, bádeni márga és mészkő, főleg pedig az 
alsópannon Szolnoki Homok Formáció középső és felső része, valamint a felsőpannon alsó és középső 
homokrétegei. Az alsópannonban megkülönböztetik a I—XII telepeket, ez a tizenkét homoktároló 
egymáshoz hasonló összetételű földgázt tartalmaz. A felsőpannon földgáztelepeket B-H-ig az ABC betőivel 
jelölték. Azonkívül a gázzal könnyű olajpárlat és kevés olaj felhalmozódását is sikerült felkutatnunk. A 
földgáz és kőolaj összetételét a 11. táblázat tartalmazza. 
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18. ábra. Földtani szelvény az endrődi fúrásokon keresztül. 

 
11a. táblázat. Az endrődi földgáz összetétele. 
földgáztelep metán etán nehezebb CH CO2 N2 
Alsópannon I-telep 77.82 5.81 7.88 4.62 3.87 
Alsópannon XII-telep 82.64 4.88 5.95 3.53 2.94 
Felsőpannon B-telep 98.05 0.15 0.10 0.84 0.86 
Felsőpannon H-telep 94.17 0.81 ny. 0.12 4.90 
 
11b. táblázat. Az endrődi gáztelepek olajpárlatának és a kőolajnak összetétele. 
telep fs. benzin s% petróleum s% maradék s% veszteség s% jelleg 
Gáztelepek olajpárlata 
Ap. I-telep 0.765 69.62 23.25 6.28 0.85 paraffin 
Ap. II-telep 0.762 74.83 15.21 9.83 0.13 paraffin 
Kőolaj 
En-2 fúrás 0.8309 24.78 17.36 57.06 0.8 paraffin 
En-5 fúrás 0.8807 12.89 13.66 73.33 0.12 intermedier 
 
 
 További kutatás Endrőd távolabbi környékén lehetséges. Megjegyezzük azonban, hogy ézakra már 
lemélyültek a gyomai, bucsai, kondorosi, délnyugatra a fábiánsebestyéni, nyugatra az öcsödi és martfűi 
fúrások, ezért csak ezek közt a területek között vannak kisebb kutatási lehetőségek. 
 
 

6. Pusztaföldvár 
 
 A pusztaföldvári kutatási területen a régebbi geofizikai mérések azonosak a Tótkomlós és 
környékén végzettekkel, amelyeket a Geofizikai Intézet és a Seismos vállalat végzett. Újabb mérések 
1953-ban kezdődtek, amikor a GKÜ szeizmikus méréseivel fény derült a pusztaföldvári szeizmikus 
kiemelkedésre (7. jelentés), amelynek tetővidéke 1600 m körül van. 
 Ezt a szeizmikus kiemelkedést 1957-58 évben részletes szeizmikus mérésekkel vizsgáltuk 
(Pusztaföldvár-Orosháza, 35. sz. szeizmikus jel.), és 1958-ban refrakciós méréseket végeztünk, s még 
ugyanebben az évben megkezdtük a kutatófúrással való feltárást. 
 A környéken Csanádpalota-Makó vidékén folytak szeizmikus mérések (68./a jelentés), és 1965-ben 
újraertékelték a geofizikusaink az eddig végzett méréseket és egyeztették a közben lemélyült fúrásokkal (80. 
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sz. jelentés.). Mindezek régebbi módszerekkel történtek. újabb mágneses jelrögzítésű mérésekre 1966-73 
években került sor (118. sz. jel.). 
 A geofizika szerint a medencealjzat kiemelkedik és rajta a neogén üledék laposan felboltozódik, 
amit a fúrások is bizonyítottak. 
 
12. táblázat. A pusztaföldvári fúrások földtani adatai. 
fúrás Fa. Q L Fp Ap Krist. Megj. 
Pf-1 96.23 80 700 1220 1682 /1704/ gáztermelő 
  -2 96.83 90 800 1320 /1726/  gáztermelő 
  -3 96.09 85 780 1360 1717 /1734/ gáztermelő 
  -4 96.22 90 780 1235 1703 /1729/ gáztermelő 
  -5 95.28 47 720 1362 1736 /1768/ gáztermelő 
  -6 97.76 78 693 1358 1808 /1834/ víz 
  -7 96.95 90 740 1206 1680 /1781/ gáztermelő 
  -8 96.49 60 700 1353 1836 /1855.2/ gáztermelő 
  -9 96.15 90 750 1347 1805 /1820/ olaj 
  -10 95.86 90 700 1210 1748 /1770.5/ gáz 
  -11 93.62 90 700 1250 1754 /1802/ olaj-gáz 
  -12 95.70 90 800 1332 1731 /1745/ gáz 
  -13 97.89 90 704 1230 1750 /1825/ olaj 
  -14 95.75 103 800 1381 1793 /1817/ olaj 
  -15 96.0 90 730 1368 1804 /1826/ vizes 
  -16 96.9 90 770 1245 1830 /1845/ vizes 
  -17 95.5 90 706 1402 1887 /1905/ vizes 
  -18 96.59 90 642 1379 1764 /1777/  
  -19 95.93 70 800 1252 1768 /1779.5/  
  -20 98.81 90 756 1266 1814 /1829/ vizes 
stb. 
Pf-231 96.83   1316 1673 /1770/ gáz 
Pf-Ny-1 96.4 477 715 1397 1962 /1963/ víz 
 
Fúrási tevékenység 
 
 A Pf-1 fúrást 1958 szept. 9 és nov. 2 között mélyítattük le. Már az első fúrás eredményes volt, az 
alsópannon alapkonglomerátumban és egy alsópannon homokkőben jó termelőképességű gáztelepet talált. A 
tetővidéken mélyült további kutatófúrások szintén gáztelepeket talaltak, ezért megkíséreltük a szárnyakon, 
mélyebb szerkezeti helyeken, a nagy gázsapkához tartozó olajtelepek felkutatasát, ami végül sikerült is. A 
kedvező eredmény után 1980-ig összesen 231 db Pf-, és 1986-ban egy Pf-NY-1 jelű kutató és termelőfúrás 
létesült, és nagy gazdasági jelentőségű olaj- és gázmezőt sikerült lehatárolni. A földtani munkát KURUCZ 
Béla, T. KOVÁCS Gábor, PAP Sándor, KISS László végezték, mint üzemi geológusok. 
 A fontosabb kutatófúrások földtani eredményeit a 12. táblázat tartalmazza. 
 
Rétegsor 
 
 Negyedidőszaki sárga, barna, mészkonkréciós agyag, durvaszemű homok. Pliocén (levantei) 
kékesszürke, homokos-csillámos agyag, agyagmárga, agyagos homok és sárga-barna eres-foltos, 
világosszürke és vörhenyes, mészkonkréciós, homokos agyag, világosszürke homokrétegekkel, szenes 
növényi lenyomatokkal, gyéren puhatestű vázmaradványokkal. Felsőpannon homokos agyag, agyagmárga 
és agyagos homokrétegek és lencsék sűrűn váltakozva (Zagyvai Formáció). Az alsó részen vastagabb 
homokrétegek (Törteli Formáció). Ennek egyes homokrétegeiben halmozódtak fel a “Puszta” gáztelepek, 
változatos homokkő, felső részén száraz gázteleppel. Alsópannon szürke agyagmárga, homokkőpadokkal 
(Algyői Formáció). Finomszemű, csillámos homokrétegek, szürke agyagmárga padokkal. Sötétszürke 
agyagmárga, lefelé átmegy világosszürke, barnás mészmárgába. Végül konglomerátum, breccsa, homokkő 
kevés márga kötőanyagban, főleg triász mészkőkavicsokból, mélyebben kristályospala kavicsokkal. 
 Az alsópannon alatt 2-80 m vastag törmelékes terresztrikum következik (Pf-13, -26, -27 stb.). Színe 
vörhenyesbarna, szürke, zöldesszürke, alig koptatott csillámpala, kvarcit, fillit törmelék, agyag és limonitos 
finomtörmelék kötőanyagban. Fedője az alsópannon alapkonglomerátum, mely ennél kopottabb. Ebben a 
törmelékes rétegösszletben van a legnagyobb pusztaföldvari olaj-gázfelhalmozódás, a “Békés” szint. 
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19. ábra Pusztaföldvár és Pusztaszőlős kutatási terület térképvázlata 
szeizmikus szintvonalakkal és a medencealjzat szintvonalaival. 

 
 A medencealjzat kristályospalákból épül fel. Ezekkel összefoglalóan először SZEPESHÁZY K. 
(1960, 1976) foglakozott, gyűrt, palás szerkezetű, lepidoblasztos, porfiroblasztos szövetű csillámpalák a 
legelterjedtebbek. Az epizóna legmélyebb, vagy a mezozóna legfelső részéről származnak. Talán 
kétszeresen átalakult kőzetek. A csillámpalák porfiroblasztjai között gyakoriak az 1-3 mm-es 
gránátkristályok, alapanyag főleg kvarc kristályhalmaz, kevés más ásvány is előfordul. A terület D-i és 
DNY-i részén földpátos, muszkovitos csillámpala és csillámkvarcit van, és a Pf-16, -25 fúrásoktól DK-re 
finomszemű, a fillitekhez közelálló, szericites, muszkovitos csillámpala fordul elő. A Pf-27 fúrás eruptív 
eredetű alkáli-porfiroidot talált, a többi metamorfit üledékes eredetű. A metamorf kőzeteket kvarcporfír 
telérek járják át (Pf-3, -8, -15), amely nem metamorfizálódott, fiatalabb kőzet. A Pf-80 fúrásban gránitaplit, 
helyenként kvarcporfír, gránitporfír van jelen. T. KOVÁCS G. Es KURUCZ B. szerint (1978) muszkovit-biotit 
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csillámpala, fillitek, kvarcfillitek fordulnak elő. 
 A Pf-22 fúrás csillámpalája 385"10 millió éves (STEGENA L., 1967), a Pf-161 fillitje pedig 315"20 
millió év Rb/Sr korú (KOVÁCS Á., 1968). 
 A pusztaföldvári kristályos palák újabb részletes ismertetését NUSSZER A. (1985) dolgozata 
tartalmazza, aki Pusztaföldvari Csillámpala Formáció néven foglalja össze. Nagy szerkezeti 
összefoglalásában SZEDERKÉNYI T. (1983) Dél-Magyarországi Takaróöv metamorf kőzetei közé sorolja és a 
Kodru takarórendszer folytatásának tartja. 
 
Szerkezeti viszonyok 
 
 A geofizikai mérésekkel egyezően a kutatási terület a kristályos alaphegység kiemelkedése. Ennek 
magas részét üledékhiánnyal, diszkordánsan az alsópannon fedi. Az alaphegység kiemelkedése fölött a 
neogén rétegek laposan fölboltozódnak, és ez a szerkezet alkalmas volt kőolaj és földgáz felhalmozódásra, 
mind az alsópannon zárótakarója alatt, mind a felboltozódó pannon rétegekben. A felhalmozódás kora a 
pannonnál nem idősebb, mert akkor alakult ki a csapdának alkalmas szerkezet. 
 

 
20. ábra. Pusztaföldvár olajmező földtani szelvénye. 

 
Kőolajföldtani eredmények 
 
 A szeizmikus kiemelkedés tetővidékén mélyült első fúrás gazdag földgáztelepeket tárt fel. Ennek 
következményeképp a lemélyült több, mint kétszáz fúrás a telepeket lehatárolta, termelőfúrásokkal 
behálózta, és a szükséges termelési segédfúrásokat elkészítette. 
 Végeredményben megállapíthatjuk, hogy a legnagyobb termelő szint az alsópannon 
márga-mészmárga repedezett része, az alatta levő alapkonglomerátum és a kristályos alaphegységen levő 
repedezett, mállott zónában alakult ki, amelyet az alsópannon márgák zárnak le. Ezt “Békés-szint”-nek 
nevezték el. Az alsópannonban a Szolnoki Homok Formáció és az Algyői Homokpados-agyagmárga 
Formáció néhány szintjében alakult ki a “Földvár-alsó” és a “Földvár-felső” telepcsoport, és az 
alsó-felsőpannon határa közelében a Törteli Homok Formáció alsó részén alakult ki a “Puszta-földgáztelep”. 

A “Békési-telep” kevert gázt tartalmaz, nagy gázsapka az egész felboltozódás területén, kis, 
keskeny olajszegéllyel a telep alsó szegélyén a peremvíz és a gázsapka között. A szerkezet ÉK-i részén az 
olajszegély hiányzik (Pf-6, -8, -25, -35, -38 fúrások), viszont ÉNY-on és DK-en kiszélesedik (21. ábra). A 
tárolóréteg főleg konglomerátum, breccsa, homokkő, közben márgarétegekkel. Vastagsága 5,5-77,5 m közt 
változik, D-en vastag. A telep fedője alsópannon mészmárga. Az olaj-gáz határ 1586 és 1690 m között 
helyezkedik el, míg az olaj-víz határ DK-en a legmélyebb, ahol 1690, míg DNY-on 1680-1685 m között 
van. Az olaj-víz határ tehát ferde, ami valószínűleg arra vall, hogy a talpi víz mozgásban van, és felszíne az 
áramlás irányában dől. Számítás szerint az áramlás a talpvízben 20,4 cm/év (TILESCH L. 1964). A 
konglomerátum átlagporozitása 7 %, a homokkőé 21 %. Az áteresztőképesség 5-540 mD között változik. A 
rétegvíz 10-18 g/l sótartalmú. Az olaj paraffinos jellegű, kevés benzin és petróleum-tartalommal (13. 
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táblázat). A gáz kevert összetételű (táblázat), a kezdeti rétegnyomás az olaj-gáz határon 180,6 atm. A 
talphőmérséklet +125 ˚C. A telepben a gáz 10,5-ször nagyobb térfogatot foglal el mint a kőolaj. Az olajtelep 
60-80 %-a víz-, 40-50 %-a gázkiszorításosan dolgozik. 
 
13a. táblázat. A pusztaföldvári kőolaj összetétele. 

 A Földvár-alsó telep négy 
alsópannon homokrétegben fejlődött ki 
(Szolnoki Homok Formáció), a terület 
É-i és ÉNY-i részén, a felboltozódás 
oldalain, olaj- és nedvesgáz-tároló 1640 
és 1740 m mélységben. 
Kőzetkifejlődéssel befolyásolt 
rétegtelepek, oldalról részleges víz 
utánáramlással. A porozitás átlag 20 %, 
áteresztőképesség 5-32 mD. A 
talpnyomás 177 atm (1620 m-ben). A 
réteghőmérséklet ugyanott 122 ˚C. Az 

olaj intermedier jellegű (13. táblázat). A gáz összetétele kedvező. 
 
13b. táblázat. A pusztaföldvári földgáz összetétele. 
földgáz átlagos 
összetétel 

Békés-telep Földvár-alsó-telep Földvár-felső-telep Puszta-telep 

metán 30.50 79.72 80.964 97.0 
nehezebb CH  10.96 8.697  
CO2 66.0 1.59 2.407 1.5 
N2 3.5 7.73 7.932 1.5 
 
 
 Földvár-felső telep az alsópannon homokos agyagmárga (Algyői Formáció) 6-8 homokrétegében 
kialakult könnyű olajpárlatos gáztelepek. A szerkezet középső és D-i részén fejlődtek ki, É felé kiékelődtek. 
A tárolókőzet aprószemű, csillámos homokkő, 10-20 % CaCO3 tartalommal. A homokrétegek helyenként 
összefüggenek. Átlagos porozitás 23 %, áteresztőképesség 50-450 md. A kezdeti telepnyomás 167 atm/1620 
m. Telephőmérséklet +115 ˚C. A teleptető 1475 m, a gáz-víz határ 1543-1545 m. 
 Puszta-telep a szerkezet tetőrészén tartalmaz földgázt, az alsó-felsőpannon határán lerakódott 
homokrétegekben fejlődött ki, főként a Törteli Homok Formáció néhány homokrétegében. A tárolókőzet 
változékony-lencsés kifejlődésű, 900 m és 1250 m között vannak a telepek. A magas részén száraz gázt 
tartalmaz. Lapos településű, az átlagos rétegdőlés 1˚-nál kisebb. Átlagos porozitása 25 %, 
áteresztőképessége nagy, 1 Darcy körül van. Gázának összetétele kedvező (13. táblázat). 
 A termelőfúrások mélyítése alkalmával, 1961 júl. 15 - aug. 5 közt mélyült Pf-50 fúrás béléscső- és 
cementpalást hibájának következtében a Békés-telepből gáz-átfejtődés történt a 300 m körüli mélységben 
fekvő negyedidőszaki homokkőrétegekbe. A közeli Pf-158 és -175 fúrások 1965-66 években mélyültek, és 
328-370 m között észlelték az elgázosodást. 
 SZALÓKI István (1965) becslése szerint a Békés-telepből 1962-1964 febr. 27-ig napi kb. 1 millió m3 

gáz fejtődött át a levantei rétegekbe, és 1964 nov. 19-ig további napi 160.000 m3. Ezután a Pf-50 kútba 
folyamatos vízbesajtolással gyakorlatilag megszüntették az átfejtődést. Az átfejtődött gáz a levantei 
homokrétegekben 2-4 atm túlnyomást okozott, mely rövid idő alatt eloszlott. Az elgázosodott felső 
rétegekből gázt termelő kutak rövid idő alatt elvizesedtek. Az átfejtődés hatása jól észlelhető volt a Pf-49 
fúrásban, melyből 367 m-ből napi 29.500 m3 gáz volt termelhető, és a nyomás 38 atm-ra emelkedett. Ez a 
gáz 64,5 % CO2-t tartalmazott, mely a Békés-telepből való származásra utalt. A környező artézi kutak 
vízhozama megsokszorozódott és szénsavas vizet kezdtek el termelni. Az elgázosodás vizsgálatára 
Orosházán mélyült Pf-I jelű fúrás 1967-ben (termelési segédfúrás) elgázosodást már nem észlelt. Az 
átfejtődött gáz a lapos településű homokrétegekben hamar szétoszlott, vízben oldódott, szétszóródott. 
 Pusztaföldváron az olaj- és gáztelepeket a fúrások lehatárolták, termelő fúrás-hálózatot hoztak létre 
(24. ábra), jelenleg további kutatási lehetőség legfeljebb a távoli környéken lehetséges. 
 
 
 
 

kőolaj átlag összetétel Békés-telep Földvár-alsó-telep 
fajsúly 20 ºC 0.8867 0.8735 
dermedéspont ºC +37 +10 
viszkozitás cSt/20 ºC   
viszkozitás cSt/38 ºC  20.99 
viszkozitás cSt/50 ºC 22.56  
viszkozitás cSt/60 ºC 15.14  
jelleg paraffin intermedier 
benzin s% 2.95 11.22 
petróleum s% 8.20 18.75 
nehezebb s% 88.85 69.88 
veszteség  0.15 
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7. Battonya 

 
 Battonyán és Tótkomlóson együtt, 1940-ben folytatott a Geofizikai Intézet Eötvös-ingás méréseket. 
Ekkor vált ismertté a Battonya-Tótkomlós között húzódó pozitív rendellenesség, amit a környezetéből 
kiemelkedő medencealjzatként értelmeztek. A magyar Kincstár és a Manát közt 1940 aug. 26-án megkötött 
szerződés alapján ez a terület az utóbbi kutatási területévé vált, amely további geofizikai méréseket 
végeztetett (lásd Tótkomlós). Mindezekkel Tótkomlóstól Battonyáig enyhén emelkedő medencealjzatú, 
gerincszerű területet ismertünk meg. 
 A Maszolaj szeizmikus üzeme 1952-ben mért, de a gravitációs és szeizmikus mérések közt 
ellentmondás merült fel, ezért a Szeizmikus Kutatási üzem 1957-59 években részletes méréseket végzett, 
ugyanakkor a Geofizikai Intézet megbízásunkból részletes Heiland-graviméteres méréseket hajtott végre. Az 
eredmény két önálló záródó alaphegységi kiemelkedés, közel K-NY-i tengelyirányban. 
 

 
 

21. ábra Battonya környékének gravitációs izoanomália vonalai, az 1958 évi Heiland graviméter mérés szerint. 
 
 
Kutatófúrási tevékenység 
 
 A kutatófúrással való feltárást az 1957 okt. 25-én kitűzött Bat-1 fúrással kívántuk megkezdeni, de 
az időközben változó geofizikai méréseredmények miatt a kitűzést 1958 okt. 8-án megismételtük más helyen 
és a fúrást csak 1959 jan. 16-án kezdtük mélyíteni. A kitűzés alapjául GROHOLY T. és VÁRNAI L. (1958 
szept. 10-i keltezésű) “Szintvonalas térkép a battonyai területről” című térképét használtuk fel, és az elsőnek 
kitűzött helyre a Bat-3 fúrás került. Mindkét fúrás eredményes volt. 
 Az eredményes fúrások után folytattuk a lehatároló és termelő fúrások mélyítését Battonya és 
Battonya-Kelet területen és 1974-ig összesen 80 Bat és 1985-ig 162 Bat-K jelű fúrás mélyült (illetve 
valamivel kevesebb, mert néhány kimaradt). 
 Mélyült még 1982-84 években Battonya-Észak néven hat fúrás, az eredmény kevés földgáz. 
A fontosabb kutatófúrások adatait a 14. táblázat tartalmazza. 
 
14. t.áblázat. A battonyai fúrások földtani adatai. 
fúrás Fa. Q L Fp Ap Krist. Megj. 
Bat-1 105.52 280 450 702 1055 /1075/ gáztermelő 
   -2 105.91 250 470 746 1094 /1117.5/ vizes 
   -3 105.81 260 450 712 1083 /1100/ ol-fg. 
   -4 105.44 190 450 706 1023 /1045/ fg. 
   -5 104.4 270 490 748 1105 /1051/ fg. 
   -6 106.5 280 520 715 1024 /1043/ fg. 



KŐRÖSSY L.: A Délkelet-Alföld, I. rész 75

fúrás Fa. Q L Fp Ap Krist. Megj. 
   -7 104.89 310 520 708 1047 /1060/ fg. 
   -8 107.2 300 480 706 1000 /1012/ fg. 
   -9 106.0 320 460 712 1027 /1041.5/ fg. 
   -10 105.3 310 450 720 1070 /1073/ ol. 
   -11 105.26 260 470 760 1058 /1067/ ol-fg. 
   -12 104.55 340 450 698 1026 /1047/ fg. 
   -13 106.19 350 500 705 1054 /1066/ ol-fg. 
   -14 106.2 320 530 710 1050 /1060/  
   -15 105.8 300 450 708 1074 /1088/ ol-fg. 
   -16 107.3 200 480 754 997 /1022/  
   -17 104.7 330 540 702 1035 /1047.5/  
   -18 105.4 330 490 695 1008 /1021.5/  
   -19 107.23 230 490 767 1030 /1036/  
   -20 108.04 205 520 750 1111 /1123/  
   -21 105.7 90 505 760 1036 /1056/  
   -22 105.0 80 500 732 995 /1008/  
   -23 108.9 80 455 772 1045 /1056/  
   -24 106.06 80 480 727 1010 /1035/  
   -25 108.01 110 470 773 1033 /1042/  
Bat-K-1 104.68 90 450 778 1078 /1095/ fg. 
     -2 104.97 165 440 752 1068 /1085/ víz 
     -3 103.38 100 554 726 1124 /1140/ víz 
     -4 103.44 110 412 816 1143 /1160/ víz 
     -5 105.26 110 430 736 1111 /1130/ víz 
     -6 104.20 128 426 770 1029 /1029.5/ olaj 
     -7 104.3 153 420 765 1047 /1091/ víz 
     -8 105.19 135 393 815 1066 /1114/ víz 
     -9 104.97 181 445 657 1035 /1060/ olaj 
     -10 104.86 117 427 731 1063 /1083/ olaj 
     -11 106.21 142 435 760 1030 /1050/ fg. 
     -12 107.0 174 460 675 1077 /1090/ víz 
     -13 104.57 193 452 688 1063 /1080/ víz 
     -14 106.0 210 485 815 1050 /1077/ fg. 
     -15 104.8 140 405 685 1061 /1083/ olaj 
     -16 105.4 240 490 754 1045 /1072/ olaj 
     -17 104.0 255 488 720 1052 /1075/ olaj 
     -18 105.5 250 490 700 1064 /1090/ olaj 
     -19 106.5 190 460 729 1031 /1054/ olaj 
     -20 104.57 134 411 688 1038 /1067/ olaj 
     -21 104.5 116 406 692 1061 /1085/ olaj 

Bat-K-22 - 30-ig nincs fúrás 
Bat-K-31 106.4 230 422 800 /1010/  olajtermelő 
     -32 105.31  425 770 /1010/  olajtermelő 
     -33 104.33  480 745 /1007/  olajtermelő 
     -34 105.09  510 740 /1010/  olajtermelő 
     -35 104.59  480 740 /1007/  olajtermelő 
Bat-É-1 100.2 113 414 707 /850/   
     -2 102.9  380 712 1059 /1100/ vizes 
     -3 103.0  445 798 /850/   
     -4 104.9 220 383 708 1095 /1125/ gáztermelő 
     -5 103.7 220 480 700 1207 /1237/ vizes 
     -6 105.3 210 415 720 1103 /1180/ vizes 
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22.ábra. Battonya és Battonya-Kelet olajmezők térképvázlata, a kristályos medencealjzat felszínének mélységvonalaival. 
Pont-vonás: szelvényirány. 

 
Rétegsor 
 
 Battonya kutatási területen és környékén a neogén rétegsor viszonylag elvékonyodott, csak a 
negyedidőszaki, pliocén (levantei), felső- és alsópannon fejlődött ki a kristályos alaphegységen. 
 A negyedidőszaki üledék világosszürke, sárgás, kékesszürke agyag, agyagmárga, folyami és ártéri 
rétegek. A pliocén (levantei) főként tarka agyag, homokos agyag, szürke homokrétegek és lencsék, lignites 
csíkok, mészkonkréciós rétegek. A felsőpannon főleg szürke agyagmárga, csillámos agyag, kevés agyagos 
homok réteggel és lencsékkel. Az alsópannon túlnyomórészt szürke agyag, agyagmárga, mélyebb részein 
csillámos-finomhomokos rétegekkel. Alatta szürke agyagmárga, mészmárga, az alján homokkő és 
konglomerátum következik. Az alsópannon konglomerátum leggyakrabban kvarcporfír, ritkábban 
gránitkavics, kvarcit. Kötőanyaga karbonátos kvarchomok. Felső része kvarchomokkőbe megy át. A 
tetővidékről hiányzik, a szárnyak felé megvastagszik és eléri a 80 m-t is. Ez a “Battonya” kőolaj- és gáztelep 
tárolókőzete. A konglomerátumot fedő mészmárga az alján homokos és szenes növényi maradványokat 
tartalmaz. 
 Battonyán az alsópannon már elvékonyodott, mindössze 200-350 m vastag. A jellemző alsópannon 
puhatestűek gyakoriak benne. 
 Az alsópannon közvetlenül a kristályos alaphegység lepusztult felszínére telepszik. Az előkerült 
kőzetek az alábbiak: 
 Gránit, mely enyhe metamorfózist szenvedett (gránitgneisz), feltételezés szerint variszkuszi 
képződmény. DK-i része aprószemű, biotitos, muszkovitos mikroklingránit. NY-i része durvábbszemű, 
porfíros szövetű, ugyancsak biotitos-muszkovitos mikroklingránit. 
 A gránit agyagos-karbonátos üledékes kőzetekbe nyomult, és átalakította, beolvasztotta ezeket. 
Beolvasztással biotitban gazdag aprószemű gránit jött létre, továbbá csillámpalák, muszkovit-csillámpalák, 
bázisos eruptív kőzetekből szerpentinpala, amfibolit (Bat-K-1), amfibolitos szericitpala, távolabb kevésbé 
átalakult kőzetek jöttek létre. Mindezekbe magmainjekciók hatoltak, aplitos, gránitporfíros telérkőzetek. A 
gránit és a kristályos palák között kontaktmetamorf zoizites, epidotos és staurolitos palák vannak. Bázisos 
eruptívumokból amfibolit jött létre (Bat-K-1, és -2). Mindezeket legelőször SZEPESHÁZY K. tanulmányozta 
(1969). Később ezt a kőzetet migmatitnak, ultrametamorfitnak határozták meg. 
 Kvarcporfír a gránitgneisz és a kristályos palák lepusztult felszínére ömlött, ennek lepusztulásból 
megmaradt területe mintegy 10 km2 a legnagyobb előfordulás hazánkban. A kvarcporfír a Bat-3, -5, -8, -17, 
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-20, -25, -30, -38, -39, -46 stb és a szomszédos Pitvaros-1 és -2 fúrásokban van meg. A kutatási terület K-i 
részén hólyagos-üreges, elvékonyodott és helyenként csak kisebb lepusztulási maradékai vannak meg. A 
kőzet általában ibolyás-barnás színű, néhol zöldesszürke, kemény és porfíros szövetű. Beágyazásként kvarc, 
földpát, és kevés biotit van benne. A földpát ortoklász (szanidin) és savanyú plagioklász, de ezek gyakran 
átalakultak: szericitesedtek, kalcitosodtak. A biotit is gyakran átalakult: magnetit, limonit és kalcit 
ásványhalmazokká. Az alapanyaga felzites. 
 A vulkáni működést törmelékszórás is kísérte, horzsakőves tufa is előfordul. Kora valószínűleg 
alsóperm. 
 STEGENA L. szerint a csillámpala K/Ar kora 386"10 millió éves, valószínűnek tartja, hogy a breton 
orogén fázisnak felel meg. 
 

 
 

23.ábra. Földtani szelvény Battonya CH-telepein keresztül. 
 
Szerkezeti és fejlődéstörténeti viszonyok 
 
 A kristályos alaphegység szerkezete bonyolult, nem ismerjük jól. Rajta az alsópermbe helyezett 
kvarcporfír van, mely lakkolit szerkezetűnek látszik, mint nyúlósan folyó savanyú magmatermék. 

Mindezek az alsópannon lerakódásáig erősen lekoptak. Mezozoikumot nem ismerünk a területről, 
mindössze a Bat-K-5 fúrásban fordul elő csillámpalával összegyúrt dolomitosodott karbonátos kőzet, ami 
talán a lepusztulásból megmaradt triász nyoma. 
 Az alsópannon beltenger elöntést transzgressziós alapkonglomerátum képződése vezette be, mely a 
kristályos alaphegység törmelékéből képződött. A szerkezet tetővidékéről hiányzik. Az alsópannon rétegsor 
többi része (a mészmárga, agyagmárga, homokréteges szint stb.) kifejlődését tekintve hasonló a más 
területekről ismerttel, de itt vékonyabb. A fiatalabb üledékek ugyancsak vékonyabbak. A pannóniai 
medenceüledékek a medencét feltöltő delta szerkezetűek, és a medencealjzat lapos kiemelkedésén nagyon 
lapos települt boltozatot formálnak (26., 29. és 30. ábra). 
 Ez a szerkezet alkalmas volt földgáz és kőolaj felhalmozódására, amely az alsó- és felsőpannon 
folyamán következett be, miután a csapda létrejött. 
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24. ábra K-NY irányú szelvény Battonya olajmezőn keresztül. 
 

 
 

25. ábra É-D irányú szelvény Battonya-Kelet olajmezőn keresztül. 
 
 
Kőolajföldtani eredmények 
 
 A battonyai szerkezeten értékes kőolaj- és földgáztelepeket kutattunk fel. Az első fúrás találta meg 
az alsópannon alapkonglomerátumban kialakult telepet, a “Battonya” szintet. A Bat-K területen az első fúrás 
földgázelőfordulást talált 1961-ben, az olajat csak a Bat-K-6 fúrás találta meg, 1970 évben. 
 A további kutató és lehatároló fúrások végeredményben feltárták a Battonya-szintet, a szerkezet 
tetővidékén, mely főleg földgázt tartalmaz (15. táblázat) és kevesebb paraffinos olajat tárol. Keleten az 
alsópannon középső részén levő vékony homokkőben gáztelepet, az ÉNY-i területen az alsópannon felső 
részén, a Bat-44, -47, -48, -53 fúrások közti területen nagyobb kiterjadésű gáztároló homokrétegeket, végül a 
felsőpannonban több gáztároló homokréteget sikerült felkutatni. A Bat-K-34 fúrás egy pliocén (levantei) 
homokrétegben talált kisebb földgáztelepet. Battonyán a termelés 1959 áprilisában kezdődött, az első 
termelő kutak: Bat-1, -10, -15, -17, -21, -25, -32, -42, -54, -63 voltak 
 További kutatásra a Bat-, Bat-K területen jelenleg nincs lehetőség. A Battonya-Pusztaföldvár 
gerinc oldalain még indokolt lehet a kutatás folytatása. 
 
15a. táblázat. A battonyai kőolaj összetétele. 
kőolaj Bat-33 

1027-29 m 
Bat-K. átlag 

fajsúly 20 Co 0.8382 0.8155 
viszkozitás cSt/38 ºC 8.21 3.25 
viszkozitás cSt/50 ºC  2.77 
dermedéspont ºC  +13 
jelleg paraffin paraffin 
benzintartalom s% 10.27 20.58 
petróleumtartalom s% 17.68 29.22 
nehezebb s% 70.39 49.90 
veszteség 1.66 0.30 
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15b. táblázat. A battonyai földgáz összetétele. 
földgáz Battonya-telep átlag Battonya-Kelet Battonya-felső 
metán t% 48.76 
etán 1.91 
nehezebb CH 3.16 

52.0 97.0 

CO2 42.56 44.6 1.16 
N2 3.61 3.4 1.84 
 
 

8. Kaszaper 
 
 A kaszaperi kutatási terület Tótkomlóstól közvetlenül ÉK-re fekszik. Kiterjedtek ide az 1957-58 évi 
szeizmikus és 1958-59 évi gravitációs mérések, amelyek kiemelkedést jeleztek a medencealjzatban, amit 
több fúrásban feltártunk. 
 
Fúrási tevékenység 
 
 A fúrási tevékenység 1959 jan. 25-én kezdődött a Kasz-1 fúrással, amely a tótkomlósi fúrásoknál 
mélyebb szerkezeti helyzetű. Az 1967 és 1969 évi mágneses jelrögzítésű szeizmikus mérések szerint D felé 
emelkedés és több kisebb kiemelkedés várható. Ezért 1971 okt. 1-én megkezdtük a Kasz-1-től D-re, a 
tótkomlósi terület felé terjeszkedő kutatást, ezek a Kasz-D jelű fúrások. A Kasz-D-1 kedvezően magas 
szerkezeti helyzetben kőolajat és gázt talált, aminek a továbbfejlesztésére, lehatárolására nagyobb fúrási 
tevékenység indult. 1984-ig 27 db Kasz-D jelű lehatároló és termelő fúrás mélyült. 
 Üzemi geológus T. KOVÁCS G., később HEGEDÜS F. voltak. A fúrások főbb földtani adatait a 16. 
táblázat tartalmazza. 
 
16. táblázat. A kaszaperi fúrások földtani adatai. 
fúrás Fa. Q L Fp Ap T Megj. 
Kasz-1 98.87 180 667 1210 1902 /1907/ vizes 
Kasz-D-1 98.12  726 1159 /1620/  ol-fg. 
      -2 97.62  699 1208 1634 /1715/ ol-fg. 
      -3 97.82  738 1200 1678 /1768/ ol-fg. 
      -4 98.71  735 1265 1774 /1826/ víz 
      -5 97.65  718 1237 1782 /1820/ víz 
      -6 97.57  735 1224 1684 /1800/ víz 
      -7 97.97 340 690 1217 1790 /1950/ víz 
      -8 98.58  723 1188 1696 /1729/ ol-fg. 
      -9 97.56  750 1120 /1624/  víz 
      -10 96.98 253 710 1190 1715 /1750/ víz 
      -11 96.72 230 730 1245 /1400/  víz 
/Kasz-D-12-től 20-ig tervezett termelőfúrások nem mélyültek le/ 
      -21 99.72 210 710 1198 1637 /1641/  
      -22 99.76 240 730 1184 /1690/   
      -23 100.0 240 734 1200 /1684/   
      -24 99.91 240 735 1182 /1701/   
      -25 99.76 220 710 1195 /1615/  olajtermelő 
      -26 99.78 345 740 1231 1633 /1637/ olajtermelő 
      -27 99.50 220 725 1185 /1650/  olajtermelő 
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26. ábra. Kaszaper kutatási terület térképvázlata a triász medencealjzat felszínével. 
Pont: olajat talált kutatófúrás. Kör: meddő kutatófúrás. 

 
Rétegsor 
 
 A negyedidőszaki, pliocén, felső- és alsópannon azonos a szomszédos tótkomlósi rétegsorral. A 
szarmata és bádeni rétegek előfordulására nincs bizonyítékunk. Az alsópannon rétegsorban kb. csak 200 m 
vastag a szürke homokpados agyagmárga (Algyői Formáció), alatta 80 m a homokos, csillámos rétegsor 
(Szolnoki Formáció), kb. 50 m a szürke agyagmárga (Nagykörü Formáció), és 50-100 m a mészmárga 
(Tótkomlósi Formáció) és az alapkonglomerátum. Az alapkonglomerátum törmelékében uralkodó a triász 
dolomit és mészkő, kevesebb a jura agyagos mészkő, mészkőbreccsa és a gneiszkavics. 

A medencealjzat itt triász, főleg breccsás dolomit, és mészkő. A Kasz-D-6 fúrásban a breccsás 
mészkő alatt kemény, zöld agyagkő van. A dolomit is mm-es zöldesszürke, meszes agyagkő-csíkokat 
tartalmaz helyenként. 
 
Szerkezeti viszonyok 
 
 A szeizmikus mérések szerint Kasz-D-1 fúrás körül 1300 m-ig emelkedik a medencealjzat. 
Fúrásadatok szerint valójában a Kasz-D-2 fúrásnál van a legmagasabban az alaphegység felszíne, ahol 1536 
m. Innen ÉK-DNY tengelyirányú kiemelkedés rajzolódik ki, mely É-felé a Kasz-1 fúrásig, 1803 m-ig lejt. 
Az alaphegység lepusztult felszínét a pannon rétegek lapos boltozata fedi. A szerkezeti viszonyok 
alkalmasak kisebb kőolaj- és földgáz felhalmozódásra. 
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27. ábra. Földtani szelvény Kaszaperen keresztül. 
 
 
Kőolajföldtani eredmények 
 
 A Kaszaper-Dél területen kőolaj- és földgáz található az alsópannon mészmárgában és 
alapkonglomerátumban, íll. a triász medencealjzat karsztosodott-repedezett, breccsás felső részén. Kisebb 
telepek vannak az alsópannon és felsőpannon homokrétegekben és lencsékben. A földgáz az alsópannon és 
triász medencealjzat határán CO2-ben dús és kevés olajjal is összefügg. A magasabb alsó- és felsőpannon 
homokrétegeiben a földgáz összetétele kedvezőbb (17. táblázat). 
 
17a. táblázat. A kaszaperi földgáz összetétele. 
földgáz Kasz-D-1 

1595-1613 
Kasz-D-1 

1038-1041 
Kasz-D-1 
910-912 

Kasz-D-2 
1570-1605 

Kasz-D-3 
1643-1645 

metán t% 15.16 93.80 96.45 30.44 96.01 
etán 6.27 3.78 1.99 4.79 1.59 
nehezebb CH  1.28 0.76 4.38 0.98 
CO2 74.61 0.40 0.20 59.00 0.30 
N2 3.96 0.74 0.60 1.39 1.12 
 
17b. táblázat. A kaszaperi kőolaj összetétele. 
kőolaj Kasz-D-1 

1595-1613 
Kasz-D-1 
1570-1605 

Kasz-D-3 
1051-1053 

fajsúly 20 ºC 0.8561 0.8595 0.8511 
viszkozitás cSt/38 ºC 14.4 12.17 7.54 
viszkozitás cSt/50 ºC 7.78 8.29 5.36 
dermedéspont ºC +30 +29.5 +25 
benzin s% 6.20 5.54 6.00 
petróleum s% 13.46 12.39 23.29 
gázolaj s%   13.78 
maradék 80.02 81.95 56.81 
veszteség 0.32 0.12 0.12 
 
 A Kasz-1 fúrás csak vizes rétegeket talált, mély szerkezeti helyzetének megfelelően (31., 32. ábra). 
A Kasz-D-1 fúrás az előbbinél magasabb helyzetben több olaj és gáztelepet talált. A felsőpannon 
homokrétegekben több, és kedvezőbb összetételű a földgáz: 1059-1061 m-ben, felsőpannon homokból 6 
mm fúvókán napi 32.100 m3, 1038-1041,5 m szakaszból 6 mm fúvókán napi 46.900 m3 gáz jelentkezett, 
1007-1017 m-ből 8 mm-es fúvókán napi 80.600 m3 gáz és 910-912 m-ből 6 mm-es fúvókán napi 38.000 m3 
gáz jelentkezett. Összesen 19 réteget vizsgáltak meg és több gáztárolónak bizonyult. A Kasz-D-2 fúrás az 
alsópannon alján 1570-1605 m-ben, kezdetben napi 105 m3 olajat és CO2-dús gázt, a felsőpannonban napi 
40.640 m3 kedvező összetételű olajpárlat-dús gázt termelt. 
 További kutatás a szomszédos területeken esetleg lehetségessé válhat. 
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9. Mezőhegyes 

 
 A mezőhegyesi kutatási terület a battonyainak ÉNY-i folytatása. A geofizikai mérések azonosak a 
battonya-tótkomlósiakkal. A mélyfúrásokat az 1957-59 évi GKÜ mérések indokolták (56. sz. jelentés), mely 
az itteni Állami Gazdaság 57.-dik majorjától közvetlenül É-ra, 1000-1051 m-ben záródó kiemelkedést talált, 
az alsópannon aljának szintjéban. 
 
Fúrási tevékenység 
 
 A battonyai olajmező szomszédságában talált kiemelkedés feltárását 1960 máj. 4-én kezdtük. Mivel 
az első fúrás gázt talált, ezt továbbfejleszthető, lehatároló fúrások követték, 1972-ig 20 db Mh-jelű és egy 
Mh-K jelű fúrás mélyült. Utóbbit az indokolta, hogy az itteni kőolajelőfordulástól ÉK-felé gerincszerű 
emelkedés volt várható az alaphegység felszínén, amelyet szeizmikus mérések jeleztek, és esetleg 
felhalmozódásra kedvező lehetett. 
 Üzemi geológus T. KOVÁCS G. volt. 
 
18a. táblázat. A mezőhegyesi fúrások földtani adatai. 
fúrás Fa. Q L Fp Ap Krist. Megj. 
Mh-1 103.67 80 530 810 1148 /1168/ gáztermelő 
  -2 103.46 120 516 802 1184 /1202/ gáztermelő 
  -3 103.72 190 510 804 1164 /1189/ gáztermelő 
  -4 107.59 78 540 806 1156 /1170/ vizes 
  -5 102.61 115 405 790 1201 /1215/ gáz 
  -6 102.79 205 500 804 1212 /1227/ gáz 
  -7 102.17 225 550 775 1195 /1210/ ol-fg. 
  -8 101.88 235 500 798 1197 /1213/ gáz 
  -9 105.7 247 410 855 1186 /1200/ rv. nem volt 
  -10 106.71 240 420 824 1133 /1245/ rv. nem volt 
  -11 101.66 200 400 803 1247 /1265/ gázny. 
  -12 102.05 124 553 795 1194 /1214/ ol-gáz 
  -13 101.76 107 446 940 1182 /1200/ ol-gáz 
  -14 102.01 120 445 935 1190 /1207/ ol-gáz 
  -15 101.5 155 409 931 1195 /1210/ víz 
  -16 101.41 120 417 953 1177 /1200/ gáz 
  -17 101.1 120 538 954 1211 /1226/ olaj 
  -18 102.53 155 653 875 1200 /1220.8/ olaj 
  -19 103.7 120 603 880 1178 /1201.5/ olaj 
  -20 103.23 117 472 790 1170 /1200/ gáz 
Mh-K-1 101.43 255 520 820 1306 /1330/ víz 
 
Rétegsor 
 
 A battonyaihoz hasonlóan a negyedidőszaki üledék agyag, homok, folyami kavics. A pliocén tarka, 
mészkonkréciós, homokos agyag, homok, kavicsos homok váltakozása. A felsőpannon homokos agyag, 
agyagos homok sűrű váltakozása, lignites, homokos agyagcsíkok, homokpadok találhatók, elég gazdag 
felsőpannon faunával. Az alsópannon 320-500 m vastag szürke, homokpados agyagmárga, finom homok, 
homokkőrétegek, vékony szürke agyagmárga-lemezekkel, alatta sötétszürke agyagmárga, világosabb 
sárgásszürke mészmárga, Limnocardium, Congeria, Valenciennesia, Silicoplacentina, ostracoda stb. 
faunával. Az alsópannon legalján homok és alapkonglomerátum van, a kristályos alaphegységt 
törmelékéből, mely átmegy a szálbanálló hegységbe. 
 A neogén rétegsor diszkordánsan közvetlenül a kristályos alaphegységre telepszik, mely itt gránit. 
A mezőhegyesi gránit a battonyaihoz hasonló, kissé durvábbszemű, középszemű, porfírosba hajló, 
biotitos-muszkovitos mikroklingránit. Világoszürke, benne víztiszta földpát (ortoklász, plagioklász és 
mikroklin) táblák, fényes fekete biotitkristályok, csomók, gumók vannak. A battonyainál illókban gazdagabb 
magmából kikristályosodott szegélyfáciesnek tartják. Utólag repedezett, töredezett kőzet. 
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28. ábra. Mezőhegyes és Végegyháza kutatási terület térképvázlata 
szeizmikus szintvonalakkal és a kristályos alaphegység felszínével. 

 
 
Szerkezeti viszonyok 
 
 A kristályos alaphegység bonyolult szerkezetű, törésekkel szabdalt, egyenetlenül lepusztult 
kiemelkedés, melynek felszínére nagy üledékhézaggal közvetlenül az alsópannon és fiatalabb rétegsor 
telepszik. A neogén rétegek lapos települt boltozatként fedik az alaphegységet, ilyen módon kőolaj- és 
földgázfelhalmozódásra alkalmas a kutatóterület szerkezete. 
 

 
29. ábra. Földtani szelvény Mezőhegyes és Végegyháza fúrások között. 

 
 
Kőolajföldtani viszonyok 
 
 A mezőhegyesi kutatás eredményeként három szinten fordul elő kőolaj és földgáztelep. 
1. Az alsópannon alján levő homokkő és konglomerátum tárolóban, a szomszédos Battonya-telepekhez 
hasonló felhalmozódás alakult ki. A Mh-5 és -7 fúrások találták meg. Az Mh-5 fúrás 1194-1197 m 
mélységből napi 29.940 m3 gázt és 162 m3 olajos vizet adott, 10 mm-es fúvókán. A víz olajtartalma 3-5 %. 
Az 1187-1189 m közti szakasz napi 96.280 m3 gázt és 14,4 m3 vizes olajat termelt és 1183,5-1185 m-ből 
napi 58.820 m3 gázt és 25,44 m3 kőolajat nyertünk kezdetben. Az Mh-7 fúrás 1191-1192,5 m mélységből 8 
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mm fúvókán napi 12.900 m3 és 79 m3 olajat termelt. 
 Ez a szint az Mh-6 fúrásban mély szerkezetű és már vizet tartalmaz, K és ÉK felé elmárgásodik, és 
az Mh-8 fúrásban kedvező szerkezeti helyzetben is csak olajnyomokat adott. D-felé a homokkő kiékelődik. 
A telepnek talpvize és gázsapkája van, a rétegnyomás 3-4 %-kal nagyobb a hidrosztatikai nyomásnál, a 
talphőmérséklet 88 ˚C. 
 2. Az alsópannon közepén levő homokkőcsoportban az Mh-1 stb. fúrás több földgáztároló 
homokot talált, melyek DK felé kiékelődnek. 
 3. Az alsópannon felső részén van több gáztároló homoklencse, ezek É felé elmárgásodnak, K és D 
felé mélyebb helyzetűek és vizet tárolnak. 
 4. A felsőpannonban az Mh-3 és -8 fúrás talált négy gáztároló homoklencsét. 

Mindezek készlete kicsi, gazdasági jelentőségük kevés. A kőolaj és földgáz-összetételüket a 18. 
táblázat tartalmazza. 
 Jelenlegi ismereteink szerint a további kutatás nem indokolható. 
 
18b. táblázat. A mezőhegyesi földgáz összetétele. 
földgáz Mh. Békés-telep átlag Mh-1 

1016-18 
Mh-2 

664.5-667 
Mh-20 

738-742 
metán 37.4-41.1 95.87 96.29 97.74 
etán és nehezebb   0.14  
CO2 50-53.6 1.07  0.93 
N2 2.75-5.27 3.06 3.57 1.33 
 
18c. táblázat. A mezőhegyesi kőolaj tulajdonságai. 
kőolaj Békési-telep 
fajsúly 20 ºC 0.8425 
viszkozitás rétegviszonyok között cP 0.55 
dermedéspont ºC +26-29 
jelleg paraffin 
benzin s% 5.82-11.86 
petróleum s% 15.4-15.68 
nehezebb 78.78-72.46 
 
 

10. Pusztaszőlős 
 
 A pusztaszőlősi kutatási terület Tótkomlós és Pusztaföldvár között, e kettővel azonos geofizikai 
mérésekkel vált ismertté, mint Tótkomlós felől Pusztaföldvár felé nyúló szeizmikus szerkezet (1958 évi 56. 
sz. jelentés). Erre a szeizmikus nyúlványra települt a Psz-1 fúrás és olajat talált. 
 
Kutatófúrási tevékenység 
 
 Az 1960 aug. 17 és okt. 25 között 2361 m-ig lefúrt Psz-1 fúrás az alsópannon konglomerátumban 
és a mezozoikum felső részén olajat talált, ezért lehatároló és termelő fúrások mélyítése indult. Ennek során 
1985-ig 39 db Psz és 3 db Psz-K jelű fúrás mélyült, amelyek adatait a 19. táblázat tartalmazza. 
 
19. táblázat. A pusztaszőlősi fúrások földtani adatai. 
fúrás Fa. Q L Fp Ap T ? 

kongl. 
Cr1 J3 Megj. 

Psz-1 96.6 80 744 1200 1692 1811 2077 /2361/ rendellenes rétegsor 
ol-gáz 

   -2 97.17 108 810 1207 1680  /2140/  gáz 
   -3 97.3 120 770 1224 1780  /2161/  ol.nyom 
   -4 96.7 120 740 1225 1772 1894 /1930/ olaj 
   -5 97.03   1215 1745 1783 /1920/ olaj 
   -6 97.6   1225 1780 1813  /1831/ ol-fg. 
   -7 96.42   1225 1767 1792 /1818/ gázny. 
   -8 98.2   1245 1767 1820  /2140/ gázny. 
   -9 96.3   1260 1780 1915 /1925/ víz 
   -10 97.84   1285 1793 1818 /1848/  
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fúrás Fa. Q L Fp Ap T ? 
kongl. 

Cr1 J3 Megj. 

   -11 96.40  740 1245 1813 1832 /1905/ gáz 
   -12 97.57 100 760 1241 1768   /1818/ olaj, ap. 
   -13 97.15  800 1320 1941   /1955/  
   -14 97.32  750 1240 1727   /1800/ gáz 
/Psz-15-től 19-ig nincs fúrás/ 
   -20 96.3 98 700 1270 1743 /1835/   gáz 
   -21 96.38 85 810 1250 1792 /1800/   gáz 
   -22 96.74 110 740 1308 1727  /1800.5/  olaj 
   -23 96.3 100 742 1235 1761  /1800/  olaj 
   -24 96.22 95 736 1229 1786  /1800/  gáz 
   -25 96.38 91 662 1232 /1800/    gáz 
   -26 96.88 90 620 1232 1665 /1671/   gázkitörés 1666 m-ből 
   -27 96.38 90 700 1320 1660  /1800/  fg. 
   -28 96.81 88 760 1240 1706 /1800/   olaj 
   -29 96.62 140 700 1360 1675  /1800/  olaj 
   -30 96.45  680 1210 1749  /1850/  olaj 
   -31 96.51 100 720 1224 1691  /1789/  fg. 
   -32 96.71 110 844 1308 1740  /1800/  olaj 
/Psz-33-tól 39-ig az alsópannonban befejezett termelőfúrások/ 
Psz-K-1 97.45  730 1292 1911  /1990/  fg. 
     -2 97.36 75 724 1266 1939  /2000/  olaj 
     -3 97.49 76 725 1310 1973  /2000/  víz 
 
 
Rétegsor 
 
 Negyedidőszaki sárga, szürke, homokos, meszes agyag, homok, kavicsos homok. Pliocén folyami 
homok, kavicsos homok, ártéri sárga, eres-foltos, barnás-vörhenyes agyag, iszap, növényi maradványokkal. 
Felsőpannon homokos agyag és agyagos homok, vékony rétegek és lencsék sűrűn váltakozva (Zagyvai 
Formáció). Vastagabb homokpadok, szürke agyag, agyagmárga rétegekkel (Törteli Formáció) gáztelepekkel 
(Komlós szint). Alsópannon szürke agyagmárga homokkő padokkal (Algyői Formáció) alatta 
finomhomokos-csillámos homok, vékonyabb szürke agyagmárga rétegekkel, gáztároló homokrétegekkel 
(Szolnoki Formáció). Alatta sötétszürke agyagmárga, mélyebben márga és mészmárga, végül alsópannon 
alapkonglomerátum, olajtelepekkel. Mészkő és dolomit törmelék. 
 A szarmata és a bádeni rétegek jelenlétét itt sem sikerült bizonyítani, a Battonya-Pusztaföldvár 
gerincről hiányzik ez az üledék. 
 A neogén rétegek alatt feltételezik újabban, hogy rendellenes mezozoós rétegsor következik. Triász 
dolomitból álló törmelék, konglomerátum és breccsa következik, mely eléri a 135 m vastagságot. Anyaga 
triász törmelék, mely régebbi elgondolás szerint a délen magasabb helyzetű triászról pusztult le és került ide. 
Újabban J. A. GROW és társai (1989) alsókréta és felsőjúra rétegekre rátolódott Aranyos- (Arieşeni-) 
takarónak feltételezik, kőzete szürke és világosszürke dolomitbreccsa, melyből őslény nem került elő. A 
konglomerátum és breccsa 1-20 mm-es törmelék, felső részén főleg mezozoós mészkőkavicsok, kvarc, 
kvarcit homokszemek vannak benne, lejjebb főleg dolomit, kissé koptatott konglomerátum, breccsa 
karbonátos kötőanyagban, melyben Cytherea sp. osztrakóda és puhatestű törmelék van, tehát feltehetően 
alsópannon. Lejjebb a kötőanyag kevesebb, aprószemű dolomittörmelék, jól osztályozott, sárgásfehér, 
széteső, repedezett dolomitbreccsa következik. 
 A fenti dolomitbreccsa alatt alsókréta-felsőjúra korú szürke, sötétszürke, néhol vörhenyes-barnás 
palás agyag, homokos, palás agyag, márga, mészmárga van, mely helyenként homokkővel váltakozik. 
Rétegdőlés 10-70˚ között változik. Helyenként kalciteres. Ezt a rétegsort újabb fúrások (T-I) alapján a 
Fenes-takaróval azonosítják és az itteni kifejlődését Pusztaszőlősi Márga Formációnak nevezték el (GROW et 
al., 1989). A Psz-1 fúrás 550 m-t fúrt bele és még nem fúrta át. Ennek a fúrásnak a kőzete préselt, 
gyüredezett, kalciteres, palás agyag, 10-70º rétegdőléssel, Calpionella alpina, C. elliptica stb. felsőjúra 
faunával. A Psz-3 fúrásban 1783-2161 m között mészmárga, márgabreccsa, palás agyagmárga, márgapala 
rétegeket találtunk, melyek 20-30º rétegdőléssel telepszenek, és Oligostegina, Dentalina, Tintinopsella, 
felsőjúra-alsókréta faunát tartalmaznak. Az ennek megfelelő rétegsort a Kodru takarórendszer Fenes 
takarójában flisnek, flisoidnak nevezik. Pusztaszőlősön gyenge metamorfózis jeleit mutatja, amiről felteszik, 
hogy a triász rátolódásakor keletkezett. 
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Szerkezeti viszonyok 
 
 A fúrások igazolták a szerkezeti mérések értelmezését: a neogén medence aljzata -1800 m mély 
környezetből -1600 m fölé emelkedik, ezt a kiemelkedést az alsópannon és fiatalabb rétegsor lapos boltozata 
fedi. Ez a szerkezet alkalmas volt kőolaj- és földgáz fölhalmozódására a pannon és annál fiatalabb időkben, 
miután az akkumulációra alkalmas csapda kialakult. 
 A környéken mélyült újabb fúrások és korszerű geofizikai mérések alapján J. A. GROW stb. (1989) 
feltételezik, hogy a medencealjzat mezozoós képződményei rendellenes rétegsorúak: a triász breccsa nem 
ráhordott anyagként települ az felsőjúra-alsókréta rétegsorra, hanem ennek váltakozásait leegyszerűsítve, 
rátolódott takaróként. Megkülönböztethetünk alsó-középsőtriász Tótkomlósi-takarót, valamint 
felsőjúra-alsókréta Pusztaszőlősi-takarót. A fúrásadatok ennél bonyolultabb és még nagyrészt ismeretlen 
mélyszerkezetre is utalhatnak a mezozoós képződményekben. 
 

 
30.ábra. Földtani szelvény Pusztaszőlős olaj-gázmezőn. 

 
Kőolajföldtani eredmények 
 
 A pusztaszőlősi területen a szomszédos pusztaföldvárihoz hasonló kőolaj- és földgáztelepeket 
sikerült felkutatni, de kisebb területen. 
 A Psz-1 fúrás a mezozoikum felső részén 1808-1810 m-ben olaj- és gáztelepet talált. További 
kutató és lehatároló fúrások az alsó- és felsőpannonban is találtak telepeket. Végeredményben az alábbi 
telepeket ismertük meg: 
 1. Az alsópannon alapkonglomerátumban és a triász dolomitbreccsa felső részén, 1692-1812 m 
közt kialakult telepek: Szőlős-szint. 
 2. Az alsópannon alsó részén, 1532-1557 m közt levő homokkőlencsékben kialakult kőolajtelepek. 
 3. Az alsópannon felső részén, 1230-1250 m közt levő homokkőrétegekben kialakult 
földgáztelepek: Csanád-szint. 
 4. A felsőpannon alsó részén, 850-1270 m közt 16 db gáztároló homokkőlencse: Komlós-szint. 

A tároló homokrétegek átlagos porozitása 28 %, áteresztőképessége átlag 520 mD. 
A Psz-K jelű kutatófúrások tulajdonképpen a Pusztaföldvári olajmező DK-i szélén mélyültek. A 

Pusztaszőlősi olaj összetétele: 
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20a. táblázat. A pusztaszőlősi kőolaj összetétele. 
kőolaj Psz-1 

2692 m 
Psz-1 

1808-10 m 
fajsúly 20 ºC 0.876 0.8768 
viszkozitás cSt/50 ºC 13.9 21.95 
dermedéspont ºC +30  
jelleg paraffin  
benzintartalom s% 0.0 2.28 
petróleumtartalom s% 11.5 11.10 
maradék 88.28 86.43 
veszteség 0.22 0.19 
 
20b. táblázat. A pusztaszőlősi földgáz összetétele. 
földgáz Psz-1 

2692 m 
Psz-2 

1557-1559 
Psz-2 

1246-1248 
Psz-2 

1004-1048 
Psz-1 

1808-1810 
metán t% 53.62 90.46 92.06 97.74 83.89 
etán 1.34 2.19 2.13 0.27 3.08 
nehezebb CH 0.0 1.88 1.06 0.0 1.01 
CO2 38.92 1.29 0.63 0.10 0.40 
N2 6.12 4.18 4.12 1.89 11.62 
 
 Pusztaszőlősön további kutatási lehetőség nincs, esetleg a távolabbi környéken még lehetővé válik. 
 
 

11. Végegyháza 
 
 Végegyháza és Mezőkovácsháza kutatási terület a Battonya-Tótkomlósi medencealjzati gerinc 
keleti oldalán lévő, ÉÉK-felé kiágazó mellékgerinc. Itt Végegyházától K-re az 1957-58 évi szeizmikus 
mérések találták meg az É-felé mélyülő gerincszerű alakulatot. Ennek vizsgálatára és a MH-1 stb. 
fúrásokban talált olaj- és földgáznyomok vizsgálatára kutatófúrásokat terveztünk. 
 
Kutatófúrási tevékenység 
 
 A Vég-1 fúrás lemélyítése 1960 okt. 31-én indult, mély szerkezeti helyzetűnek bizonyult. A Vég-2 
fúrást 1961 aug. 26-án kezdtük meg, ez 805-808 m mélységben felsőpannon rétegekben gázt, 1205 m 
mélységben alsópannóniai kis kőolajelőfordulást talált. 1972 jan. 8 és febr. 8 közt létesült a Vég-K-1 
kutatófúrás, meddő maradt. Később, 1985 évben mélyültek a Vég-NY-1 és -2 fúrások; szintén 
eredménytelenek (33—36. ábra). 
 
21. ábra. A végegyházi fúrások földtani adatai. 
fúrás F.a Q L Fp Ap T Krist. Megj. 
Vég-1 103.38 196 475 931 1248  /1266/ vizes 
-2 101.08 100 460 948 1218  /1235/ olaj-gáz 
Vég-K-1 100.66   1016 1288  /1300/ víz 
Vég-Ny-1 100.15 280 735 1085 1488 /2000/  víz 
-2 103.83 300 610 1190 /1300/    

 
Rétegsor 
 
 A negyedidőszaki üledék, a pliocén, felső- és alsópannon hasonlóan homok-agyag, agyagmárga 
kifejlődésű, mint a szomszédos Mezőhegyes, Battonya kutatási területeken. Az alsópannon alján homokos 
dolomit és mészkőbreccsa van, amelyben több ízben olajfoltok fordulnak elő. Az alaphegységben itt a 
Vég-NY-1 és -2 fúrásban megjelent a tótkomlósi fúrásokból ismert dolomitbreccsa és dolomitos mészkő 
triász rétegsora. A Vég-NY-1 fúrásban az alsópannon alatt perm korú kvarcporfír, és ezalatt gránit fordul 
elő. A kvarcporfír itt szürkészöld, kissé karbonátosodott, finomszemcsés alapanyagú, melyben 
beágyazásként kvarc, bontott, karbonátosodott ortoklász és kevés kifakult biotit van. Mélyebb részein zúzott, 
breccsás a kőzet. A többi itteni fúrás az alsópannon alatt a kristályos alaphegységben állt meg, mely a Vég-1 
fúrásban kvarcitos csillámpala, zöldesszürke, kemény kőzet, kvarcit rétegeket, lencséket tartalmaz, kvarcban 
gazdag: kb. 70 %. A többi ásványi elegyrész ortoklász, plagioklász, muszkovit és biotit, néhol kevés epidot. 
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Gyengén palás, elválási lapok figyelhetők meg. A Vég-2 és Vég-K-1 fúrások gránitban álltak meg. Ez a 
kőzet itt kevés mikroklint, több plagioklászt (anortit) és színtelen ortoklászt tartalmaz. A kvarc víztiszta és 
unduláló. Kevés szericit és zoizit is előfordul benne. A mélyebb magmintákban zúzott, kataklázos a kőzet és 
savanyú magmamaradékból keletkezett teléreket tartalmaz. A finomszemcsés telérkőzetben a sávos 
biotit-felhalmozódások palás-slíres jellegűek. A Vég-K-1 fúrásban a gránit aprószemű, fehéresszürke, 
halvány rózsaszínes, foltokban szericitesedett, benne ortoklász, kevés mikroklin és plagioklász, kvarc, 
kifakult biotit, kevés muszkovit és néhol magnetit látható. 
 
Szerkezeti viszonyok 
 
 A fúrások Végegyházán nem találtak záródó kiemelkedést. Itt folytatódik a Battonyán megismert 
gránit és ennek kristályos pala szegélye. NY-felé a Tótkomlós és környékének triász medencealjzata 
jelentkezik. A szerkezeti viszonyok nagyobb kőolaj- és földgáz-felhalmozódásra kevéssé alkalmasak, D-felé 
bizonytalan a záródás. A D-felé Mezőhegyeshez csatlakozó területen a Vég-2 és Mh-fúrások környékének 
szerkezete volt alkalmas kevés CH felhalmozódásra. 
 
Kőolajföldtani eredmények 
 
 A fúrási lemélyítése idején többször észlelhető volt az alsópannon homokkő, alapkonglomerátum 
olajfoltos volta, de a rétegvizsgálatok alkalmával csak 1-10 % olajtartalmú víz jelentkezett. A Vég-2 fúrás a 
felsőpannonban talált kedvező összetételő, de csak kisebb készletű gáztelepet, 12 mm-es fúvókán napi 
121.520 m3 gáz jelentkezett. 
 A végegyházi kőolaj és földgáz: 
 
22a. táblázat. A végegyházi kőolaj tulajdonságai. 
kőolaj Vég-1 

1246-47 
Vég-1 

1243-45 
Vég-2 

1209-11 
Vég-2 

1205-07 
fajsúly 20 ºC 0.8758 0.8706 0.8406 0.8393 
viszkozitás cSt/30 ºC   10.5  
viszkozitás cSt/50 ºC 27.45 20.39 6.3 7.3 
viszkozitás cSt/75 ºC 9.46 7.44  3.84 
dermedéspont ºC +34 +36 +31 +27 
benzintartalom s% 0.64 2.18 11.59 13.17 
petróleum 9.61 10.10 17.10 15.68 
gázolaj 22.85    
híg kenőolaj 17.09    
maradék 49.45 87.59 71.03 70.14 
veszteség 0.36 0.13 0.28 1.01 
 
22b. táblázat. A végegyházi földgáz összetétele. 
földgáz Vég-2 

805-808 m 
metán t% 94.38 
etán 0.31 
nehezebb CH 0.20 
CO2 0.01 
N2 5.10 
 
 

12. Kiskunfélegyháza 
 
 Kiskunfélegyházán alapfúrás jellegű kutatófúrás mélyült. Célja a rétegsor megismerése, a 
Szank-Pálmonostora és Kunszállás-Bugac magas rögvonulatokkal határolt mély Tisza árok felderítése volt. 
Kitűzésekor a helyi szerkezeti viszonyokat nem ismertük jól, közrejátszott a város melegvíz-igénye, amit a 
fúrás helyének megválasztása is tükröz: a városi fürdő előtti parkban mélyült. 
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31. ábra. Kiskunfélegyháza és Gátér kutatási terület szeizmikus térképe. 
 
Fúrási tevékenység 
 
 A KF-1 fúrás 1960 dec. 2 és 1961 márc. 23 közt mélyült. A 9 5/8 hüvelykes béléscsövet a tervezett 
1600 m helyett csak 566 m-ig sikerült beépíteni, mert 450 m-ben megszorult. Üzemi geológus T. KOVÁCS 
G. 
 
Rétegsor 
 
 A fúrás 104,87 m forgatóasztal magasság alatt kb. 82 m-ig negyedidőszaki, laza homok-kavicsos 
homok és képlékeny agyagrétegeket, kb. 723 m-ig pliocén, homok, mészkonkréciós és szürkéskék agyag 
rétegeket harántolt. Alatta élesen el nem választható felsőpannon homokos agyag, agyagos homok rétegeket 
sűrűn váltakozva, alsó részén pedig vastagabb homokrétegeket fúrt át 1532 m-ig. Az alsópannon 2539 m-ig 
számítható, felső részén homokpados, szürke, kékesszürke agyagmárga, amelyben a homokrétegek 
uralkodnak, alatta laza, finomszemű, csillámos homokrétegek, melyek vékony, sötétszürke agyagmárga 
rétegekkel váltakoznak. Mélyebben sötétszürke agyagmárga és homokos agyagmárga következik, mely 
lefelé sárgás-barnásszürke márgába, mészmárgába megy át. 
 Szarmata rétegek jelenlétére nincsenek adatok. 
 Az alsópannon alatt 2539-2616 m között homokkő és mészkőkavicsos konglomerátum következik, 
feltételezzük, hogy kora bádeni és kárpáti. Alatta a 2775 m-es talpmélységig homokkő, kavicsos homokkő 
van, melynek kora bizonytalan. Eredetileg föltételeztük, hogy a Szolnok környéki és a bánsági flis közötti 
összeköttetést találtuk meg. A törmelékkőzetekből Tintinopsella carpatica alsókréta ősmaradvány néhány 
példányát említette MAJZON, ami a flis mellett szólt. A homokkősorozat felső részének repedéseiben 
zöld-szürkészöld agyag van, melyben gyengén koptatott kvarckavicsok és kevés metamorf kőzettörmelék 
van, néha mészkőkavicsok, melyek kevés alsókréta faunát tartalmaznak. Föltételeztük, hogy alsókréta 
lepusztulási anyagot tartalmazó paleogén flishez tartozó üledéket találtunk. Újabban feltételezik a kréta kort, 
de mindez bizonytalan. A szomszédos fúrások rétegsorát figyelembe vevő szelvények szerint (38. ábra) 
miocén kréta átmenet is lehet. 
 
Szerkezeti viszonyok 
 
 Egyetlen fúrás a helyi szerkezeti viszonyok ismeretéhez a rétegsor és mélységviszonyok adataival 
járulhat hozzá. Az 1985-85 évben a Geofizikai Intézet végzett korszerű szeizmikus méréseket az olajipar 
részére (1985. évi jelentés p. 53-56), mely a szerkezeti ismereteket bővítette. Az új gravitációs 
maradékanomália-térkép szerint a Kf-1 fúrás mélyebb medenceterületre esik a Bugac-Kunszállási fúrásokkal 
bizonyított kiemelkedés és a gátéri kettős maximum között. Ugyanezt jelezték a szeizmikus mérések. A 
bugaci medencealjzati rögön a Bugac-1 fúrás a miocén alatt, 1614 m-ben elérte az alsójúrát, a rög oldalain 
alsókréta is van (Lásd Duna-Tisza köze: KŐRÖSSY, 1992, 85. ábra). A Bugactól K-re a Tisza-árok szélén 
lévő Kf-1 fúrás még a kérdése kárpáti-bádeni rétegekben végződött, és az innen 7 km-vel K-re lévő Gátér-2 
fúrás 3600 m-ben felsőkrétában, a Gátér-1 3600 m-ben még bádeni rétegekben állt meg. A geofizikai 
mérések szerint itt a preneogén medencealjzat 4000 m körül várható. Az adatok itt a Tisza-árok mélyre 
süllyedt neogén szerkezeti övére derítenek fényt. A Kf-1 fúrástól É-ra lévő újabb alpári fúrások is 
bizonyítják a Tisza-árok nagy mélységét (Alpár-I fúrás 5305 m-ben liász agyagmárgában állt meg. Az Alp-1 
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és Alp-2, valamint a Kecs-D fúrások kréta diabázban végződtek. A diabáz helyzetét a főldmágneses térkép 
és az 1984 évi szeizmikus szelvények jelzik: a jászkarajenői nagy mágneses maximummal egyezően 
DNY-ÉK iránya itt K-NY-ra hajlik el.)  
 A Kf-1 fúrás mély szerkezeti helyzete nem alkalmas olaj-földgáz felhalmozódására. 
 
Kőolajföldtani eredmények 
 
 A Kf-1 fúrásban figyelemreméltó olaj-gáznyomok nem fordultak elő. Az elvégzett rétegvizsgálatok 
2500-2775 m-ből napi 27 m3 sósvizet, 2340-2359 m-ből 56 m3 gáznyomos sósvizet, 1405-1430 m-ből napi 
259 m3 és 1310-1335 m-ből napi 576 m3 gáznyomos sósvizet adtak. 
 Továbbkutatási lehetőség a Bugac felé emelkedő medencealjzaton volna indokolt, ha a részletes 
geofizikai mérések alátámasztanák. Az 1984-85 évi szeizmikus mérések alapján mélyült alpári fúrások 
értékes földtani ismereteket hoztek, de kőolajföldtani eredménnyel nem jártak. A K-felé szomszédos 
területet a Gátér, Felgyő fúrások tárták fel. 
 
 

13. Szarvas 
 
 Szarvas környékén az 1959-62 években végzett szeizmikus szelvényezés alkalmával ÉK-ről 
(Endrőd felől) DNY-ra (Szarvas-Csabacsüd felé) mélyülő gerincszerű alakulat mutatkozott 2350-2600 m 
mélységben levő visszaverő felületen, megerősítve az 1958-59 évi gravitációs mérések hasonló értelmezését. 
A gravitációs maradékanomália-térképen pedig ezen a gerincen záródások is jelentkeznek. 
 
Fúrási tevékenység 
 
 Az első fúrások a kutatási területen az artézi kutak. ZSIGMONDY Béla artézi fúrása 1890-ben 
mélyült a szarvasi Kossuth téren. Ennek faunáját először HALAVÁTS Gy. (1900) ismertette és ezt KROLOPP 
(1976) korszerűsítette. Figyelemreméltó földtani eredmények származtak a Szarvas-I jelű állami földtani 
alapfúrásból, mely a város NY-i szélén az Arborétum mellett mélyült 1972-73 években, 1000 m-ig, 
folyamatos magfúrással. A földtani és ásványtani adatait G. RAJETZKY Mária (1976) foglalta össze. 
 Az első olajkutató fúrás a Szv-1 1961 máj. 27 és dec. 3 közt mélyült a szeizmikus térképen 
jelentkező terasz-szerű pihenőn, mely -3150 m körüli mélységben tűnik fel legkifejezettebben. A 
Szv-DNY-1 fúrás a szerkezet DDNY-i részére települt, 1966-67 évben, miután az En-1 fúrás kristályos 
palában végződött. Innen DNY-ra a szeizmikus mérések (59. jelentés) gerincszerű alakzatot találtak, 
DNY-felé egyre mélyülve. Ezen záródó kiemelkedésre lehetett következtetni a Szarvas és Fábiánsebestyén 
olaj-gáznyomos területek között. Ennek vizsgálatára mélyítettük. 
 Az olajkutató fúrások nagy megszakításokkal, gyakori üzemzavarokkal folytak, 1982-ig. Pl. a 
Szv-6 fúrásban a 7 hüvelykes béléscső 1454 m-ben összeroppant, ezért a 2397-2154 m közt levő gáztároló 
rétegeket nem lehetett megvizsgálni, a fúrást fel kellett számolni. A további fúrásokat az újabb geofizikai 
mérések és az endrődi fúrások eredményeinek figyelembevételével lehetett kitűzni. 
 Az üzemi geológus munkájában VADÁSZ Gy., KURUCZ B., CSICSELY Gy., FÁBIÁN B. és PAP S. 
váltották egymást. 
 A szarvasi fúrások főbb földtani eredményei: 
 
23. táblázat. A szarvasi fúrások földtani adatai. 
fúrás Fa. Q L Fp Ap Bád. Mz Krist Megj. 
Szv-1 87.64 290 790 1685 /2400/    gázkút 
   -2 88.72 210 698 1651 /2570/    CO2 
   -3 87.82 216 696 1702 /2451/    gáz-víz 
   -4 89.04 448 920 1877 2806   /2845/ CO2 
   -5 86.67 356 580 1880 /2870/    gáz 
   -6 89.77 495 644 1777 2935 3020  /3150/ hibás 
   -7 88.38 205 696 1822 /2420/    gáz 
   -8                                                                                                       nem fúrt 
   -9 87.71 133 613 1948 /2600/    gáz 
   -10 90.07 110 648 1893 /2600/    gáz 
   -11 89.92  700 1810 /2510/     
   -12 92.48 200 710 1850 /2530/     
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fúrás Fa. Q L Fp Ap Bád. Mz Krist Megj. 
   -13 88.94  700 1815 /2561/     
   -14 88.7  765 2045 /2273/     
   -15 87.41  830 1960 /2605/    vizes 
   -16 89.02  869 1940 2679   /2740/ vizes 
   -17 88.09  800 1960 3043   /3195/  
   -18 88.81  738 2011 /2600/     
   -19 88.41  822 1956 /2550/    gáz 
   -20 88.74  788 1964 /2527/    vizes 
   -21 92.85  814 1973 /2513/     
   -22 92.2  800 1865 /2481/     
Szv-DNY-1 87.87 229 952 2182 3439  /3479/  víz 
 
 
Rétegsor 
 
 Negyedidőszaki képződményekre legtöbb adatot az említett artézi fúrások és az állami Szv-I 
alapfúrás szolgáltatott. KROLOPP E. (1976) újravizsgálata szerint a pleisztocén fauna folyóvízi, a Szv-I 
fúrásban szerinte 582 m-ben még pleisztocén, 639 m-ben pliocén (levantei) fauna van. A rétegsor sárga és 
kékesszürke agyag, vastagabb szürke homokrétegekkel. A Szv-I fúrás szerint a pleisztocén alja mocsári, 
lignites üledék, feltételezik, hogy a hajdan helyenként kiemelkedő felsőpannóniai üledék areális eróziójával 
került a mélyebb fekvésű pleisztocén medencerészekbe, pangóvízi üledékként, baktérium-hatásra keletkezett 
gyakori pirit-kiválással. RAJETZKY M. (1976) ásványtani és MIHÁLTZ I.-né pollenvizsgálatai szerint 
nagyjából két övet lehet elkülöníteni, egy gránát epidot társulást, mélyebben disztén, turmalin, zöldamfiból 
jellemző és egy hasonló, de nagy pirittartalmú zónát. Az ásvány-pollenvizsgálatokkal nyomonkövethető az 
üledékképződés fejlődésmenete. 
 A pliocén üledék kékesszürke agyag, tarka (vörös, barnás) agyag, mészkonkréciós agyag, növényi 
maradványos, homok-agyag és vastagabb édesvízi homokrétegek váltakozása. A negyedidőszaki és pliocén 
képződmények elhatárolása bizonytalan. Az Szv-I fúrásban mélyebbre helyezik, mint az olajkutató 
fúrásokban. A magfúrással mélyült Szv-I fúrásban a pliocén üledék ciklikus. KRETZOI M. (1984) a 
gerincesfaunát vizsgálta, mely gazdag, de rossz megtartású, 20 m mélységből az utolsó eljegesedésre utaló 
maradványokat, 287-290 m-ből alsó-bihari korú és 658 m-ből pliocén (csarnótai) pocokmaradványokat 
említ. 

A felsőpannóniai homokos agyagmárga, márga, pirites márga, agyagos, finomszemű homok 
lignites csíkokkal, az alsó részen vastagabb homokpadokkal (Törteli Formáció). A folytonos magfúrással 
mélyült Szv-I fúrásben ciklusosságot állapítottak meg: fölfelé finomodó üledékciklusok vannak. 
Pollenvizsgálat szerint vízparti és vízi növényzet volt jelen. Vulkáni terület lehordási anyaga is előfordul. 
 A legtöbb fúrás az alsópannonban állt meg. Ennek felső része finomszemű homokpadokkal 
váltakozó szürke agyagmárga, homokos, növénylenyomatos agyagmárga. Felső elhatárolása bizonytalan, 
homokos rétegekkel megy át a felsőpannonban. Lejjebb finomszemű, csillámos homokrétegek, vékonyabb, 
sötétszürke agyagmárga rétegek váltakoznak (Szolnoki Formáció), ezek közt gáztároló rétegek vannak. 
Mélyebben a homokosság gyérül, főleg sötétszürke agyagmárga (Nagykörüi Formáció) és alatta 
világosszürke, sárgásszürke márga, mészmárga következik (Tótkomlósi Formáció). A közeli En-1 fúrásban 
a kőzetrétegtani szintek jobban felismerhetők, elkülöníthetők. 
 A szarmata rétegek jelenlétére bizonyító adatok nincsenek, de a rétegsor folyamatosnak látszik az 
alsópannon-bádeni között. Bádeni rétegsornak tartjuk a néhány fúrásban feltárt homokos agyagmárga, 
tufás-meszes homokkő, konglomerátum-breccsa rétegeket, ezek Endrődön bádeni faunát tartalmaznak. A 
vulkáni tufa szürkészöld, távolabbi kitörésből származó, finomszemű, bontott, bentonitos, agyagosodott. A 
homokkő és a konglomerátum metamorf kőzettörmelékből áll. 
 A Szv-DNY-1 fúrás 3456 m-ben világosszürke, erősen repedezett, kalciteres mészkőbe és 
mészhomokkőbe ért, amit mezozoósnak tartunk. Minta nagyon kevés, mert az iszapcirkuláció megszűnt, az 
iszap elnyelődött, a fúrást be kellett fejezni. 
 A bádeni breccsa több fúrásban kristályospala törmelékbe megy át. A Szv-6 fúrás 3047-3051 m-ből 
nyert magmintája CSEREPESNÉ szerint metahomokkő, világosszürke, enyhén palás. A főleg kvarc, 
zöldesfehér plagioklász, biotit, szericit szemcsékből álló alapanyagában nagyobb porfiroblasztok: hullámos 
kioltású kvarcit, kvarc, bontott ortoklász van. Mélyebben csillámos gneisz, világosszürke, palásan elváló 
porfiroblasztos szövetű kőzet következik. Csiszolatban ikerlemezes plagioklász, ortoklász, kevés kvarc és 
sok muszkovit látható. A Szv-4 fúrásból is zöldesszürke, repedezett, préselt gneisz került a felszínre. 
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32. ábra. Földtani szelvény a szarvasi fúrásokon keresztül. 
 
 
Szerkezeti viszonyok 
 
 A geofizikai mérések szerint Endrőd felől ÉK-DNY irányú gerincszerű alakzat van jelen, mely 
DNY felé mélyül. A szarvasi fúrások közül csak néhány fúrta át a neogént, ezek közül a DNY-i Sz-DNY-1 
preneogén felszíne a legmélyebb, -3351 m, és az ÉK-en levő Szv-4 és -6 fúrás a legmagasabb, -2717, ill. 
-2846 m. Újabb szeizmikus értelmezés (I-26 jelentés) törésvonalakat is feltételez. A pannóniai üledék 
csaknem vízszintes, ill. nagyon enyhén boltozott, amiben kiékelődő homoktestek: gáztárolók. 
 A szerkezeti viszonyok a kis rétegdőlések miatt nagyobb CH mennyiség tárolására nem 
alkalmasak. 
 
Kőolajföldtani eredmények 
 
 A szarvasi alsópannon homokrétegek közt vannak gáztároló, kiékelődő rétegek, lencsék. A Szv-1 
fúrás 2358,5-2361,5 m közötti homokrétegből 10 mm-es fúvókán napi 74.460 m3 gázt és 52,8 m3 vizet adott, 
2310,5-2314 m-ből pedig 5594 m3 gázt és 29,12 m3 vizet. Továbbá 2203,5-220,.5 m-ből napi 89.480 m3 gázt 
és 92 m3 vizet, 2169-2173 m-ből 83.710 m3 gázt és 38 m3 vizet nyertünk. A gáz nem kedvező összetételű, 
nagy CO2-tartalmú. 
 A Szv-2 fúrásban 16 réteget vizsgáltunk meg, az előbbihez hasonló, CO2-dús gázt és vizet 
nyertünk. A Szv-3 fúrás 2399—2402 m-ből 96,85 % CO2-tartalmú gázt adott. A Szv—4 fúrás magasabb 
alsópannon homokkőből kedvezőbb összetételű gázt adott. 
 A gázzal több-kevesebb párlat is járt. 
 A szarvasi kutatási területen további kutatási lehetőség jelenleg nincs. Távolabbi környékén új 
geofizikai mérések indokolhatják. 
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33. ábra. Endrőd és Szarvas földgázelőforrdulások térképe a kristályos alaphegység felszínének mélységvonalaival(_ _ _ _ _). 
Gáztároló homokrétegek kiterjedése: ……………  Olaj-gáztelepek határa: - - - - -. Olajos terület: /////. Gázos terület: \\\\\ 

 
24a. táblázat. A szarvasi földgáz összetétele. 
földgáz Szv-1 

2203-2207 
Szv-1 

2310-2314 
Szv-5 

2070-2073 
Szv-7 

2211-2214 
Szv-9 

2250-2264 
Szv-11 

2284-2292 
metán t% 21.08 22.33 87.76 86.75 84.43 64.06 
etán 1.84 1.84 3.44 2.77 2.89 2.58 
nehezebb CH 2.31 1.08 3.80 3.09 3.66 3.76 
CO2 73.06 74.06 3.20 5.13 7.07 27.61 
N2 1.71 0.69 1.80 2.26 1.96 1.99 
 
24b. táblázat. A szarvasi párlat összetétele. 
párlat Szv-7 

2280-86 
Szv-10 
2386-93 

Szv-11 
2308-14 

Szv-12 
2288-95 

fajsúly 20 ºC 0.8000 0.7651 0.8522 0.7687 
dermedéspont ºC -13.50 -21 +17 -30 alatt 
jelleg intermedier paraffin naftén paraffin 
benzintartalom s% 40.70 65.03 19.48 61.43 
petróleum 17.20 23.19 32.61 31.61 
gázolaj 10.50    
maradék 31.30 11.08 47.28 6.83 
veszteség 0.3 0.70 0.40 0.13 
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14. Üllés 
 
 Az üllési kutatási területről az első mélyföldtani adatokat a Geofizikai Intézet 1941 évi 
Eötvös-ingás mérései szolgáltatták. Sándorfalvától DNY-ra a Madaras-Tompa magas rögvonulat 
folytatásában DK-felé emelkedő medencealjzatot jeleztek. A környék régebbi átnézetes geofizikai méréseit 
Ferencszállás, Sándorfalva területeknél ismertettük. Az üllési alaphegység kiemelkedést határozottan 
jelezték a SzKÜ 1959-62 évi felderítő jellegű szeizmikus mérései, amelyeket 1962-ben részletesebb 
mérésekkel egészítettek ki. Ennek alapján tűztük ki az Ü-1 mélyfúrást, az akkor ismert szeizmikus 
kiemelkedés tetővidékére, a 2/62 szeizmikus csoportnak ZSITVAY Szilárd által szerkesztett “előzetes 
szeizmikus térképe” szerint. 
 

 
 

34. ábra. Üllés gravitációs maradékanomália-térképe. 
 

 
35. ábra. Üllés előzetes szeizmikus térképe az első tíz kutatófúrással. 

Szerkesztette Zsitvai Sz., 1961 VII. 
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Mélyfúrási tevékenység 
 
 Az Ü-1 mélyfúrást 1962 máj. 18-án kezdtük mélyíteni, és a 2197-2201 m közötti bádeni 
konglomerátumrétegek vizsgálatakor napi 4,4 m3 dugattyúzható kőolajat termelt, kevés gázzal. Később az 
1164-1166,5 m-ben levő felsőpannon homokkőből 6 mm-es fúvókán napi 73 m3 kőolaj és 11.000 m3 gáz 
jelentkezett. Ezzel megindult a felderítő és lehatároló kutatófúrási tevékenység. 

Az Ü-2 fúrás az előbbitől DK-re mélyült, 1400 m-re, mely a bádeni rétegek felszínét mélyebben 
találta és csak vizet adott. Az Ü-3 fúrás az Ü-1-től ÉK-re, 1 km-rel a szeizmika alapján vártnál magasabb 
helyzetben érte el a bádeni rétegeket, ahonnan 1963 jan. 3-án olyan olaj-gáz-melegvíz kitörés jelentkezett, 
hogy a fúrás tönkrement. Az Ü-4 fúrás az Ü-3 helyett, tőle DK-re 300 m-rel mélyült, de 2000 m-ben elérve a 
bádeni rétegeket, ugyanúgy járt, mint az Ü-3 fúrás, a gázos-olajnyomos vízbetörés miatt föl kellett számolni. 
Az alsópannon márga, mészmárga jól záródó rétegei alatt 60 %-os túlnyomás jelentkezett, ez okozta a két 
fúrásnál a vadkitörést. 
 A fúrásadatok szerint nyilvánvalóvá vált, hogy a szerkezet tetővidéke a szeizmikus kiemelkedéshez 
képest ÉÉK-felé eltolódott. Ennek megfelelően az Ü-5 fúrást az előbbitől 1000 m-rel ÜK-re tűztük ki. Ez a 
fúrás az alsópannonban 1823-24 m-ben 182,8 atm nyomású (és 118˚ hőmérsékletű) gáztelepet talált, ezért 
nem mélyítettük tovább. Rétegvizsgálatkor 6 mm-es fúvókán napi 66.000 m3 gázt és párlatot adott ebből az 
újonnan megismert telepből. Az Ü-6 a kutatási terület ÉNY-i részén a feltételezett csapásirányban mélyült. A 
bádeni tetőt az Ü-1 fúrástól kissé mélyebb helyzetben találta és csak olaj-gáznyomos vizet adott. Az Ü-7 
fúrás az Ü-4-től K-re 1 km-rel magas szerkezeti helyzetben a bádeni rétegsorban gázt talált, 10 mm-es 
fúvókán napi 73.000 m3 túlnyomásos gázt és párlatot termelt. Az Ü–8 fúrás az Ü–5-től 2 km-rel K-re 
mély helyzetben meddő lett. 
 Már az első kutatófúrások feltárták a felsőpannon alján levő Üllés-Felső (ÜF)-nek elnevezett 
földgázelőfordulást. További fúrások szerint az ÜF és az alsópannon-bádeni telepek nem fedik egymást, 
hanem az előbbi DNY-ra eltolódott az utóbbihoz képest (36. ábra). Ezért ÜF-néven külön 14 db 
kutatófúrás mélyült a felsőpannon gáztelepekre. 
 Az első kutatási szakaszban az Ü–fúrások a bádeni-kárpáti vastag durvatörmelékes összletben 
álltak meg, amely még CH-tároló, tehát a kutatás nem volt befejezettnek tekinthető, nem fúrtuk át a 
tárolásra alkalmas rétegeket teljesen. A bádeni rétegek felső részén jelentkező nagy túlnyomás gátolta a 
kutatófúrásokat, és a fúróberendezésekre nagyobb szükség volt Algyőn. Később tapasztaltuk, hogy az 
egyes gáztelepekből kitermelt gáz mennyisége meghaladja a hézagtérfogat alapján számított volumetrikus 
készlet nagyságát, lényeges nyomásesés nélkül, ami a mélyebb gáztárolókból való utánpótlódást 
bizonyította. Így az Ü-7 kút 1966 májusától 1974 végéig 156 millió m3 gázt termelt, lényeges 
nyomáscsökkenés nélkül, holott számított készlete csak 144 millió m3 volt. Ezért 1971—72 években 
végzett részletes szeizmikus mérések után 1975-ben kezdődött a mélyebbre hatoló kutatás Üllés-Mély 
(ÜM) néven. Először az Ü–14 fúrás érte el a középsőtriász medencealjzatot. 
 Az 1983 év végéig összesen 68 fúrás mélyült. Üzemi geológusok BALLA Kálmán, T. KOVÁCS 
Gábor, PIKÓ József, MAGYAR László váltották egymást. Az üllési fúrások földtani adatait a 25. táblázat 
tartalmazza. 
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36. ábra. Üllés kőolaj-földgázmező térképe. 

 
25. táblázat. Az üllési fúrások földtani adatai. 
Fúrás Fa. Q. L. Fp. Ap. Bádeni Triász  Krist. Megjegyzés 
Ü–1 109,5  480 1314 2195 (2273) - - ol. fg. 

–2 106,9  486 1350 2245 (2535)   víz 
–3 108 306 460 1300 (2066)    gázkitörés 
–4 106,3 305 468 1305 2052 (2090)   " 
–5 105,78 318 480 1343 (1824)    gáztermelő 
–6 108,38 297 486 1313 2211 (2300)   víz (olajny.) 
–7 105,78 315 472 1324 2014 (2016)   gáz 
–8 101,5 360 515 1519 2349 (2500)   víz 
–9 103,63 322 481 1381 2055 (2250)    

–10 104,84 110 315 1455 2215 (2236)    
–11 105,85   1409 2101 (2273)    
–12 105,64 102 490 1360 2151 (2280)    
–13 108,5         
–14  107,14 128 487 1411 1985 2229 (2238)  
–15 103,53   1480 2228 2616 2693 (2826)  
–16 103,94 132 554 1482 2172 2255 2445 (2591)  
–17 105,58   1412 2074 2490 2707 (2861) gáz 
–18 103,21   1556 2143 2519 2934 (3020) olaj 
–19 100,94   1560 2328 2852 - (2950) " 
–20 108,25  474 1400 2098 2376 2673 (2943) gáz 
–21 107,28  438 1412 2171 2495 (2888)  olaj 
–22 109,91  370 1500 2232 2898 3143 (3204)  
–23 100,09  522 1420 2164 2449 2694 (2900)  
–24 104,9   1533 2271 2435 (2900)  olaj 
–25  370  1688 2560 3011 - (3270)  
–26 106,89   1439 2127 2522 2934 (2953)  
–27 106,14   1455 2268 2765 3221 (3300)  
–28 108,53   1416 2341 2990 3340 (3400)  
–29  111,46   1422 2295 3050 (3314)  
–30  111,50   1454 2395 (3469)   
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Rétegsor 
 
 Negyedidőszaki képlékeny homokos agyag, homok, aprókavicsos homok, sárga-barna, 
limonitos eres-foltos, mészkonkréciós rétegek. Felső részén homokos mészkő, mészhomokkő padok 
vannak. Pliocén puha, szívós kék agyag, finomszemű homok, mészkonkréciókkal, aprószemű kavicsos 
lencsékkel. Felsőpannon elhatárolása bizonytalan (a kavicsos betelepülések megszűntétől számítják), 
homokos mészkonkréciós agyag, finomszemű homokrétegek sűrűn váltakozva, lignites, növényi 
lenyomatos csíkok. Az alján márgás homokkő és agyagmárga, finomszemű homokkő rétegek, ezek közt 
olaj- és gáztárolók vannak. Az alsópannon felső része szürke homokpados agyagmárga, mélyebben 
márgás homokkő csíkokat-lencséket tartalmaz (Szolnoki Formációnak megfelelő rétegek). Alatta 200–
300 m vastag sötétszürke agyagmárga (Nagykörüi Formáció), alsó részén világosabb sárgásszürke 
márga-mészmárga, homokkő csíkokkal (az Ü–5 fúrásban gáztároló.). Az alsópannon alján 
bazaltagglomerátum és tufa rétegek vannak, mészmárga közbetelepülésekkel (Ü–36). 
 Az alsópannon alatt diszkordánsan bádeni agyag, agyagmárga, homokkő és konglomerátum 
következik. Főleg kvarckavicsok, csillámpala törmelék, sötétszürke kvarc, kevés vörhenyes dolomit és 
szürkésvörös homokkő gyengén osztályozott törmeléke, néhol alig koptatott, breccsaszerű. Néhol a 
kavicsszemek ritkulásával homokkőbe megy át. Mélyebb részén zöldesszürke agyag, agyagmárga rétegek 
vannak. Előfordul a rétegsorban tufás-breccsás konglomerátum is. Az alján vörhenyes és sötétszürke 
agyagos breccsa fordul elő. A márga zavart településű, sok csuszamlási lappal, 30–50E-os 
rétegdőlésűekkel. Felső része gazdag tengeri bádeni faunát tartalmaz, alsó része már kárpáti is lehet. 
Régebben a rétegsor alsó, őslénymentes részét flisnek is véltük, főleg tektonizáltsága, a kiskunfélegyházi 
fúrás hasonló rétegsorával párhuzamosítás és néhány bizonytalan, paleogénnak vélt őslény alapján. 
 A bádeni-kárpáti rétegsor alatt diszkordánsan triász rétegek következnek. Vastagsága kb. 460 m. 
A felső része valószínűleg ladini tarka agyagkő, mészmárga és dolomitmárga, vörhenyes, sötétszürke 
mészkővel. Alatta feltételezhetően anizuszi sötétszürke breccsásodott dolomit, fekete és vörös palás 
agyagkő, valamint zöldesszürke dolomitmárga váltakozik. Korjelző fauna nem került elő. 
 Mindezek alatt alsótriászba helyezett vörös homokkő, rózsaszínű, lilásvörös, zöld és fehér 
kavicsos, durvaszemű homokkő, felső része agyagos-palás zöldesszürke dolomitmárga réteges. A feltárt 
vastagsága 87 m. 
 Újabb diszkordancia után metamorf kőzettörmeléket tartalmazó fekete agyagpalák következnek, 
amit hasonlóság és SZEPESHÁZY után karbon korinak véltünk. 
 Végül diszkordancia után prekambrium-ópaleozoós korú átalakulást szenvedett 
gneisz-csillámpala sorozat következik, melyben vékonycsiszolatban látható, hogy a plagioklász 
szericitesedett, a biotit kloritosodott, a kőzetet gyenge zöldpalás retrográd átalakulás érte, 
milonitosodással. Milonit, ultramilonit, fillonit keletkezett. Utóbbiban kovapásztás, szericites, palás 
alapanyagban kvarcorsók vannak (MESZÉNA B.). 
 
Szerkezeti viszonyok  
 
 Az üllési kutatási terület a Ny-felé magasabb medencealjzati rögvonulat: Tompa, Pusztamérges, 
Öttömös és a szegedi mély süllyedék között K-re lejtő medencealjzaton magasabban megmaradt rög. Itt 
két, K-re mélyülő gerincszerű vonulat van, az egyik Üllés–Forráskút, Sándorfalva irányában húzódik, a 
másik Üllés-Délkelet, Dorozsma és Szeged medencealjzati mélyvonulat. E kettő találkozásánál 
viszonylag legmagasabban van az üllési medencealjzati rög. 
 Az üllési rög nagyon igénybevett, bonyolult szerkezetű prekambriumi-ópaleozoós kristályos 
képződményekből áll, lepusztult felszínén kevés, karbonba helyezett lepusztulási maradékként sötét 
agyagpalák, breccsák vannak. Ez a permben kiemelkedett és lepusztult. Az alsótriászban fokozatosan 
elöntötte a tenger: először még vörös, sivatagi folyami homokkő, tarka agyagok, majd dolomitmárgák 
keletkeztek, később uralkodóvá vált a tengeri mészkő és dolomit. A középsőtriászban az előnyomuló 
tenger üledékeit találjuk, először anizuszi tarka palák, agyagkő, dolomitmárga, majd dolomit. Ezen 
valószínűleg már ladini mészkő, dolomitmárga, tarka agyagkő, regresszív rétegsor következik. A 
felsőtriász, jura és kréta képződményeit ezen a környéken nem ismerjük, kiemelkedő terület lehetett. 
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37. ábra. Földtani szelvény üllési fúrásokon keresztül. 

 
 Újabb nagy diszkordancia után telepszik a neogén vastag durva, majd sekélytengeri 
kárpáti-bádeni törmelékes üledéke, távolabbi vulkáni működés finomszemű szórt anyagával keveredve. 
A kárpáti-bádeni üledék helyenkénti nagy vastagsága, az árokszerű süllyedések nagy mértékét bizonyítja. 
 A szarmata emelet idején a terület rövidebb időre kiemelkedett és lepusztult. Az idősebb 
képződményeket diszkordánsan takarják az alsó- és felsőpannon beltengeri, majd kiédesedő 
medencefeltöltő delta és tavi üledékei, a pliocén tavi, folyami, végül a negyedidőszaki folyami, 
szárazföldi eolikus üledékei. 
 A triász képződményeket fedő neogén üledék a medencealjzat kiemelkedő rögét laposan települt 
boltozatként fedi. Figyelemre méltó az alsó- és felsőpannon közötti enyhe diszkordancia, amelynek 
folyamán a felsőpannonban a neogén medencealjzatának a kiemelkedésétől DNy-ra kisebb lapos 
felboltozódás keletkezett. Az egymástól eltolódott helyzetű felboltozódásokat a szeizmikus mérések 
jelezték. 
 A szerkezeti viszonyok alkalmasak voltak nagyobb kőolaj- és földgázfelhalmozódások 
létrejöttére a pannon-pliocén folyamán, miután a csapdák kialakultak. 
 
Kőolajföldtani eredmények 
 
 Üllésen az első fúrással 1962 évben fölfedezett kőolaj- és földgázelőfordulás végeredményben 
öt telepcsoportra oszlik, ezek a következők: 
 1. Felsőpannon homok tárolórétegekben kőolaj- és földgáztelepek, Üllés-Felső telepcsoport. 
 2. Alsópannon homokkőben földgáztelep. 
 3. Bádeni homokkő-konglomerátumban gázsapkás kőolajtelep és szabad gáztelep. 
 4. Triász dolomitbreccsában és homokkőben lévő telep. 
 5. Prekambriumi és ópaleozoós repedezett kristályos palában szabad gáztelep. 
 Az Üllés-Felső telepeket (ÜF) 1963 novemberben ismertük meg, az Ü–1 fúrásnak 1164–1166,5 
m-ben végzett rétegvizsgálatával. (A felsőpannon homokkő olajat és gázt termelt, mint említettük.) Mivel 
a telepet tartalmazó felsőpannon homokkő lapos felboltozódása DNY-felé eltolódott helyzetű, az 
alaphegység és a többi olajos, gázos szinttel nincsenek fedésben. ÜF-néven összesen 14 fúrás mélyült 
erre a szintre. Ezek a fúrások három olajos és négy gázos lencsét találtak. 
 Az alsópannon alján az Ü–5 fúrás talált gáztároló finomszemű csillámos homokkőrétegeket, 
1810–1817,5 m közt. A telep kis kiterjedésű, a homok elmárgásodott. Kevés kőolaj, oldott gáz és szabad 
gáz tartalmú. 
 A bádeni homokkő-konglomerátumban az Ü–1 fúrás talált nagyobb kőolaj- és 
földgázelőfordulást. Ez a szint 60 %-os túlnyomásos (az Ü–7 fúrásban 2002 m-ben 322 atm nyomást és 
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134 EC hőfokot mértek). Ezt a szintet több fúrás föltárta és termeli, kőolajat, oldott gázt és szabad gázt 
tartalmaz. 
 Az Üllés-Mély kutatással föltárt triász dolomitbreccsában és a kristályos palák felső 
repedezett-mállott részén kőolaj, olajban oldott- és szabad földgáz tekintélyes mennyisége halmozódott 
fel. 
 Az üllési kőolaj- és földgáz összetétele kedvező (26. táblázat). 
 További kutatási lehetőség jelenleg nincs, a szerkezetet föltárták a fúrások a kristályos 
alaphegység felső részéig, a környező kutatófúrások a lelőhely környékét is felderítették, mint: 
Üllés-ÉNY, Üllés-DK, Ruzsa stb. néven. 
 
26a. táblázat. Az üllési kőolaj és földgáz összetétele. 
 Ü-1 Ü-5 Ü-7 Preneogén 
Földgáz (Bádeni) (alsópannon)  telepek 
 2197-2201 m 1823-24 m 2009-16,5 m  
Metánádeni 85,64 89,04 80,61 79,17 
Etán 2,68 7,91 1,50 3,72 
Nehezebb CH 4,28 3,11 6,55 6,11 
CO2 3,92 2,42 7,80 8,57 
N2 3,48 2,52 3,54 2,43 
 
Kőolaj Ü-1 (Bád) Ü-17 (Bád) Ü-26 Párlat Ü-1 (ÜF) Ü-6 (ÜF) 
 2197-2201 

m 
2164-71 m 2360-68 m 1164-66 m 1165-66 m 

Fajsúly 20 EC-on 0,8565 0,8394 0,8352 0,745 0,740 
Viszk. cSt/38 EC 10,7 - -   
“   /50 EC 7,4 6,35 4,94   
" /60 EC - 4,74 4,11   
Dermedéspont EC +22 +15 +32   
Jelleg int. par. par. par. par. 
Benzin tart. s. % 14,81 23,67 11,83 73,79 73,61 
Petroleum s. % 16,40 18,69 15,35 16,05 16,91 
Maradék s. % 68,68 57,47 72,66 9,72 9,0 
Veszteség s. % 0,11 0,17 0,16 

 

0,44 0,48 
 
26b. táblázat. Üllési geotermikus adatok. 
Fúrás Mélység Hőmérséklet  
 m EC m/EC 

Ü-1 2050 125 17,82
-5 1823 118 16,87
-7 1998 129 16,78
-7 2002 134 14,14

 
 

15. Üllés-ÉNy 
 
 Üllés környékének a kutatásával folytatjuk, mert időben összefonódtak. A régebbi gravitációs 
mérések Ülléssel azonosak. Üllés kutatásának keretében említett 1959–1961 évi GKÜ átnézetes 
szeizmikus szelvény szerint a visszaverő felületek ÉNY-felé emelkednek (68/B jelentés). Ennek 
vizsgálatára mélyült az Ü–ÉNY–1 fúrás. Újabb szeizmikus mérés szerint (81. jelentés) az első fúrás egy 
DK-felé sűllyedő, pihenő jellegű terület oldalára esik, melynek magasabb része ettől a fúrástól 3 km-rel 
NY-DNY-ra van. Itt a pannonnál idősebb felszín 250–300 m-rel magasabban várható. Ennek vizsgálatára 
mélyült az Ü–ÉNY–2 fúrás. 
 
Fúrási tevékenység  
 
 Az Ü–ÉNY–1 fúrás 1965 április 10 és július 19 közt 2400 m-ig mélyült, a bádeni rétegekben állt 
meg. Mivel a bádeni rétegeket reménytelenül mélyen találta, ezért befejeztük. Az Ü–ÉNY–2 fúrás 1969 
június 5 és szeptember 15 közt 2160 m-t ért el, amfibolitban állt meg. Az Ü–ÉNY–3 fúrás 1979–80 
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években, 3500 m-ben, gránitban végződött. Üzemi geológus VADÁSZ Ernő és dr. MAIER István voltak. A 
fúrások főbb földtani adatait a 27. táblázat tartalmazza. 
 
27. táblázat. Az Ü-ÉNY terület főbb földtani adatai. 
Fúrás Fa. Q. L. Fp. Ap. Bad. Cr3 Krist. Megjegyzés 
Ü-ÉNY-1 110,8 133 460 1260 2294 (2400)   gázny. 

-2 117,4 121 480 1222 2000 2030 2138 (2160) " 
-3 111,1 298 645 1407 2330 3005 3395 (3500)  

 

 
  38. ábra. Üllés-Északnyugat fúrások térképvázlata. 
 
Rétegsor  
 
 A negyedidőszaki, a pliocén és a felsőpannon azonos az üllésivel. Az alsópannonban 
elkülöníthető kőzetrétegtani szintek az Ü–ÉNY–2 fúrásban: 370 m vastag homokpados agyagmárga 
(Algyői Formáció), alatta a Szolnoki Homok Formáció, a Nagykörű Agyagmárga Formáció, mely itt 250 
m vastag és lefelé átmegy a Tótkomlósi Mészmárgába. 
 Az alsópannon diszkordánsan bádeni rétegekre települ. Ennek felső része szürke agyagmárga, 
mészmárga, gazdag tengeri faunával, mélyebben karbonátos kötőanyagú homokkő, konglomerátum 
következik. 
 Nagy diszkordancia után itt az Ü–ÉNY–2 fúrásban megvan a felsőkréta márga, ez barnásszürke, 
kemény, helyenként kőzetlisztes. Mélyebben homokkőbe megy át, mely karbonátos kötőanyagú, 
rétegzetlen és finomszemű. A márgás rétegek gazdag felsőkréta foraminifera faunát tartalmaznak: 
Globotruncana arca, Verneuilina bronni, Anomalina complanata, Eponides karreri, Gaudryina rugosa 
stb. Az Ü–ÉNY–3 fúrásban a kréta felső része homoklisztes agyagmárga és homokkő, alsó része 230 m 
vastag polimikt alapkonglomerátum, főként kristályos pala törmelékből. SZENTGYÖRGYI K. (1982) a 
turon emeletbe helyezi. 
 A felsőkréta alatt diszkordánsan a kristályos alaphegységet találjuk. Az Ü–ÉNY–2 fúrásban 
amfibolit van, kemény, sötét zöldesszürke kőzet, kevés porfiroblasztos beágyazással. Csiszolatban 
amfibol kristályszövedékben földpát, szericites plagioklász, biotit, epidot és kalcitkristályok látszanak. 
Amfibolitot ismerünk még Miske, Szank, Öttömös és Kiskunhalas kutatóterületekről is. 
 Az amfibolit felett csillámpala van, palás szövetű, csiszolatban kvarc, muszkovit, biotit és kevés 
földpát található, blasztomilonitos részekkel. Az Ü–ÉNY–3 gránit-gneiszben állt meg. 
 
Szerkezeti viszonyok  
 
 A fúrási adatok szerint az alsópannon medencealjzata az Ü–ÉNY–1 fúrásban a legmagasabb 
helyzetű, ahol már a Kiskunmajsa-Dél szerkezet délkeleti szárnya kezdődik. Innen DK-felé süllyed az 
alsópannon fekü felszíne, aztán kezdődik az üllési kiemelkedés. Így a fúrási adatok szerint Üllés–ÉNY–
területen bemélyedést találunk az Üllés- és Kiskunmajsa-D kiemelkedések közt. A mélyedést felsőkréta 
és bádeni üledék tölti ki (39. ábra). 
 Ez a szerkezeti helyzet kedvezőtlen olaj és földgáz felhalmozódásra. 
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39. ábra. Földtani szelvény Kiskunmajsa-D, Üllés-ÉNY és üllési fúrásokon keresztül. 
 
Kőolajföldtani eredmények  
 
 A kedvezőtlen szerkezeti helyzetnek megfelelően csak gyenge gáznyomok jelentkeztek. A gáz 
összetétele kedvező: 
 Metán 97,74 t% 
 Etán 0,45 
 Nehezebb CH 0,14 
 CO2 0,50 
 N2 1,17 
 Összesen 100,00 
 
 Kőolajnyomokat csak az Ü–ÉNY–2 fúrás 896–899,5 m közti felsőpannon homokrétegében 
találtunk. 
 A kutatás folytatása jelenleg nem indokolt. A környéken sok fúrás mélyült Kiskunmajsa-D, 
Ruzsa, Üllés, Bordány néven, és ezek a lehetőségeket tisztázták. 
 
 

16. Üllés-DK 
 
 A régebbi geofizikai mérések ugyanazok, mint Sándorfalva, Üllés, Kiskundorozsma környékén. 
A Geofizikai Intézet gravitációs mérésein itt nem jelentkezik maximum. Az 1959–62 évi szeizmikus  
mérések szerint Ülléstől DK-felé lejtő gerincszerű medencealjzati magas rögvonulat húzódik Dorozsma 
irányában. Itt egy-egy magas rög és a felette felboltozódó fiatalabb rétegsor alkalmas lehet olaj és gáz 
felhalmozódásra, ezt a lehetőséget kutattuk. Az 1971–72 évi szeizmikus mérések Do MS–16 jelű 
szelvényén kiemelkedés jelentkezett, amit 1974-ben részletesebben vizsgáltak, és az alaphegység 
felszínéről, meg a bádeni valószínű felszínéről mélységtérképet szerkesztettek. Ezt a környezetéből 
kiemelkedő gerincet neveztük Ü–DK-területnek. 
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40. ábra. Üllés-Délkelet szeizmikus térképe a GKÜ. I-31 jelentés alapján. 
 
Fúrási tevékenység  
 
 A környéken már több fúrás mélyült, 1962-től az üllési, 1964-től a dorozsmai eredményes 
fúrások adatait ismertük. Az Ü–DK–1 kutatófúrást 1967 ápr. 26-án tűztük ki a rögvonulat egy 
magasabbnak vélt pontján, 3800 m-re terveztük, 1970 márc. 8 és jún. 20 közt 3703 m ig mélyítettük. Tíz 
réteget vizsgáltunk meg, közülük 2532–36 m közti alsópannon homokkő vizsgálatakor kb. 1 % olajat 
tartalmazó vizet kaptunk. 
 Az olajnyomos fúrás pontosabb szerkezeti helyzetének vizsgálatára 1974-ben végzett újabb 
szeizmikus mérések szerint az első fúrástól 2,3 km-re van a medencealjzat legmagasabb része (40. ábra). 
Üzemi geológusok VADÁSZ E. és MAGYAR L. voltak. A fúrások adatait a 28. táblázat tartalmazza. 
 
28. táblázat . Az Üllés-DK terület földtani adatai. 
Fúrás Fa. Q. L. Fp. Ap. Bad. Krist. Megjegyzés 
Ü-DK-1 97,44 130 593 1754 3298 3482 (3703) víz, 1 % olaj 

-2 96,70 139 600 1857 3123 3188 (3274) ol-fg nyom 
 
 
Rétegsor  
 
 Üllés-DK-en a pannóniai és fiatalabb rétegsor azonos az Üllésen és Kiskundorozsmán 
ismertetettel. A szarmata jelenlétét bizonyító adat nincs. A bádeni rétegsor préselt kalciteres agyagmárga, 
kovás agyagkő, kemény rétegzetlen meszes homokkő kissé koptatott kvarckavicsokkal, növényi 
lenyomatokkal. Csiszolatban metamorf kvarc, csillámpala és gneisz törmelék, muszkovitos klorit 
ismerhető fel. Gazdag tengeri mikrofaunát tartalmaz. Az alsó része alapkonglomerátum, kvarcit, 
metamorf kőzet, kevés mezozoós mészkő és dolomit törmelékből. Ennek egy része talán kárpáti.  
 Diszkordancia után kristályos pala következik, mely az Ü–DK–1 fúrásban aprószemű 
paragneisz, zöldesszürke, gyengén palás, töredezett kőzet. Csiszolatban ortoklász, mikroklin, muszkovit 
és biotit, kevesebb klorit ismerhető fel. Alatta kvarcit van, melynek lencsés, orsós, milonitos 
kvarchalmazai közt kevés szericit van. Végül gneisz, mely sötétbarna, zöldesen sávozott, csiszolatban 
földpát, kvarc, muszkovit és biotit látható. A kristályos kőzetek fölött világosszürke szericites kvarcit és 
ennek breccsás törmeléke következik, ami a szálbanálló kőzet elhatárolását megnehezíti. Az Ü–DK–2 
fúrás csillámos milonitos gneiszben ért véget, zöldesszürke, kissé palás, zúzott kőzet, repedéseiben 
kloritot tartalmaz. Csiszolatban főleg finomszemű, szericites-karbonátos anyagban szericitzárványos 
ortoklász, kvarc csomók, biotit, klorit, sok apró gránát, néhány staurolit és ércek figyelhetők meg 
(CSONGRÁDINÉ szerint). 
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Szerkezeti viszonyok  
 
 A két fúrás szerint az átfúrt fiatalabb rétegek DK-re dőlnek, de az alsópannon alja és az ennél 
mélyebb képződmények kiemelkednek a szeizmikusan kimutatott kiemelkedés tetővidékén, tehát ez a 
mélyebb szintben valóban megvan. Ez a kiemelt helyzet alkalmas lenne kőolaj és földgáz 
felhalmozódásra, de a tárolókőzet kedvezőtlen, tömött, porozitása, áteresztőképessége csekély. A 
fiatalabb rétegek szerint magasabb helyzetű Ü–DK–1 fúrás a kiékelődéssel, elmárgásodással záródó 
alsópannon rétegben talált figyelemreméltó olajnyomokat. 
 

 
 

41. ábra. Földtani szelvény Üllés-Délkelet és Dorozsma-3 fúrásokon keresztül. 
 
Kőolajföldtani eredmények  
 
 Az Ü–DK–1 fúrás alsópannon homokkövéből 2532–2536 m mélységből napi 1 m3 víz volt 
dugattyúzható, ennek 1 %-a olaj. A kevés beáramlás a nagy mélység és a rétegterhelés okozta kis 
áteresztőképesség következménye. A kedvezőbb szerkezeti helyzetű Ü–DK–2 fúrás 3239–3246 m-ből, 
metamorf breccsából dugattyúzással napi 3 m3, kb. 20 % olajtartalmú vizet adott, kevés gázzal. A 3211–
3216,5 m-es szakaszból kevés éghető gázos olaj jelentkezett. Itt 3065,5 m-ben a termelőcső beszakadt, 
kimentése nem sikerült, a béléscső is megsérült. A följebb végzett rétegvizsgálatok csak kevés sósvizet 
adtak. Az olajnyomok összetétele a 29. táblázatban szerepel. 
 
29. táblázat. Az Üllés-DK-i olajnyomok összetétele. 
Kőolaj Ü-DK-1 Ü-DK-2 Földgáz Ü-DK-2 
m 2532-36 2239-46  3232-46 
Fajsúly 20 EC-on 0,8296 0,8056 Metán 57,08 t% 
Viszk. EE/38 EC 1,44 cSt/38 EC 2,85 Etán 6,48 
Viszk. EE/50 EC 1,32 cSt/50 EC 2,35 Nehezebb CH 7,78 
Dermedéspont EC +23 +25 CO2 24,30 
Benzin s% 12,0 21,28 N2 4,36 
Petroleum 26,14 34,06  100,00 
Nehezebb alk. 61,75 44,50 
Veszteség 0,11 0,16 
 100,00 100,00 

 

 
 
 A kőolajföldtani kutatási eredmény tehát kevés, de nem tekinthető befejezettnek. A fúrások 
bizonyítják, hogy a szegedi mély medence felől Ny-ra határos Madaras–Tompa–Öttömös környéki 
magasan kiemelkedő medencealjzat felé kiékelődő rétegekben és a magasabb rögök felett felhalmozódási 



Általános Földtani Szemle 29 (2005) 104 

öv lehetséges. A fúrások mély helyzete miatt a rétegterhelés csökkentette annyira az agyagfrakciót 
tartalmazó rétegek porozitását, áteresztőképességét, hogy tárolóképességük kedvezőtlen. További kutatás 
a jelenlegi eszközökkel nem látszik kedvezőnek, de tökéletesítésükkel gazdaságossá válhat. 
 

 
17. Pitvaros 

 
 Az üllési kutatások évében került sor a mezőhegyesi olaj- és gáz előfordulás Ny-felé való 
továbbkutatására, az 1957–58 évi szeizmikus mérések alapján (56. jelentés). Itt gyengén jelentkező 
gerincszerű alakulaton mélyült két felderítő kutatófúrás 1962 szept. 15 és 1963 jan. 20 között. Később 
1980-ban Pit–D–1 néven mélyítettek még egy fúrást. A fúrások földtani adatait a 30. táblázat tartalmazza. 
 
 

 
42. ábra. Pitvaros kutatófúrások helyszínrajza. 

 
 
30. táblázat. A pitvarosi fúrások főbb földtani adatai. 
Fúrás Fa. Q. L. Fp. Ap. Bádeni Krist. alap Megjegyzés 
Pit-1 97,85 117 372 1143 1862 - (1875) vizes 
Pit-2 102,0 133 385 1184 1603 - (1620) " 
Pit-D-1 90,1 105 610 1418 2557 2604 (2690) " 
 
 
Rétegsor  
 
 A negyedidőszaki, a pliocén és a pannóniai rétegsor csaknem azonos a K-re szomszédos 
mezőhegyesivel, de vastagabb kifejlődésű és Ny-felé vastagodó. A rétegsorba újabb homokrétegek 
kapcsolódnak be, melyek K-felé, a battonya–tótkomlósi magas rögvonulat oldalán kiékelődnek. Főleg a 
Pit–1 fúrás harántolt az alsópannonban több kedvező porozitású és áteresztőlépességű homokréteget, de 
ezek vizet tartalmaznak. 
 Az alsópannon rétegek vagy alapkonglomerátummal közvetlenül a kristályos alaphegység 
lepusztult felszínére, vagy bádeni rétegekre (Pit–D–1) települtek. A bádeni kifejlődése itt oolitos mészkő, 
agyagmárga, márga és homokkő-konglomerátum. 
 A kristályos alaphegység  a Pit–1 és –2 fúrásban kvarcporfir. Ez itt szürke, zöldesszürke vagy 
ibolyásszürke kemény kőzet, porfiros szövetű: hipokristályos alapanyagban kvarc, földpát és 
csillámkristályok ágyazódtak. A kőzet utólag hasadékos, töredezett. 
 A Pit–D–1 fúrásban gránit, gránitgneisz fordul elő, mely. a battonyaival azonosítható. A kőzet 
szürke, egyenletes durvább szemű, benne földpát, kvarc, biotit, muszkovit ismerhető fel. 
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43. ábra. Földtani szelvény Pitvaros-1 és Pitvaros-2 fúrásokon keresztül. 
 
Szerkezeti viszonyok  
 
 Pitvaros kutatási terület a Battonya–Tótkomlós magas rögvonulat Ny-i oldala, Ny-ra dőlő és 
vastagodó neogén rétegsorral, melyben K-felé kiékelődő homokrétegek vannak. A medencealjzat Ny-ra 
mélyülő, belső szerkezete bonyolult és ismeretlen. 
 A kiékelődő áteresztőképes rétegek alkalmasak lehetnek olaj és gáz tárolásra. 
 
Kőolajföldtani eredmények  
 
 A kutatófúrások csak gyenge földgáznyomokat találtak. További kutatás a mainál hatékonyabb 
módszer alkalmazásával gazdaságos lehet. 
 
 

18. Mindszent 
 
 Mindszenti “paraméter” fúrás tulajdonképpen nem olajkutató, a kutatási terveinkben nem 
szerepelt. Kitűzésekor a gravitációs mérések 1962 évi kiegészítése állt rendelkezésre, a helyi szerkezeti 
viszonyok ismeretlenek voltak. Létesítését csak távoli eredményekkel indokolták (Üllés, Szank stb.), a 
valódi cél hévíz termelés volt, az akkoriban szokásos felsőbb utasításra. 
 
Fúrási tevékenység  
 
 A Mindszent–1 fúrás a mindszenti templomtól 130E irányban 2900 m és a Szegvár templomtól 
194E irányban 8700 m-re helyezkedik el. A helyét nem geológusok jelölték ki. Lemélyítése 1964 nov. 11 
és 1965 jan. 15 közt történt, 2555 m-ig, az alsópannonban hagyták abba. Az üzemi geológus munkát 
KURUCZ Béla látta el. 
 
Rétegsor  
 
 Negyedidőszaki 212 m-ig, mely vastag homok, kavics, kavicsos homok, kék, sárga agyag. 
Pliocén 890 m-ig, tarka agyag, sárgacsíkos, lignites, barnás, vörhenyes agyag, agyagmárga, meszes 
konkréciók és világosszürke homokpadok. Felsőpannon 2255 m-ig, homokos agyag és agyagmárga, 
agyagos homok, sűrűn váltakozó rétegek. Alatta vastagabb homokrétegek, szürke, kékesszürke 
agyagmárga rétegekkel váltakozva. Alsópannon 2555 m elért mélységig, szürke, sötétszürke agyagmárga 
rétegek, világosabb szürke homokrétegekkel. 
 
Szerkezeti viszonyok  
 
 A helyi szerkezeti helyzetet az egyetlen és befejezetlen fúrás nem tisztázta. A fúrás környéke a 
makó–hódmezővásárhelyi árok É-i széle, nagymélységű medenceterület. Erre utal az átfúrt felsőpannon 
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nagy vastagsága, mely itt 1425 m. Alatta szintén vastag bádeni üledék várható, amelyet itt nem 
harántoltak. 
 
Köolajföldtani eredmények  
 
 Az ismeretlen helyi szerkezeti viszonyok kőolaj- és földgáz felhalmozódásra nem bizonyultak 
alkalmasnak. Több homokréteget megvizsgáltunk, de a mély rétegek – a fedőrétegek nagy rétegnyomása 
következtében – tömöttek, áteresztőképességük csekély. Legfeljebb napi 720 m3 93 EC-os vízbeáramlást 
adtak. A réteghőmérséklet 2472 m-ben 107 EC, ami 25,5 m/EC gradiensnek felel meg. A 
rétegvizsgálatokkor maximálisan 396 m3/nap éghető gáznyom jelentkezett. 
 Továbbkutatásra a környező terület alkalmas, de a kutatófúrások kitűzéséhez korszerű, részletes 
szeizmikus mérésekre van szükség. Valószínű azonban, hogy a mély neogén árok a szénhidrogének 
vándorlási tápterületének tekinthető, mintsem nagyobb tömegű felhalmozódási övezetnek. 
 Megjegyezzük, hogy a község szélén lemélyült két fúrás állandó magmintavétellel a Földtani 
Intézet számára: a Mindszent–1 1968 okt. 22 és 1969 ápr. 11 közt 500 m mély, a Mindszent–2 1962 jún.5 
és 1970 márc.11 közt 1500 m-t ért el a felsőpannon rétegekben. Ezek nagyon részletes, korszerű 
vizsgálatát az Intézet szakemberei végezték el. 
 
 

19. Kiskundorozsma 
 
 Az első mélyföldtani adatokat az 1941–42 évben a Manát megbízásából a Geofizikai Intézet 
Eötvösingás mérései szolgáltatták. Dorozsmától É-ra a nagy sándorfalvi gravitációs maximumot találjuk, 
majd DK-felé az Algyő–Ferencszállás maximum vonulatban folytatódik. A Kiskundorozsma–Horgos 
közötti nagy minimum terület felől emelkednek az értékek Sándorfalva felé, és ezen a Geofizikai Intézet 
Elkins-féle számításai szerint másodlagos maradékanomáliaként maximum volt kimutatható. 
 Az SzKÜ 1958–61 és 1968–69 években Kistelek–Ferencszállás közötti területeken végzett 
szeizmikus méréseket, és Dorozsmától D-re kiemelkedést talált a feltételezett alaphegység felszínén (68. 
jelentés). A szeizmikus kiemelkedés tetővidéke a gravitációs maradékanomáliától D-re, mintegy 1,5 
km-rel eltolódva jelentkezett (44. ábra). 
 A geofizikai adatok ellentmondásának tisztázására 1971-ben a GKÜ gravitációs (G–5. jelentés) 
és új reflexiós szeizmikus méréseket végzett CDP módszerrel, hatszoros fedéssel (106. jelentés), ennek 
-2350 és -2375 m-ben záródó kiemelkedése és a gravitációs anomália csaknem azonos helyen 
mutatkozott. E mérések közben tűztük ki az eredményes Do–4 fúrást. 

 
 

44. ábra. Térképvázlat Üllés, Bordány, Ruzsa, Üllés-DK, Dorozsma, Szeged és Algyő kutatási területekről. 
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45. ábra. Kiskundorozsma térképvázlata. 
 

 
46. ábra. Kiskundorozsmai kutatófúrások térképvázlata 

a kristályos alaphegység felszínének közelében levő visszaverő szintről, Nagy Zoltánné, 1974 után. 
 
Fúrási tevékenység  
 
 A geofizikai mérések alapján várható felboltozódáson 1963 márc. 27-én tűztük ki a Do–1, –2 és 
–3 fúrásokat, az 1961 évi szeizmikus eredmények alapján. Terepi nehézségek miatt először a Do–2 fúrást 
mélyítettük 1964 dec. 11–1965 márc. 24 közt, 2391 m-ig, ahol még az alsópannonban fúrócsőtörés és 
sikertelen mentés után be kellett fejeznünk a fúrás továbbmélyítését. Az 1631–32 m-ben lévő 
felsőpannon homokrétegben vizes olaj- és gáztelepet talált. Üzemi geológus T. KOVÁCS G.  
 A Do–1 fúrást 2900 m mélyre terveztük, de itt még alsópannonban járt, ezért tovább fúrtuk 3480 
m-ig, ahol bádeni vagy kárpáti emeletbe sorolt, de kristályos alaphegység törmeléket bőven tartalmazó 
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konglomerátumban fejeztük be. Olaj- és gáznyomok nem fordultak elő, amit a bizonytalanul ismert helyi 
szerkezeten mély helyzetével lehetett magyarázni. Üzemi geológus VADÁSZ E., később GYÉMÁNT 
Piroska volt. 
 A Do–3 fúrás a szerkezet Ny-i részén szintén mély helyzetű, olaj- és gáztelepet nem talált. A 
Do–4 fúrás a szerkezet É-i oldalán nem jól elhatárolható miocén konglomerátumban, ill. a kristályos 
alaphegység mállott, repedezett felszínén megtalálta az egyik olajtelepet. A kezdeti olajtermelés 4 mm-es 
fúvókán napi 49,2 m3 olaj és 6700 m3 földgáz.A nyomás zárt állapotban 3023 m-ben 353 atm-ra 
emelkedett (51 atm túlnyomás), a hőmérséklet 3023 m-ben 162,5 EC, vagyis 19,822 m/EC. 
 Az eredményes kutatófúrások után részletező szeizmikus méréseket és további fúrásokat 
végeztünk. A Do–10, –12 fúrások 1982–84 évben, a Do–31, –34 termelőfúrások 1983 évben mélyültek. 
A fúrások földtani adatait a 31. táblázat tartalmazza. 
 
31. táblázat. A kiskundorozsmai fúrások földtani adatai. 

Fúrás Fa. Q. L. Fp. Ap. Bádeni Krist. alap Megjegyzés 
Do-1 90,13 620 1018 1880 3113 3296 (3480) vizes 

-2 88,16 410 833 1749 (2391)   olaj-gáz 
-3 92,53 440 1004 1736 3169 (3239,5)  gázos víz 
-4 86,77 463 983 1779 2709 2975 (3101) olaj 
-5 86,6 425 900 1755 (1800)   Fp-kutató, vizes 
-6 87,27 630 873 1805 2672 3025 (3147) ol. 
-7 89,5 600 878 1840 2817 - (3188) ol. 
-8 87,92 552 882 1800 2686 2889 (3070) ol. 
-9 87,0 640 897 1835 2820 3068 (3179) vizes 

-10 88,98 417 678 1838 2681 3143 (3210) ol. 
-11 92,62 598  1816 2828 2874 (3100) ol. 
-12     3118 (3150) vizes 

Rétegsor  
 
 Kiskundorozsma környéke fiatal süllyedő terület volt, a pusztamérges–tázlár–nagykőrösi 
diszlokációs vonaltól K-re kialakult Tisza-árok területén, ahol különösen vastag 
negyedidőszaki-felsőpannon üledék keletkezett. 
 A negyedidőszaki üledék 410–640 m vastag, kékesszürke agyag, meszes agyag, folyami homok. 
A pliocén 500–600 m vastag szürke és tarka (szürkészöld, sárga-barna, vörhenyes, szürke) agyag, 
homokos agyag, mészkonkréciós meszes agyag és homokrétegek. Felsőpannon homok, homokos agyag, 
márga, sűrűn váltakozva, alsó részén vastagabb homokpadokkal. Az alsópannon főleg szürke, 
sötétszürke, finomhomokos, csillámos agyagmárga. Az alsó részét itt Dorozsmai Márga Formációnak, 
középső részét Vásárhelyi Márga Formációnak nevezték el (GAJDOS I. stb. 1983). Alsó részén 
konglomerátum rétegek fordulnak elő, benne márga-mészmárga padok, a Tótkomlósi Mészmárga 
Formációhoz hasonló mészmárga. Kőzetrétegtani szintjei több fúrásban elmosódottan jelentkeznek, 
ezekre vezették be a Dorozsmai és Vásárhelyi Formáció elnevezést, de pl. a Do–9 fúrásban jól 
elhatárolhatóan 1831–2120 m közt találjuk a homokpados agyagmárgákat (Algyői Formáció), 2120–2600 
m közt a Szolnoki Formációt, mely itt a megszokottnál vastagabb, amit bizonyára a mélyebb 
medencerész gyorsabb és több durvább anyagot tartalmazó deltaüledék képződése okoz. A 2600–2730 m 
között szürke agyagmárga néhol igen vékony csillámos homokos lemezekkel hasonló a Nagykörü 
Agyagmárga Formációhoz, végül 2730–2820 m közt a Tótkomlósi Mészmárga Formációval azonosítható 
üledékek következnek, Hystrichospheridea, Peridinea és ostracoda maradványokkal. 
 A szarmata rétegek jelenlétét nem sikerült bizonyítani. 
 A bádeni alján homokkő, aprókavics, melynek kötőanyaga homokos agyag és szürke 
agyagmárga, váltakozva szürke márga, mészmárga padokkal. A felső része márga, homokkő, gazdag 
bádeni tengeri mikrofaunával. Porozitása 13 % körüli, áteresztőképesség 100 mD. Rétegdőlés 25–30E. A 
durvább törmelék polimikt konglomerátum, főleg metamorf kőzettörmelék, de van triász(?) dolomit, 
vörhenyes (Jakabhegyi?) homokkő is. Vastagsága változó: a szerkezet tetővidékén hiányzik, az oldalán 
vastagabb, a Do–1-ben 183 m, a Do–9-ben 292 m.  
 BALOGH K. (1973) részletesen vizsgálta a rétegfelületek üledékjegyeit, és az üledékképződés 
folyamatára pontos következtetéseket tesz. Az alsópannon alján többek közt flázeres szerkezeteket, 
homokhullámokat, a turbulens zagyáram energiájának fokozatos csökkenését, terhelési zsebeket és 
lángszerkezeteket, üledékrogyás, suvadás okozta gyüredezettséget, mikrotöréseket, továbbá áramlási 
barázdákat, konvolúciós besüllyedt szerkezeteket stb. állapított meg. Ezeket az üledékképződési jegyeket 
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régóta észleltük, de hazai vizsgálatuk, rendszerezésük csak BALOGH K. 1971, 1973, SZÓNOKY M. 1978, 
RÉVÉSZ I. 1980 stb. munkáiból ismeretes. 
 A bádeni alján előforduló breccsa vagy kárpáti, vagy az előnyomuló bádeni tenger első nyoma. 
Durvaszemű, 5–12 cm-es kőzettörmelék. A bádeni réteglapok felületi jegyei BALOGH K. szerint turbulens 
vízáramlásokra valló kimosási üregek, hálószemes örvényhengerek, a már lerakódott üledék újbóli 
felkavarodását bizonyítják. Feljebb osztályozódási rétegződés, sekélyvízi turbiditek, majd a partvonal 
távolabbra kerülésével finomszemű homokkő, sötétszürke márgák fordulnak elő. BALOGH K. nagy 
érdeme a jó magyar szakkifejezések meghonosítása is. 
 A bádeni rétegek alatt nagy üledékhiány, diszkordancia után itt változatos metamorf kőzetek 
következnek: gneisz, gránitgneisz, csillámpala, biotitos csillámpala, csillám-kvarcit, szürkészöld 
finomszemű amfibolit és márvány (Do–7, –8 és –12 fúrás). Az egyik első tüzetes vizsgálójuk 
SZEPESHÁZY K. (1968) három csoportot különít el: (1) epidot-amfibolit fáciesű csillámpala, gneisz, 
amfibolit, (2) zöldpala fáciesű kloritpalákat és (3) piroxénszaruszirt fáciesű szaruszirteket, mész-szilikát 
szaruszirteket, márványt tartalmazó csoportot. 

 
 

47. ábra. Földtani szelvény a Kiskundorozsma-2, -5 és -4 fúrásokon keresztül. 
 
Szerkezeti viszonyok  
 
 A dorozsmai kutatási terület és kőolaj- földgázlelőhely a geofizikai adatok szerint 5,5 km hosszú 
NyÉNy-KDK tengelyirányú felboltozódás, mely szeizmikus mérésekkel különböző mélységekben 
észlelhető. Gravitációs maradékanomália térképen É-felé eltolódva jelentkezik. A geofizikai adatok 
szerint a dorozsmai szerkezet csak egy Ny-i nyúlványa a Szeged alatti kiemelkedésnek. Az 1974-ig 
végzett geofizikai mérések és fúrások szerint NAGY Zoltánné foglalta össze az ismereteket (46. ábra), itt 
ÉNy-DK irányú törésvonal jelentkezik, az ÉK-i rész mintegy 550 m-rel magasabb a DNy-i résznél. A 
fúrási adatok szerint a kristályos alaphegység felszínéről szerkeszthető mélységtérképen a legmagasabb 
terület a Do–7, –8 fúrások közé esik, D-i oldala meredekebb (44. ábra). 
 A kristályos alaphegység felszíne sokáig lepusztuló felület volt, az azt eredetileg fedő perm, 
triász és jura képződmények is egészen lepusztultak a magasabb részekről. A szomszédos Szeged kutatási 
területen megvan a mezozoikum, Dorozsmán csak a bádeni konglomerátumban van meg a törmeléke. 
 Az alaphegységet borító kárpáti-bádeni törmelékes üledék a szerkezet tetővidékén 
elvékonyodik, kiékelődik (47. ábra). Valószínű, hogy ki nem mutatható szarmata emelet idején pusztult le 
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a kimagasló részekről. Az alaphegység kiemelkedését lapos boltozatként vastag alsópannon üledék fedi. 
A helyi szerkezeti viszonyok alkalmasak voltak a pannon-pliocén folyamán szénhidrogének 
felhalmozódására. 
 

 
 

48. ábra. Földtani szelvény a Kiskundorozsma-1, -6, 7- és -9 fúrásokon keresztül. 
 
 
Kőolajföldtani eredmények  
 
 Mint a fúrási tevékenységgel említettük, az először lefúrt Do–2 fúrás vizes kőolaj- és 
földgáztelepet talált a felsőpannonban, az 1631,5–1632 m-ben talált reményteljes réteg pedig 10 mm-es 
fúvókán napi 28 m3 olajat termelt 36,3 m3 vizzel és földgázzal. A rétegnyomás 1628 m-ben 136,6 atm, a 
hőmérséklet ugyanitt 93 EC, vagyis 19,61 m/EC. 
 Újabb geofizikai értelmezés után a második (mélyebb) olajtelepet a Do–4 fúrás találta meg, 
mely 3018–3028 m-ből 4 mm-es fúvókán napi 49,2 m3 kezdeti olajtermelést adott, zárt állapotban 171 
atm-ra emelkedő nyomás és 161 EC hőmérséklet mellett. 
 Végeredményben Dorozsmán két olaj- és gáztelep van, a felső az alsópannonban homok 
tárolóban, és az alsó a miocén alapkonglomerátumban és repedezett metamorf kőzetek felső részén, ez 
halmaztelep, működési rendszere a rugalmas kiterjedés és az oldott gázos termelés (32. táblázat). 
 
32. táblázat. A kiskundorozsmai kőolaj- és földgáz összetétele. 
Kőolaj Do-2 Do-4 Do-6 Do-7 Do-8 
m 1631-32 3018-28 3062-76 2821-29 2909-14 
Fajsúly 20 EC-on 0,8340 0,8043 0,8387 0,8254 0,8305 
Viszk. cSt/38 EC 5,8 3,81 6,45 4,32 4,90 
cSt/50 EC 4,14 2,34 - - - 
cSt/60 EC 3,6 - - - - 
Dermedéspont EC +20 +18 +27 +8 +22 
Jelleg paraf. paraf. paraf. paraf. paraf. 
Benzin s% 22,02 32,95 17,2 24,63 24,41 
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Kőolaj Do-2 Do-4 Do-6 Do-7 Do-8 
Petroleum 17,25 17,71 23,67 20,90 21,13 
Nehezebb CH 60,53 49,01 58,80 54,18 54,18 
Veszteség 0,20 0,33 0,33 0,40 0,28 
Földgáz 
Metán t% 77,4 70,19 78,93 - 70,92 
Nehezebb CH 19,08 24,34 9,44 - 23,78 
CO2 2,4 4,50 5,62 - 2,68 
N2 1,12 0,97 6,01 - 2,62 
 
 

20. Algyő 
 
 Algyő környékéről az első földtani adatoka az artézi fúrásokból származnak. A hazánk területén 
mélyült első fúrások: Budapest, Orczy ház udvarán 1830, Csór (Fejér megye) 1832, Hódmezővásárhely 
1879–80, ugyanitt Nagy András János kútja, 252 m mély 1883–84. Az 1887 évben a szegedi artézi fúrás, 
majd ugyanitt a Rókusi-pályaudvaron 1888 évben (HALAVÁTS Gy. 1891). Utóbbiak pleisztocén-miocén 
agyag, homokrétegeket tártak fel. 
 A még mélyebb szerkezeti viszonyokra először br. EÖTVÖS L. 1903 évi Szabadka–Újvidék és 
1908 évi Szeged–Makó, 1911 évi Szeged–Hódmezővásárhely környéki szórványos és átnézetes 
mérésekből lehetett következtetni (PEKÁR D. 1930). Részletes Eötvösingás méréseket 1941-től végzett a 
Geofizikai Intézet a Manát megbízásából (FEKETE J. 1942). E mérésekkel Sándorfalva–Algyő–
Ferencszállás között nagy, ÉNy-DK irányú gravitációs maximumot találtak. Ezen két helyi maximum 
jelentkezett, DK-en 42 mg-os algyő–ferencszállási és ennek ÉNy-i folytatásában 43 mg-os maximum, 
Sándorfalva és Kistelek között (7. és 13. ábra). Ezek az első mélyföldtani adatok az algyői szerkezetről. 
 Még az 1941 év őszén átnézetes szeizmikus méréseket végeztetett a Manát (Dr. FORCHE F. 
főgeológus) a Seismos válalattal elsősorban a gravitációs rendellenesség tetővidékét vizsgálták két 
párhuzamos DNy-ÉK irányú szelvénnyel és öt refrakcióssal, meglehetős bizonytalan eredménnyel. 
LÜCKERATH és WENDT (1943) geofizikusok jelentése szerint: “Immerhin erbrachten auch die bisher 
vorliegenden seismische Ergäbnisse bereits den Nachweis, das Schweremaximum einer Struktur 
entspricht, und dass diese Struktur in ihrer Form mit derjenigen des Schwerehochs im Grossen und 
Ganzen übereinstimmt.” Vagyis a nehézségi maximum a szeizmikus szerkezettel egyezik. Ugyanezt 
feltételezi Dr. F. FORCHE és SZUROVY térképe 1943-ban (8. ábra). A bizonytalan szeizmikus 
eredményekre tekintettel az első kutatófúrást (Ferencszállás–1) a gravitációs méréseredményekhez 
igazodva tűztük ki, és az ÉNy–1 maximum K-i részére Sándorfalva–1 néven. A sándorfalvi 
szerkezetrészt 1941–42 telén két reflexiós szelvény vizsgálta meg. Ezek kb. 2000 m-ig jó 
visszaverődéseket észleltek, nagyon lankás emelkedéssel DNy-felé, de szerkezeti záródás eddig a 
mélységig nem jelentkezett. Egyidejűleg hat refrakciós szelvényt is mértek az alaphegység felderítésére, 
de ezek csak 1700–4500 m/s rengés-terjedési sebességeket észleltek. Ez a sebesség nem utal 
medencealjzatra, amit 3000 m-nél mélyebben tételeztünk fel (LÜCKERATH, 1943). Erre a mélységre 
terveztük a F–1 és S–1 fúrásokat. 
 További geofizikai méréseket a Maszovol, Maszolaj vállalatok keretében végeztünk. 1952 évben 
a magyar–szovjet szakértőkből álló bizottság vizsgálta a kutatási eredményeket és feladatokat, tagjai 
VADÁSZ E. akadémikus, KERTAI Gy., SÜMEGHY J., KŐRÖSSY L. geológusok, RENNER János, DOMBAI 
Tibor geofizikusok, M. I. VARENCOV akadémikus, KUCOV az olajföldtan egyetemi tanára (Baku), T. A. 
KRATOVICS stb. geológus. A bizottság 8 regionális szeizmikus szelvény felvételét javasolta. Ezek közül 
az AR–III jelű szelvény 3500–12000 pontok közt lapos kiemelkedésekkel jelzi az algyői szerkezetet 
(TOLMÁR Gy. 1956). 
 Az olajkutatási terveink szerint a Szegedi-medence szeizmikus kutatására KERTAI Gy. 
kedvezőtlen véleménye szerint csak 1958-ban került sor. A GKÜ 2/58 és 6/58 szeizmikus csoportját 
követően a 2/59, 2/60, 2/61 és 2/62 csoportok végeztek méréseket, amikről a 68 és 68/b jelentések 
számolnak be, VARGA E. et al. (1962) és VÁRNAI L. (1963). A mérések szerint Ferencszállásnál az 
alaphegység -2800, -3000 m mélységben van, 6300 m/s terjedési sebességű réteg jelentkezésével, Algyőn 
a közeli Tor–4 szelvényen 6200 m/s réteg ilyen mélységű. A reflexiós szelvényeken gyengén jelentkezik 
az algyői kiemelkedés, egy követhető visszaverő felület -2400 m-ig emelkedik. Erre tűztük ki az Algyő–1 
kutatófúrást (48. ábra). 
 Újabb, részletesebb graviméteres méréseket végzett a Geofizikai Intézet, 1958–59 és 1961–62 
években, Heiland graviméterrel. Ezek igazolták és pontosították a régebbi ismereteket, főleg a 
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maradékanomália térképről lehetett új részleteket leolvasni. FACSINAY L. az Algyő és környező 
gravitációs értékkülönbségek egyrészt a medencealjzat domborzatával, másrészt |kőzettani változásokkal| 
magyarázhatók. A gravitációs ható mélységére vonatkozó számítások Sándorfalván -3,5 km, 
Ferencszálláson -3,2 km mélységet adtak. 
 Mágneses méréseket a Geofizikai Intézet 1951–61 években végzett HAÁZ I. irányításával. A 
gravitációs maximumnak megfelelően +160 gamma mágneses anomália jelentkezett, mely három helyi 
maximumból tevődik össze: Szeged Alsóvárosnál +115, Algyőnél +140 és Deszknél +160 gamma 
legnagyobb értékkel. A mágneses rendellenességet POZSGAY K. (1962) a metamorf kőzetek hatásának 
tulajdonította. SCHEFFER V. (1957) értelmezése a Manátnak a Nagykikinda, Becse, Nagybecskerek stb. 
méréseiből a nagykikindai szerkezet vonulatának folytatását tételezte fel, ami azért vált fontossá a 
számunkra, mert az ott mélyült –3 sz. fúrás 1685–1705 m-ben, a pannon alján és repedezett kristályos 
alaphegységben gazdag olaj- és földgáztelepeket talált, 1959 évben. Nagykikinda a Délalföld legnagyobb 
előfordulása. 

 

 
 

49. ábra. Algyő kutatási terület (É-i rész) szeizmikus térképe 
az 1959-1962 mérések szerint (68. jelentés) az első fúrásokkal. 

 
Kutatófúrási tevékenység  
 
 A ferencszállási és sándorfalvi fúrások előtt 1919-ben mélyült 1000 mély szegedi artézi kút volt 
az egyik legmélyebb a környéken, később még több artézi fúrás mélyült, mindezek a pannon rétegekben 
fejeződtek be. A Ferencszállás–1 és Sándorfalva–1 olajkutató mélyfúrások befejezetlenek maradtak, 
tervezett mélységet a háborús nehézségek miatti rossz anyagellátás és sietség miatt nem érték el. Más 
területeken mutatkozó kedvezőbb eredmények miatt a fúróberendezések elköltöztek. 
 A háború befejeztével a Szeged–Algyő környékén való kutatás szüneteltetését dokumentálja 
KERTAI Gy. 1946 febr. 13-án kelt levele, mely a KŐRÖSSY L. által kidolgozott Maszovol kutatási terv (in 
NÉMETH A., 1964. II. kötet pp. 307–314) megváltoztatását kéri, aminek következtében hosszabb ideig 
szünetelt itt a munka (SZUROVY G. 1990, 1993). A geofizikai mérések alapján feltételezett nagy 
mélységek miatt a környező magasabb területeken kezdtük el újra a kutatást: Üllésen 1962-ben, 
Dorozsmán 1964-ben. Algyőn az 1963 évben kidolgozott 1964 évi kutatási terven szerepeltettük az első 
kutatófúrást, de újabb szeizmika alapján várható nagy mélység és az üllési, szanki stb. fúrásokban észlelt 
nagy túlnyomás és gázkitörés miatt meg kellett várni, amíg kellő biztonságú nagynyomású zárószerkezet 
és nagymélységű fúrásra alkalmas berendezést kap az üzem a Bányaműszaki Felügyelőség elrendelése 
szerint. Így csak 1964 dec. 9-én tűzte ki DANK V., KŐRÖSSI L., CSIKY G., SCHEFFER V. és VÖLGYI L. 
geológusokból alakult bizottság az első fúrást a KŐRÖSSY L. által kidolgozott “Magyarország 1964 évi 
kutatási terve” alapján, amit KERTAI Gy. vezérigazgató helyettes hagyott jóvá. A fúrás megkezdésére 
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csak az 1965 évi terv szerint jún. 20-án került sor. Üzemi geológusok T. KOVÁCS G. és VADÁSZ E. 
voltak. 
 Mialatt a nagy berendezés felszerelésének nehézségei miatt az Al–1 fúrás 1456 m-ig jutott, 
addig a szerkezet DNy-i szárnyán, az előbbitől 4,5 km-re lemélyült a Tápé–1 jelű vízkutató fúrás (amit az 
Országos Vízkutató és Fúró Vállalat, ceglédi fúróüzeme mélyített KISS Klára, SOMLAI F. és URBANCSEK 
J. geológusok közreműködésével, a Tiszatáj Tsz. részére, hévíz hasznosítása céljából). Ez a fúrás 1965 
febr. 26 és júl. 7 közt 2007 m-ig jutott, és az 1953–1962,5 m közti nagy ellenállású réteg, valamint az 
1940–49 m, 1923–30 m és 1906–11 m közötti víztároló rétegek együtes megnyitásakor olajos víz, majd 
tiszta olaj tört fel a kútból, melyet felkészületlenül, megfelelő zárókészülék nélkül lezárni nem tudtak, és 
vad kitörés keletkezett. Ezt végül az OKGT Alföldi Kőolajfúrási Üzemének mentőcsapata, MAJERSZKY 
B. területi főmérnök, HINGLI J. üzemvezető mérnök, BUDA E. főmérnök, ÚJVÁRI B. főfúrómester és 
csapatának stb. 22 órai nehéz munkájával sikerült lezárni, 1965 jún. 8-án (Csath B. 1975). 
 A szerkezetünkön olajat talált termálvízkutat az OKGT állományába vettük, megfelelően 
kiképeztük éz a vizes rétegek kizárása után 20 mm-es fúvókán 30 atm nyomásal napi 90 t olajat termelő 
kúttá alakítottuk. 
 Az időközben lemélyült Al–1 fúrásban üzemi geológusaink megfigyelése szerint 1826–2244 m 
közt több olaj- és gáztároló réteg van, a tápéi hévízfúrásnál kedvezőbb szerkezeti helyzetben. Az 
elektromos szelvénynek CZEGLÉDI I., HORVÁTH R. és SZILÁGYI E. értelmezése szerint 13 biztos 
CH-tároló rétege van 43 m összvastagságban, ezenkívül 15 réteg feltételezhetően olajtároló 20 m, és 17 
réteg bizonytalanul tároló 30 m összvastagságban. 
 Az első készletbecslést 1965 szept. 7–20 közt KASSAI Lajos és munkatársai készítették el, a 
Tápé–1 vízfúrás hidrodinamikai vizsgálatai alapján. A 91 órai termeltetés alatt a megcsapolási sugár 
terjedése közben fázishatárt okozó vetőt, kiékelődést nem észleltek. A réteg minimális kőolajkészletét 4,4 
millió m3-nek számították " 20 %-os hibával. Valamivel később, már az Al–1 adatainak ismeretében, a 
szerkezet kiterjedésének és a tárolórétegek összvastagságának figyelembevételével dr. DANK V. 
tájékoztató készletbecslése szerint, mintegy 22 millió m3 ipari értékű kőolaj és 18 milliárd m3 
földgázvagyon volt feltételezhető. Ezt az első tájékoztatást, mely a kutatás fellendítése érdekében volt 
szükséges, fényesen felülmúlta a később megismert valóság: hazánk legnagyobb kőolaj- és 
földgázelőfordulását sikerült felkutatni. 
 

 
 

50. ábra. Földtani szelvény Algyő első fúrásaival. 
 
 Az Al–1 fúrásban megvizsgált 26 réteg szerint a szerkezet a tetővidékén főleg gázt és párlatot 
tárol. A mélyebb szerkezeti helyen az Al–2 fúrás 1965 okt. 8-án termelt először kőolajat, 1980,5–1983,5 
m-ben levő homokrétegből, éspedig 10 mm-es fúvókán napi 105 m3-t. 
 A fúrási tevékenység felgyorsulva folyt. Kisebb nehézségek előfordultak, pl. a béléscső 
megszorult, nem ment le a tervezet mélységig stb. Vagy megszorult, és le kellett csavarni, újra 
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összeállítva beépíteni (Al–21). Előfordult, hogy a fúrócső megszorult és elszakadt, ezek mindennapos 
küzdelmeink. Nagyobb zavart az Al–168 fúrás okozott. Ez a fúrás termelésre kiképzett állapotban volt, 
1927–47 m közt az Algyő–2 termelő szint és 1917–1921 m közt a Szeged–1 szint volt megnyitva. A kettő 
közé tömítőt helyeztek el, kettős kútkiképzés céljából: az Algyő–2 telep olaj-víz határába vízbesajtolásra, 
és a Szeged–1 telepből termelésre való kiképzésre. De 1968 dec. 19-én szerelés közben a béléscsőköz 
2”-os tolózárát leszakította a nyomás, és a közben keletkezett szikra meggyújtotta az olajat és gázt. A 
fúrótorony egy óra alatt annyira áttüzesedett, hogy meglágyult és eldőlt. A kutat égő olaj tűztenger vette 
körül, az olajat nagy mennyiségben termelte a kút. Az égő olaj szétáradása ellen 1,5–2 m magas gátat 
emeltek, melyben a vállalat földgépeit a honvédség harckocsijai támogatták. Az áttüzesedett izzó acél 
gépalkatrészeket kihozták a tűzből, víztározókat építettek 10–12 ezer m3 vízre és nehéz iszapot 
készítettek a kút elfojtására. Dec. 21–22-én megkísérelték a tűzoltást, de újra gyulladt. Dec. 26-án nehéz 
gépkocsira szerelt turboreaktorral, 4 db vízágyúval, 30 m3/perc vízsugarakkal 14 óra 20 perckor sikerült a 
tüzet eloltani.  
 A kút ekkor kb. napi 1000 m3 olajat és 500.000 m3 gázt termelt, ami nagyon megnehezítette a 
kút és az akna megközelítését. Az olaj dermedéspontja +14 EC, a levegő hőfoka -5, -10 EC volt, a 
kocsonyásra dermedt kőolaj nagy tömege gátolta a kút megközelítését és az új kitörésgátló felszerelését. 
Olaj-elszállító vezetékrendszer kiépítés, útépítés a kúthoz, 110 m3 1,3 fajsúlyú iszapkészítés folyt lázas 
sietséggel. Végül 1969 jan. 8-án sikerült az új kitörésgátlót fölszerelni és lezárni, a kimerült embereknek 
megpihenni. A mentés vezetői dr. BÁN Ákos vezérigazgató, BUDA Ernő, HINGLI József stb. mérnökök 
voltak. 
 A kutató-, termelő-, termelési segédfúrások (víz- és gázbesajtoló, megfigyelő stb. kutak) száma 
1988-ig több, mint 800 db Ezek közül a legtöbb megállt a pannonban. A kristályos alaphegységet elért 
fontosabb kutatófúrások földtani adatait a 33. táblázat tartalmazza. 
 A helyszíni földtani munkát és a rétegsor első leírását T. KOVÁCS G., VADÁSZ E. és SZŰCS L. 
geológusok végezték. A későbbi nagyobb szervezet főgeológusa SOMFAI A., geológusok: dr. MAIER I., 
TENKEI S., DIKÓ F., DÓCZI A., LELKES Á., KÖVÉR Z., PAP S., PIKÓ J., RÉVÉSZ I., SZILÁGYI K. és 
TAKÁCS J. voltak, egymást váltva. 
 
Rétegsor  
 
 A negyedidőszaki homok-agyag üledék a Szegedi-medence fiatal, mély süllyedékében 200–300 
m vastag, futóhomok, lösz, folyami ártéri iszap, homok, agyag. Benne Lithogliphus sp. operculum, 
Pisidium, Limnaea, Bulimus őslénymaradványok jellemzők. A pliocén szintén vastag, 500–600 m, 
folyóvízi-tavi agyag, homok, kavicsos homok, amfibol és piroxén nehézásványokkal, tarka agyagrétegek, 
meszes konkréciók, lignites csíkok gyakoriak. Elhatárolása bizonytalan. A felsőpannon itt 1300–1800 m 
vastag, finomszemű homok, agyag, agyagmárga, agyagos homok és homokos agyag sűrű váltakozása. 
Folyami, tavi deltaüledék, alsó részén lignitcsíkokkal. Ritkábban agyagmárga padok és meszes 
konkréciók fordulnak elő. Főleg metamorf eredetű nehézásványokat tartalmaz. Faunája gazdagabb: 
Dreissensia serbica, Limnocardium complanatum, L. apertum, L. simplex, L. steindachneri, sok 
Theodoxus, Planorbis, Melanopsis, Hidrobia fajok, szivacstűk, ostracodák, hal-úszótüskék gyakoriak. 
Pollenvizsgálatok szerint meleget kedvelő lombos (mediterrán, néhol szubtrópusi) növények uralkodtak. 
A felsőpannon alján vastagabb homokpadok vannak (Törteli Form.), mely laza, meszes kötőanyagú, 
finom- és aprószemű, növényi maradványokkal és lignites csíkokkal. Főleg kvarchomok. A kvarc 
részben egyenes kioltású, zárványos, vulkáni eredetű, részben hullámos kioltású, zárványmentes, 
metamorf eredetű, ritkán magmás eredetű telérkvarc. Kevés káliföldpát és alárendelt plagioklász tartalmú. 
A nehézásvány főleg klorit. Nagyobbrészt metamorf, alárendelten magmás lepusztulási termék. A 
homokrétegeket finomhomokos agyag, agyagmárga választja el, mely a magasabb részeken uralkodóvá 
válik. 
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51. ábra. Algyő és Szeged kőolajelőfordulás térképe az alsópannonnál idősebb felszín mélységvonalaival. 
 
33. táblázat. Az algyői fúrások földtani adatai. 
Fúrás Fa. Q. L. Fp. Ap. Bádeni Krist. Megjegyzés 
Algyő-1 85,3 170 765 2086 (2262)   gáztermelő 

-2 84,0 200 600 2127 (2200)   olaj 
-3 88,2 215 725 2055 (2150)   " 
-4 84,7 235 665 2057 2675 - (2705) gáz 
-5 84,0 230 745 2135 (2150)   olaj 
-6 83,16 205 735 2150 3118 (3265)  vizes 
-7 83,2 175 770 2108 (2150)   olaj 
-8 84,0 205 763 2114 2822 - (2839) " 
-9 84,3 190 660 2102 (2150)   " 

-10 82,4 225 780 2022 (2150)   " 
-11 81,9 212 775 2035 2452 - (2601) " 
-12 81,48 200 725 2070 (2150)   " 
-13 81,77 360 730 2047 (2155)   " 
-14 82,5 215 625 2085 2895 - (3041) " 
-15 83,5 210 778 2139 2915 2923 (2935) gáz 
-16 81,4 214 796 2034 2475 2517 (2590) olaj 
-17 83,4 170 785 2048 2880 - (2901) " 



Általános Földtani Szemle 29 (2005) 116 

Fúrás Fa. Q. L. Fp. Ap. Bádeni Krist. Megjegyzés 
-18 82,9 209 813 2174 3055 (3092,5)  " 
-19 83,3 205 760 2238 3075 - (3089) vizes 
-20 82,7 218 807 2140 (2200)   " 
-21 83,4 200 804 2169 (3300)   olaj 
-22 83,47 190 780 2050 2509 - (2560) " 
-23 81,3 220 780 2065 (2150)   " 
-24 81,3 230 682 2133 (2150)   vizes 
-25   827 2222 (2300)   olaj 
-26 84,9 220 804 2215 3262 3400 (3420)  
-27 84,3 210 790 2177 3141 - (3160)  
-28 83,90 217 741 2155 2774 - (2795)  
-29 84,0 200 670 2164 3268 (3631)  vizes 
-30 83,9 188 654 1892 2718 - (2725,5)  
-31 84,1 233 800 2058 2508 - (2570) gáz 
-32 82,5 220 700 1975 2582 - (2590)  

Az alábbiakban csak az alaphegységet elért fúrásokat soroljuk fel. 
Algyő-40 81,6 226 760 2035 2659 - (2673) olaj 

-50 81,6 207 808 2017 2529 - (2570)  
-51 83,4 170 600 1938 2482 - (2574) olaj-gáz 
-52 81,2 235 791 2027 2512 - (2565,5) gáz 
-53 82,2 185 750 1883 2610 - (2642)  
-54 84,1 226 720 2093 2678 - (2702) olaj 
-55 81,6 219 827 2063 2510 - (2570) gáz 
-56 83,4 144 698 1858 2518 - (2570) " 
-57 84,7 214 733 2141 2641 - (2663) " 
-58 81,7 220 640 1859 2544 - (2570)  
-59 93,7 210 833 1977 2563 - (2582,5) " 
-60 84,0 200 770 2111 (2150)   " 

stb.         
 
 
 Az alsópannon 455–650 m vastag, a szárnyakon (Al–21, –27 fúrások) eléri az 1000 m-t is. Tavi, 
beltengeri, deltaüledék, agyag, agyagmárga, kevés finomszemű homokkő. Karbonáttartalma 20–30 %. A 
kőzetrétegtani szintek a legtöbb fúrásban nem különíthetők el jól, leginkább csak a szárnyakon, az 
alsópannon vastagabb kifejlődési helyein ismerhetők fel. Felső része az “Algyői Homokpados 
Agyagmárga Formáció”, melyben finomszemű csillámos homok és sötétszürke agyagmárga váltakozik, 
ez az egész kutatási területen felismerhető, a medencealjzat kiemelkedésein vékonyabb, a szárnyakon 
vastagabb deltaüledék. Alatta a Szolnoki Homokkő Formáció, főleg a szárnyakon ismerhető fel, pl. Al–6, 
–17, –54 stb. fúrásokban. A tetővidék felé elvékonyodik vagy kiékelődik. Alatta a Nagykörüi 
Agyagmárga Formáció, sötétszürke agyagmárga kifejlődésű, némely fúrásban jól felismerhető. A 
Tótkomlósi Mészmárga Formáció Algyőn típusos kifejlődésben nem ismerhető fel, itt foltonként fordul 
elő mészmárga (helyi néven “barna márga”) az alapkonglomerátum felett, nem összefüggően követhető 
szint. A Békési Konglomerátum Formáció, itt sokszor Deszki-szint helyi néven szerepel, itt is előfordul, 
de összeolvad a bádeni-kárpáti konglomerátummal, breccsákkal. 
 Az alsópannonban gyakori nehézásvány a klorit, kevés, de jellemző az amfibolok és piroxének 
jelenléte. Jellemző ősmaradvány a Limnocardium abichi, L. lenzi, L. desertum, a rétegsor alján a L. 
praeponticum, továbbá Congeria czjzeki, C. banatica, C. partschi, Valenciennesia reussi, 
Silicoplacentina, szivacstűk, Ostracodák, halúszótüskék. 
 Az alsópannon alapkonglomerátum: durva homokkő és konglomerátum, kvarcit és metamorf 
kőzetek 1,5–2 cm-es kavicsaiból, karbonátos-márgás kötőanyagban, melynek karbonáttartalma 6–25 %. 
A pannóniai alapkonglomerátum és az alatta következő bádeni tengeri faunás rétegek között valószínű a 
rövid lepusztulási időszak és a szarmata hiánya, amely után az alsópannon fokozatosan transzgredált, 
ennek alapkonglomerátuma helyenként közvetlenül a kristályos alaphegységen fekszik. A pannonnak 
tartott alapkonglomerátum durvaszemű metamorf törmelék, karbonátos homokkő kötőanyaggal és 
rétegekkel. Ez fölfelé barnásszürke márgába, mészmárgába megy át. őslényeket csak a konglomerátum 
felső részéből és a mészmárgából ismerünk, ezek pannon koriak. BÉRCZI I. beható kőzettani vizsgálatai 
szerint éretlen-féligérett üledék, laguna, folyódelta csendesvízi rétegeivel, ahol az agyagos frakció 
kimosódása nem ment végbe, a durvább törmelék nem osztályozódott. A medence felé ez finomabb 
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üledékbe megy át. A bádeni konglomerátum karbonáttartalma jóval nagyobb az alsópannonénál, a 
kavicsok szemcsemérete is nagyobb. Az alsópannont klorit, a bádenit illit-montmorillonit agyagásványok 
jellemzik. Csökkentsósvízi lagunás és kiédesedő vízi üledékre utal. 
 Az alsópannon rétegek porozitása a rétegsor felső részén eléri a 23 %-ot, a mélységgel csökken 
átlag 7 %-ig. Az áteresztőképesség szintén csökken a mélységgel. 
 Szarmata üledék jelenlétére általában nincsenek adatok. Az Al–29 fúrásban említenek 
bizonytalan szarmata faunát. Ugyanígy az Al–28 fúrásból is a konglomerátum közé települt homokos 
márgából, ami azonban lehet a bádeni kiédesedő felső része is. Az Al–6 fúrás 3137–3263 m-ben talált 
sötét homokos mészmárga félsós fajokat is tartalmazó rétegeit (Elphidium) említették szarmatának. Ha 
van szarmata, akkor is nagyon kevés lepusztulási maradék. 
 A bádeni üledék főként szintén konglomerátum, kristályos pala kavicsokból és homokkő, 
kevesebb a szürke homokos agyag, vulkáni tufa és márga-mészmárga. Az Al–6 és –21 fúrásokból, a 
szerkezet ÉNy-i részéről bádeni tengeri mikrofauna került elő: Borelis melo, Amphistegina, Cibicides, 
Bryozoa, echinoidea tüske, Serpula stb. fajok. 
 Az Al–16, –21 stb. fúrásokból, a bádeni rétegek aljából, szárazföldi vörös agyag, agyagos 
kötőanyagú konglomerátum került felszínre. Ény-on a konglomerátum kavicsai közt vörös homokkő, 
dolomit, mészkő és márga törmelék fordult elő, ami triász lepusztulási terület közelségét sejteti. 
 A kárpáti jelenléte ősmaradványokkal nem bizonyítható, de tudjuk, hogy a környéken a miocén 
üledékciklus a kárpáti transzgresszióval indult. Valószínűen itt is a kárpátiban indult meg az 
alapkonglomerátum keletkezése. Esetleg az említett szárazföldi üledék, a medencealjzatra települő durva 
osztályozatlan breccsa és konglomerátum ide sorolható. 
 Perm, karbon(?) az idős kristályos palák lepusztult felszínén, a szerkezet Ny-i részén az Al–14, 
–17, –105 stb. fúrások és néhány környező területen anchimetamorf breccsa, metakonglomerátum, fillit, 
továbbá gránitpegmatit, gránitporfir telérkőzetek vannak. Főként SZEPESHÁZY K. megfigyelései szerint, 
aki ezeket részben az idősebb kőzetek lepusztulási anyagainak tekinti, melyek epizónás zöldpalás 
átalakulást szenvedtek, részben variszkuszi magmatevékenység és orogenezis, metamorfózis nyomainak. 
Szerinte valószínű, hogy ezek az Erdélyi Középhegység Hegyes-takarójának Paizs (Pajuseni) 
formációjával párhuzamosíthatók, bár annak K/Ar kora 113–123 millió év, ezért alpi hatás is lehet. A 
környező területen perm kvarcporfir gyakori nyomai is jelen vannak. 
 A neogén üledék alatt a legtöbb helyen közvetlenül a kristályos alaphegység környezetéből 
kiemelkedő, lepusztult felszínű tömege következik. Kőzeteivel többen foglalkoztak: csillámpala, 
paragneisz, gránit, migmatit, a terület ÉNy-i részén főleg gneisz van, középen főleg csillámpalába átmenő 
kvarcitos gneisz és DK-en gránitgneisz. A gneiszben uralkodó a kvarc és földpát, utóbbi főként ortoklász 
és mikroklin. Gyakori a kevés gránátot, biotitot, kloritot is tartalmazó paragneisz, mely vagy 
gránitgneiszbe, gránitba megy át, melyben újrakristályosodott földpát, kvarc és csillám az uralkodó, vagy 
csillámpalába, mely kvarc, muszkovit, szericit ásványokból áll, földpát nincs, vagy kevés savanyú 
plagioklász és ritkán mikroklin. A színes elegyrészekkel biotit és klorit is előfordul. 
 SZALAY Á. (1969, 1971) csillámpala, csillámkvarcit, gneisz-csillámpala átmenet, gránit, 
granodiorit, kloritpala, fillit jelenlétét említi, a sokasodó fúrásokkal részletesebben megismert 
alaphegységben. Föltételezi, hogy proterozói üledék variszkuszi átalakulása történt, alpi (felsőjura) 
gránitosodással. SZEPESHÁZY szerint a gránitosodás kréta kori lehet, és a variszkuszi metamorfózis 
mellett prekambriumi átalakulás is szerepelt. A metamorfózis mezozónás és gyengébb. 
 Későbbi fúrások még amfibolitot is találtak és bázisos magmatitok átalakult kőzeteit. 
SZEDERKÉNYI T. szerint Algyő a délmagyarországi kristályos takaróöv területén van, melyre főleg 
csillámpala a jellemző, kevés amfibolittal. A K/Ar-kor adatok KOVÁCH A. (1972) szerint az algyői 
kristályos palákra 132"50 és 250"60 millió évet adtak. Ezek valószínűleg alpi szerkezeti hatásokat 
jelentenek, a kőzetek bizonnyal idősebbek. 
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52. ábra. Földtani szelvény az Algyő-14, -12, -3, -11, -41, -40 és -24 fúrásokon keresztül. 

 
Szerkezeti viszonyok  
 
 Algyő környékének szerkezete regionális vonatkozásában felderítettnek tekinthető. Az 
olajkutatás régebbi regionális szerkezeti összefoglalása a területet “Szatymaz–Algyő rögvonulatként” 
említi, és térképen ábrázolja (KŐRÖSSY L. 1962). Meg kell különböztetnünk a mélyebb és magasabb 
tektonikai elemeket, mint amelyek szerkezete különböző, és nagy diszkordancia felületek választják el 
őket.  
 Itt az első szerkezeti emelet az algyői kristályos medencealjzat, mely a Mecsek környékétől 
követhető K-ÉK-felé. Metamorf magmás és migmatitos kőzetek építik fel. Az ősi csapást harántirányú 
törések taglalják, ilyen az ÉNy-DK csapású algyői kristályos magasrög is. Második szerkezeti emeletként 
az újpaleozoós-mezozoós képződmények lepusztult maradványai találhatók. A két szerkezeti emelet a 
kréta végén kiemelkedett és nagyon erősen lepusztult, miközben többféle szerkezeti hatás érte: a 
vonulatok rögökre tagolódtak. Algyő környékére jellemző É-i és ÉÉNy-i szerkezetirányok különböznek 
az ország többi részén általános ÉK-DNy-i irányoktól, és itt délen a Krassó-Szörényi-hegység és Morava 
folyó völgyének É-D szerkezeti vonulataihoz csatlakoznak, amelyeket kraisztida, vardarida szerkezetnek 
neveztek el (nálunk SCHEFFER V. 1963). A terület a neogénben résztvett az Alföld általános 
süllyedésében. Ennek folytán a medencealjzat töréseivel határolt mélyebb medencerészeiben vastagabb, a 
magasabb rögök és rögvonulatok felett vékonyabb neogén üledék, a medencét feltöltő delták tengeri, tavi 
, szárazföldi üledéke rakódott le, a kárpáti emelettel kezdődően. 
 Az algyői kristályos rög a paleogén, neogén elején kiemelkedő, lepusztuló terület volt, a kárpáti 
és a bádeni tenger üledéke csak a mélyebb részein található. ÉK-en a mély miocén Makói-árok, DNy-on 
az Újszentiváni-árok vastag bádeni üledékkel telt területe határolja, utóbbi Szőreg–Kübekháza irányában. 
Az algyői rögön a bádeni idején viszonylag vékonyabb tengeri üledék keletkezett, ez is csak a mélyebb 
részeken. De már a szarmata emelet üledékei nem mutathatók ki, csak legfeljebb kis foltokban. 
Valószínűen rövid kiemelkedés, lepusztulás előzte meg az alsópannóniai általános nagy 
medencesüllyedést és a beltengeri deltaképződést. Az alsó- és felsőpannon határán a deltaképződésben 
változás, diszkordancia, ferde rétegződés mutatható ki (rodáni mozgás), helyenként kavics, 
dolomittörmelék, tufa darabok jelennek meg a delta szerkezet üledékében. 
 Az algyői kristályos-mezozoós magas rögvonulaton két kiemelkedés van, a magasabb az Al–11 
fúrásnál a tengerszint alatt -2370 m-ig, a mélyebb Deszk község mellett -2424 m-ig emelkedik, és innen 
minden irányban lejt az alaphegység felszíne, K-re a Makói-árokban -4782 m-ben találta meg a Makó–2 
fúrás, míg a Hód–1 fúrás a tengerszint alatt -5756 m-ben még nem érte el. A szintkülönbség nagyobb 
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3386 m-nél. A medencealjzat felszínét tehát 3000–4000 m szintkülönbségű magas hegyvonulatok és 
mély szakadékvölgyek taglalják. 
 A fiatal üledék deltaszerkezete mellett kompakciós települt boltozatot is formál. A települt 
boltozat tetővidékének tengelyiránya megegyezik a medencealjzati rögvonulat ÉÉNy-DDK 
tengelyirányával. 
 A neogén üledékképződés földtani, szerkezeti fejlődéstörténete alkalmas volt kiékelődő 
litológiai- és hajlított rétegtelepekben való kőolaj- valamint földgáz felhalmozódására. A környező 
nagymélységű tápterületekkel körülvett, felhalmozódásra alkalmas kiemelt vonulatok kedvezőek voltak 
nagyobb mennyiségű kőolaj- és földgáz akkumulációjára. 
 
Kőolajföldtani eredmények  
 
 Az algyői kutatási terület az Al–1, illetve –2 fúrásoknak termelésre való kiképzésével vált olaj- 
és gáztermelő mezővé az 1965 év végén. Az első termelési adat az Al–2 kutatófúrás 1965 okt. 8-án 
perforált 1980,5–1983,5 m közti szakaszából származik, ahonnan 6 mm-es fúvókán napi 48 m3 olaj volt 
termelhető, és amely rétegre az első kísérleti termelésre rendezkedtünk be. Ez a kút a fenti réteg 
termelésre való kiképzése után 10 mm-es fúvókán napi 105 m3 olajat adott, miközben a talpnyomás 1973 
m-ben 194 atm, a hőmérséklet 120 EC volt. Az első termelt algyői olaj tulajdonságait a 34. táblázat 
tartalmazza. 
 Több kutatófúrás lemélyítése után termelő szinteket (rétegcsoportokat), és a szinteken belül 
hidrodinamikai egységeket, telepeket lehetett elkülöníteni (35. táblázat). A 36. táblázat a fontosabb 
telepek átlagos kőolaj- és földgáz összetételét tartalmazza. Mint a táblázatból kitűnik, a földgáz és kőolaj 
összetétele nagyon kedvező, a külföldről vásárolt olaj kedvezőtlenebb ennél. 
 Az algyői kőolaj eredetére SAJGÓ Cs. (1975) megállapította, hogy a harmadidőszaki kőzetek 
nagy része gyttja fáciesű, kisebb része szapropelit. A kőolaj nagy része 1700–1900 m közötti alsópannon 
rétegekből származhat, kisebb része felsőpannon eredetű. A felhalmozódásban rövid távú migráció 
szerepelt. 
 PETHŐ A. és társai (1963) a vanádium és nikkel tartalmat vizsgálva azt találták, hogy az olaj 
nehezebb alkatrészei tartalmazzák ezeket a fémeket nagyobb mennyiségben. Lentről fölfelé való 
migrációra következtetnek, és szerintük az anyakőzet közvetlenül a telep alatt keresendő. 
 A környező terület földtani szerkezete szerint az algyői magas rögöket, amelyek területén a 
felhalmozódás történt, nagymélységű medenceterületek, árkok veszik körül, mint a Makói-árok, 
Újszentiváni-árok, Tisza-árok, Kiskun-depresszió stb. névvel illetett mély területek, amelyek alkalmasak 
a migráció tápterületéül. A pannóniai üledék képződés évmilliói alatt az árkokból, mély területekből való 
vándorlás és az alkalmas kiemelt szerkezetekben való felhalmozódás nem tekinthető távolinak. Az ilyen 
tömegben való olaj- és földgáz felhalmozódás nem történhet közvetlen a telepek alatti rétegekből, hanem 
a mély medencék gyűjtőterületéről való laterális migrációt is föl kell tételezni. 
 A felhalmozódás kora nem lehet a pannonnál idősebb, mert a csapdák csak a pannonban 
alakultak ki. 
 A tárolókőzet homokkő, általában agyagos homokkő. Gyakori agyagásvány a montmorillonit, 
mely vízzel duzzadó, az áteresztőképességet csökkenti. Vízelárasztásos másodlagos termeléskor 
kedvezőtlen hatású lehet. A tárolókőzetekre és telepekre vonatkozó részletes adatokat megtaláljuk dr. 
VÖLGYI L. és társai (1970) munkájában. 
 Az algyői kutatási területnek a termelésre alkalmas kutatófúrásait átvette a Nagyalföldi Kőolaj- 
és Földgáztermelő Vállalatnak az 1966 aug. 1-én megalakult Szegedi Üzeme. Vezetője JURATOVICS 
Aladár. A kutatófúrások nyomán mind nagyobb jelentőségű kőolaj- és földgázmező bontakozott ki, míg 
végül az ország legnagyobb kőolaj- és legnagyobb földgázelőfordulásnak bizonyult. A felfedezését 
követő harmadik évben már több, mint félmillió tonna kőolajat termelt. Az 1970 évtől évi 1–1,5 millió t 
kőolajat, és 2–3 milliárd m3 földgázt termelt. Részletes kőolajföldtani adatait több tudományos munka 
tartalmazza (Irodalomjegyzék). 
 Algyő jelentőségét JURATOVICS A. (1988) összefoglalása alapján az alábbi adatok jellemzik. 
1965-től 1988-ig Algyőn és közvetlen környékén 25,1 millió tonna kőolajat és 54,7 milliárd m3 földgázt 
termeltek, a gázból 5,8 millió tonna gazolint és 1,4 millió tonna propán-bután gázt nyertek, valamint 415 
ezer tonna pentánt állítottak elő.  
 A végső kihozatal növelése érdekében 64,7 millió m3 vizet sajtoltak vissza a telepekbe. A 
kompresszortelep 17 db Ganz-Mávag, Ingersoll kompresszora napi 4 millió m3 földgázt képes 
komprimálni a felhasználáshoz szükséges nyomásra. 
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 Megállapítható, hogy harmadlagos műveléssel, etándús gáznak a termelő rétegekbe sajtolásával, 
még 5–6 %-kal növelhető a végső kihozatal. 
 A Szeged-környéki olajmezőkön a termelési önköltség 5–6 $ barrelenként, míg a most alacsony 
világpiaci olajár 18 $/barrel (1988), tehát termeltetése nagyon gazdaságos. Az algyői kőolaj- és földgáz 
termelése nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt évi 90–100 
milliárd Ft-tal járul hozzá az ország bevételéhez. 
 
34. táblázat. Az első termelt algyői olaj tulajdonságai. 
Kőolaj Al-2 
 1980,5-83,5 m 
  
Fajsúly 20 EC-on 0,8408 
Viszk. cSt/38 EC 6,65 
Viszk. cSt/50 EC 4,55 
Dermedéspont EC +20 
Jelleg parafin 
Benzin s% 23,78 
Petroleum 15,74 
Nehezebb maradék 60,48 
 
 
35. táblázat. Az algyői termelő szintek és telepek. 
Geol. Szint telep tároló jellege Megjegyzés 
kor     
     
Felső- Tisza 2 oldott gázos olajtelep Lencsés homok 
pannon  1 szabad gáztelep  
 Csongrád-É 2 szabad gáztelep Változékony homok 
  1 szabad gáztelep  
 Csongrád-D 2 gázsapkás olajtelep  
  1 gázsapkás olajtelep  
 Szőreg 2 szabad gáztelep  
  1 gázsapkás olajtelep  
 Szeged 3 gázsapkás olajtelep  
  2 szabad gáztelep  
  1 gázsapkás olajtelep  
 Algyő 2 gázsapkás olajtelep  
  1 gázsapkás olajtelep  
Alsó- Maros 17 telep Gázsapkás kis olaj- Lencsés homok 
pannon   telepek, gázos  
   lencsék.  
Ap. és Deszki szint  Gáztelepek kis Konglomerátum 
idősebb   olajszegéllyel tulnyomásos telepek 
 
 
36. táblázat. A fontosabb algyői telepek átlagos kőolaj- és földgáz összetétele. 
Földgáz       Kőolaj 
Szint Telep Metán Etán Nehezebb 

CH 
CO2 N2 Fajsúly Benzin Petroleum Nehezebb 

alk. 
Tisza 2 85,35 7,25 6,0 0,5 0,9 0,824 16,72 18,07 64,69 
 1 83,60 4,23 9,07 2,20 0,9 0,8107 28,58 21,79 49,26 
Csongrád-É 2 84,28 4,71 9,63 0,48 0,90 -    
 1 83,43 5,81 8,41 0,61 1,74 -    
Csongrád-D 2 63,85 9,48 24,15 1,0 1,52 -    
 1 81,85 4,93 9,99 1,1 2,13 0,7985 39,03 19,20 41,31 
Szőreg 2 85,34 4,08 9,08 0,68 0,82 -    
 1 85,04 4,67 8,46 0,83 1,0 0,7942 40,93 17,90 40,07 
Szeged 3 83,07 6,55 7,81 0,71 1,86 0,8065 37,03 17,61 44,81 
 2 85,74 4,98 8,20 1,08 1,30 -    
 1 86,50 5,17 7,03 1,03 0,88 0,8085 53,43 18,27 47,53 
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Szint Telep Metán Etán Nehezebb 
CH 

CO2 N2 Fajsúly Benzin Petroleum Nehezebb 
alk. 

Algyő 2 86,56 3,73 9,70 0,96 0,95 0,8291 26,05 17,54 55,90 
 1 89,32 1,69 8,20 0,99 0,44 0,838 25,49 17,02 57,00 
Maros 1 88,42 2,88 6,88 1,19 0,63 
 2 88,11 4,08 6,90 0,48 0,43 
 3 87,52 3,87 7,08 0,93 0,60 
 4 88,35 3,71 6,01 1,27 0,66 

 
 
 
 

Megjegyzés: az olaj összetétellel a párolgási veszteséget nem tüntettük fel. 
 
 

21. Fábiánsebestyén 
 
 Algyővel egy évben indult meg a fábiánsebestyéni kutatás. A gravitációs térképeinken nagy 
területű, de kis értékű gravitációs rendellenesség mutatkozott, Nagymágócs községtől É-ra a Szegedi- és 
Békési-mély medencéket elválasztó, viszonylag magasabb medencealjzat területén. A szeizmikus 
méréseredményeket az 1964 évben készült 63/a jelentés tartalmazza, amelyben itt kb. 20x8 km 
terjedelmű helyi kiemelkedés van az alaphegység felszínén, a VÁRNAI László által szerkesztett 
szintvonalas térképen (1964 máj. 1.). Egy alsópannon szintről készült térképen is több lapos kiemelkedés 
jelentkezik. A D-i kiemelkedésen mélyült a Fáb–1, –2, az É-in a Fáb–3 kutatófúrás. A szeizmikus 
mérések adatai szerint a kristályos medencealjzatot kb. 5200 m-ben lehetett feltételezni, felette 4000 m-ig 
mezozoikum, 3200 m-ig miocén és pannon volt várható. 
 

 
 

53. ábra. Fábiánsebestyén környékének térképvázlata. 
 
Fúrási tevékenység  
 
 A fábiánsebestyéni szeizmikus kiemelkedésen 1965 márc. 5 és 1968 jún. 16 közt három felderítő 
kutatófúrás mélyült, és 1985-ben egy 4400 m-re tervezett, mely első volt a világbanki hitelből mélyültek 
közül. 
 A Fáb–1 fúrás 1965 márc. 5 és nov 3 közt 3342 m-et ért el. A rétegvizsgálatok alkalmával a 
termelőcső elszakadt és a 2319 m alatti rész lent maradt. További vizsgálatokkor a perforátor szorult meg 
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a fúrásban, amit szétmarással kellett eltávolítani. Ilyen nehézségekkel 18 rétegvizsgálatra került sor. A 
Fáb–2 az előbbitől 2050 m-rel K-re mélyült, 1965 dec. 26 és 1966 júl. 21 közt, és 14 réteget vizsgált 
meg. Végül a Fáb–3 fúrás 1967 nov. 2 és 1968 ápr. 18 közt 3600 m-t ért el. 
 Újabb szeizmikus mérések alapján, az előbbinél kedvezőbbnek vélt helyen, az alsópannonban 
mutatkozó kiemelkedésen, a Világbanktól vett kölcsönpénzen mélyült a Fáb–4 fúrás. A szeizmika szerint 
feltételezhető, hogy a kristályos alaphegység és a mezozoikum zavart településű, töredezett, sőt pikkelyes 
felboltozódások is lehetségesek. A fúrás közben 1985 dec. 16-án 4239 m-ben gázkitörés következett be, a 
nyomást 710–720 bárra becsülték, mely szétfeszítette a kitörésgátlót. A szétrepülő acél alkatrészek 
megsértették KISS Sándor főfúrómestert, aki a mentőkocsiban elhunyt. Kénhidrogénes gáz tört a 
felszínre, amit 160 EC-os forróvíz, ill. gőz követett. A Világbank javaslatára a mentésbe bevonták a Red 
Adair céget (amely eddig mintegy 2500 kitörést fékezett meg). A fúróberendezést elvontatták, a sérült 
kitörésgátlót leszerelték, és új Cameron zárókészüléket szereltek fel. A kút feltöltésére az OTIS-cég 
zsilipelő berendezéssel törekedett, de a gumitömítések nem bírták a nyomást és a 160 EC hőmérsékletet, 
ezért a hagyományos magyar módszerrel nyomták el a kutat, és 74 napi küzdelem után, 1986 febr.1-én 
lezárták. 
 A fúrások geológiai munkáját PAP Sándor és KÖVÉR Zoltán látták el. A fábiánsebestyéni fúrások 
földtani adatait a 37. táblázat tartalmazza. 
 
37. táblázat. A fábiánsebestyéni fúrások földtani adatai. 
Fúrás Fa. Q. L. Fp. Ap. Bádeni Cr. T. Megjegyzés 
Fáb-1 87,65 215 917 2197 3079 (3342)    
-2 86,99 208 889 2207 3041 (3259)    
-3 87,45 220 750 2280 3538 (3600)    
-4 89,9 390 1083 2113 2960 3153 3750 (4239) gáz-gőz kitörés 
 
Rétegsor  
 
 Fábiánsebestyénen a negyedidőszaki és felsőpliocén rétegsor más területekhez képest vastagabb: 
a környék fiatal süllyedék. A rétegsor agyag, homokos agyag, kékesszürke mészkonkréciós agyag, 
lignitcsíkos rétegek, sárgás-szürkés vörhenyes részeket tartalmazó homokos agyagok. Elhatárolásuk 
furadékminták alapján bizonytalan, ezért különböző mélységben megvont képződményhatárokkal 
találkozunk. 
 A felsőpannon homok, agyagos homok, homokos agyag és agyagmárga, márga rétegek sűrű 
váltakozása, világosszürke homokrétegekkel, lencsékkel. Belőle felsőpannonra jellemző mikroflóra és 
Limnocardium ochetophorum került felszínre. Helyenként lignites rétegek és mélyebben vastagabb 
homokrétegek fordulnak elő. Az alsópannon szürke homokpados agyagmárga, világosszürke finomszemű 
csillámos homokrétegek és vékony szürke agyagmárga rétegek váltakozása. Limnocardium abichi 
stb.fauna. 
 Az alsópannon észlelhető diszkordancia nélkül, de a szarmata hiányával megy át a bádeni 
rétegekbe. Ez szürke, kissé zöldesszürke homokos agyag, márga, mészmárga, meszes homokkő, agyagos 
riodácit vulkáni tufás rétegsor, mélyebben durvahomok és aprószemű konglomerátum betelepülésekkel. 
A kvarckavicsok elérik a 4 mm átmérőt, részben hullámos kioltású metamorf kvarc és telérkvarc, jóval 
kevesebb plagioklász és részben bontott ortoklász, kevés biotit, muszkovit, klorit, ritkán dolomit, 
nehézásvány és bakteriopirit fordul elő. Kevés ősmaradvány is előkerült: Lucina incrassata, Cardium 
paucicostatum, Corbula carinata, Rotalia beccarii, halfogak, gazdag foraminifera faunák, 
Lithothamnium törmelék stb. 
 A neogén rétegsor porozitása a mélység növekedésével csökken: 2500 m felett még 20 %-os is 
előfordul, 3300 m körül ez lecsökken átlag 7,8 %-ra. Ugyanígy az áteresztőképesség is. 
 Megemlítjük, hogy az 1985-ben fúrt Fáb–4 fúrás a miocén alatt kréta kori szürke, kemény 
agyagmárgát talált. Mélyebben triász van,töredezett breccsás dolomit és kemény kavicsos homokkő. 
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54. ábra. Földtani szelvény a fábiánsebestyéni fúrásokon keresztül. 

 
Szerkezeti viszonyok  
 
 A geofizikai mérések nem bizonyították határozott helyi kiemelkedés jelenlétét, ugyanígy a 
fúrásadatok sem. Az alsópannon talpát minden fúrás elérte. Ennek alapján szerkeszthető térképen a Fáb–
1 és –2 közel azonos szerkezeti helyzetű, a szeizmika szerint mélyebb különálló kiemelkedésen mélyült 
Fáb–3 valóban mélyebb helyzetű az előbbinél. A fúrásadatok szerint a Fáb–4 mélyült a legmagasabb 
szerkezeti helyzetben. A további kutatást ebben az irányban kell folytatni. 
 A fúrások bizonyítják a Makói-árok és Békési-medence közti területen viszonylag magasabb 
medencealjzat jelenlétét, mely kréta-triász rétegekből épül fel és a tótkomlósi gerinc ellaposodott, 
mélybeli folytatásának tekinthető. 
 
Kőolajföldtani eredmények  
 
 A Fáb–1 fúrás mélyítésekor több bizonytalan olaj- és gáznyom jelentkezett 2500 m alatt, de 
különösen 3130–36 m-nél. A rétegvizsgálatokat műszaki nehézségek kisérték (termelőcső elszakadt, a 
perforátor beszorult, szét kellett marni, miközben a béléscső megsérülhetett, mert a később lebocsátott 
perforátor 3220 m-ben felült, nem ment lejjebb, és a kezelése közben elsült, ami miatt a béléscső rossz 
helyen perforálódott stb.). Mindezek nehéz, hosszadalmas mentési munkát igényeltek. Végül is 18 réteget 
sikerült megvizsgálni, amelyek közül többől nem származott rétegtartalom beáramlás. A fúrást az 1930–
42 m közti szakaszból hévíz termelésre képeztük ki, ahonnan napi 430 m3 70 EC-os víz jelentkezett. 
 A Fáb–2 fúrásban 14 réteget sikerült megvizsgálni. A mélyebb szintekből nem volt beáramlás 
vagy csak kevés víz jelentkezett. Az 1798 m mélységből napi 96 m3 hévíz jött felszínre. A Fáb–3 fúrás 
hasonló eredményű. A Fáb–4 fúrásból 4239 m-ből feltörő hévíz és gőz mennyisége kezdetben 150 l/s, 
később 60–70 l/s-ra csökkent. A víz sótartalma 27,2–32,32 g/l, ebből 25 g/l NaCl, a többi kalcium-klorid 
és kalcium-hidrokarbonát. Nagy a vízkő kiválás, bizonyára ez okozza a hozamcsökkenést. 
 További kutatási lehetőségek a Fáb–4 fúrás irányában emelkedő alaphegység vidékén volna 
lehetséges, kellő geofizikai mérések után. 
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Helynévmutató 
 
Félkövér – a kutatási terület leírása 
Dőlt – említés térképen vagy szelvényen 
Antikva – említés szövegben 
 
Algyő  48, 57, 58, 60, 106, 111, 112, 113, 115, 

118 
Alpár  89 
Ambrózfalva  51 
Árpádhalom  63 
Ásotthalom  106 
Balástya  61, 61 
Bánhegyes  51 
Battonya  54, 65, 74, 74, 76, 77, 78, 82, 83, 87, 
104, 105 
Békéssámson  51 
Biharnagybajom  49, 57 
Bordány  94, 106 
Bugac  88, 89 
Csabacsüd  67, 93 
Csanádpalota  69 
Deszk  48, 115 
Dombegyháza  74 
Domaszék  106 
Endrőd  65, 65, 66, 67, 69, 92, 93 
Eperjes  63 
Ezüstszőlők  67 
Fábiánsebestyém  121, 123 
Ferencszállás  48, 49,  56, 56, 58, 59, 115 
Forráskút  61, 62, 94, 97, 98, 106 
Gádoros  63, 89 
Gátér  89 

Gyálarét  48, 106, 115 
Gyoma  66, 93 
Hódmezővásárhely  48, 60 
Kaszaper  53, 55, 71, 79,  80, 81 
Kecskemét  90 
Keresztúr  57 
Kiskundorozsma  48, 60, 97, 101, 102, 103, 106, 
107, 110 
Kiskunfélegyháza  88, 89 
Kiskunhalas  100 
Kiskunmajsa  62, 100, 100, 101 
Kismarja  49 
Kistelek  60 
Kiszombor  48, 58 
Klárafalva  48, 56, 115 
Körösszegapáti  49 
Kunszállás  88, 89 
Kübekháza  56, 115 
Madaras  94, 103 
Makó  48, 69 
Maroslele  48, 115 
Mezőhegyes  74, 82, 83, 87, 104 
Mezőtúr  66, 93 
Mezőkovácsháza  51 
Reformátuskovácsháza  74, 100 
Mindszent  105 
Mórahalom 106 
Nagykikinda  112 
Nagynágócs  121 
Nagymajlát  53 
Nagyszénás  54, 62, 63 
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Ókeresztúr  48 
Orosháza  54, 63 
Ószentiván  48 
Örménykút  67, 93 
Öttömös  97, 100, 103 
Pálmonostora  88 
Pitvaros  77, 104, 105 
Porgány  56 
Pusztaföldvár  54, 65, 69, 71, 72, 78, 84 
Pusztamérges  97 
Pusztaszőlős  71, 84, 86 
Püspöklele  48 
Reformátuskovácsháza  51, 55 
Ruzsa  94, 98, 106 
Sándorfalva  48, 49, 60, 60, 61, 94, 97, 101, 106 
Szank  88, 100 

Szarvas  65, 66, 67, 90, 92, 93 
Szatymaz  106, 118 
Szeged  48, 60, 97, 106, 109, 112, 115 
Szentmihálytelek  107 
Szőreg  48, 115 
Tápé  48, 60, 112, 113, 115 
Tiszasziget  48, 115 
Tompa  94, 97, 103 
Tótkomlós  49, 49, 50, 51, 54, 65, 69, 84, 88, 105 
Újszeged  115 
Újszentiván  48, 115 
Üllés  62, 94,  94, 96, 99, 100, 101, 102, 103 
Végegyháza  53, 74, 83, 87 
Zsombó  106 
Zákányszék  106

 
 

Fúrások rövidítése 
 
Al Algyő 
B Békés 
Bat Battonya 
Bat-É Battonya-Észak 
Bat-K Battonya-Kelet 
Bés Békéssámson 
Bihu Biharugra 
Bihu-Ny Biharugra-Nyugat 
Csa Csanádapáca 
Csap Csanádpalota 
Do Kiskundorozsma 
Domb Magyardombegyháza 
En Endrőd 
En-É Endrőd-Észak 
F Ferencszállás 
Fáb Fábiánsebestyén 
FK Ferencszállás-Kelet 
Fkút Forráskút 
Gér Gátér 
Hód Hódmezővásárhely 
Kag Kunágota 
Kasz Kaszaper 
Kasz-D Kaszaper-Dél 
Kasz-É Kaszaper-Észak 
Kev Kevermes 
Kf Kiskunfélegyháza 
Kkm Kiskunmajsa 
Kkm-D Kiskunmajsa-D 
Kom Komádi 
Kom-K Komádi-Kelet 
Kond Kondoros 
Köm Kömpöc 

Köt Köröstarcsa 
Med Medgyesbodzás 
Mez Mezőkovácsháza 
Mez-DK Mezőkovácsháza 
Mh Mezőhegyes 
Mh-K Mezőhegyes-Kelet 
Ml Maroslele 
Nsz Nagyszénás 
Oros Orosháza 
Oros-Dny Orosháza-Délnyugat 
Pf Pusztaföldvár 
Pit Pitvaros 
Pit-D Pitvaros-Dél 
Psz Pusztaszőlős 
Psz-K Pusztaszőlős-K 
S Sándorfalva 
Sark Sarkadkeresztúr 
Sz Szeged 
Szv Szarvas 
Szv-DNy Szarvas-Délnyugat 
T Tótkomlós 
TK Tótkomlós-Kelet 
TÉ Tótkomlós-Észak 
Uszi Újszentiván 
Ü Üllés 
Ü-DK Üllés-Délkelet 
Ü-Ény Üllés-Északnyugat 
Vég Végegyháza 
Vég-K Végegyháza-Kelet 
Vég-Ny Végegyháza-Nyugat 
Z Kiszombor 
Zom Kiszombor
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Rétegtani mutató 

 
3 – felső 
2 – középső 
1 – alsó 
Q – kvarter 
L – levantei, pliocén 

Fp – felsőpannon 
Ap - alsópannon 
Qporf. – kvarcporfír 
Krist – kristályos alaphegység 

 
Kutatási terület Oldal Q L. Fp Ap. Sz. Bád. Kárp. Ng. 

vulk. K J T P Q 
porf. Krist Gránit Megj. 

Algyő   111 + + + + + + +       + + o, g 
Battonya 74 + + + +         + + + o, g 
Endrőd 65 + + + + + + + λ 1 321 21 +  +  o, g 
Fábiánsebestyén   121 + + + +  +   +  +     g 
Ferencszállás   56 + + + +          +  o, g 
Kaszaper   79 + + + +      + +   +  o, g 
Kiskundorozsma   106 + + + + + +  +      +  o, g 
Kiskunfélegyháza  88 + + + +  +  + 1 3      gny. 
Mezőhegyes   82 + + + +           + o, g 
Mindszent   105 + + + +            gnyom 
Nagyszénás   62 + + + +  +     1 + + +   
Pitvaros   104 + + + +  +       + + +  
Pusztaföldvár 69 + + + +         + + + o, g 
Pusztaszőlős 84 + + + +     1 3 +     o, g 
Sándorfalva   60 + + + +  + β    1   +  gnyom 
Szarvas 90 + + + + + +  + Mz   +  g 
Tótkomlós   49 + + + +     1 31 321 + +  + o, g 
Üllés   94 + + + +  + + +   21   +  o, g 
Üllés-Délkelet   101 + + + +  + +       +  nyom 
Üllés-Északnyugat  99 + + + +  +   3     +  gnyom 
Végegyháza 87 + + + +       +  + + + o, g 

 


