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Koncessziós szénhidrogén-bányászat története és eredményei
Magyarországon

ID. ŐSZ ÁRPÁD 

Bevezetés

Magyarországon a bányászati koncesszió gyökerei
régmúltra nyúlnak vissza: a nemesfém és a só bányá-
szata már az Árpád-házi királyoknál az uralkodót illet-
te meg. A király a bányatelket köteles volt a földesúr-
tól cseretelekkel megváltani, vagy a föld birtokosának
járadékot fizetni a földfelszín használatáért. A bányá-
szat jogát királyaink külön adományozták, és az alakí-
totta ki a földfelszíntől elváló bányabirtokot (bánya -
possessio). Ezt a rendszert borította fel I. Miksa „Berg-
Ordnung'-ja, mely függetlenítette a nemesfém- és
sóbá nya-regálékat a földtulajdontól, és a korona ren-
delkezése alá vonta. A többi föld alatti érték kitermelé-
sét (agyag, mész, homok, kavics, szén) a gyökeres bir-
tokláshoz kapcsolódó jognak tekintették, és a város-
okat, valamint a nemesi birtokokat illette meg. A ké -
sőbbi Habsburg-uralkodók rendelkezései is ehhez a
szisz témához igazodtak. 1848-ban szándékoztak
(Deák Ferenc erről körlevélben értesítette az illetékes
törvényhatóságokat) egy bányatörvényt alkotni, de
ahe lyett – a szabadságharc leverése után – az 1854.
május 23-ai császári nyílt paranccsal az osztrák bánya-
törvény lépett hatályba Magyarországon. Annak értel-
mében „bányaúrjog”– mely fejedelmi jognak minősült
– alá a fém-, kék-, timsó-, gálic- vagy konyhasótartal-
mú ásványok és mindennemű kő- és barnaszén tarto-
zott (összefoglalóan „fenntartott ásványok”). A felso-
rolt ásványok feltárását és kitermelését csak bányamű-
velési jogosítvány birtokában lehetett elkezdeni, ezt
pedig az kérhetett az illetékes bányahatóságtól, aki
ingatlan-tulajdonjogának szerzési képességével bírt.
Bá  nyát egy vagy több, vagy jogi személy tarthatott
fenn, ha 16-nál több személy közös tulajdonában volt
a bánya, akkor bányatársulatot kellett alakítaniuk. A
bá nyatársulat „bányamívelési üzlet végett alakult olly
egylet”, melyben minden résztvevő harmadik szemé-
lyekkel szemben az egylet által válllat kötelezettsége-
kért „közös vagyonbani részletével felelős.” Egy bá -
nya társulat 128 bányarészvénynél, ez pedig száz rész-
nél többre nem volt osztatható. 1861-ben az Ország bí -
rói Értekezlet kiadta az „Ideiglenes Törvénykezési

Sza bályokat”, amely szerint az ásványolajok, a föld-
gázok, sók kutatása és kitermelése az államot illeti
meg. A kőszénre vonatkozóan alapvetően az osztrák
bányatörvényben kidolgozott elvek érvényesültek,
kiegészülve – a mai koncessziós szerződés elődjével –
azzal, hogy minden bányajog és birtok átruházását
írásba kellett foglalni és a bányabíróságnál bányate-
lekkönyvbe felvétetni. [1]

A szénhidrogénekre vonatkozó első koncessziós
törvényt az országgyűlés 1911. január 17-én fogadta el
és az 1911. évi VI. törvénycikként jogerőre emelkedett.
A törvény az összes – természetben előforduló – szén-
hidrogénfélét a „fenntartott ásványok” közé sorolta.
Kimondta, hogy a kutatásuk és bányászatuk az állam
joga, de ezt a jogot szerződésben – a követelményeknek
megfelelően – hazai és külföldi vállalkozókra átruház-
hatja. [2] A második koncessziós törvényre 80 évet kel-
lett várni, ugyanis az 1991. évi XVI. törvény felvette a
koncesszióköteles tevékenységek közé a bányászati
kutatást, kitermelést és a csővezetékes termékszállítást
és tárolást, és ez a rendelkezése azóta is hatályban van.

Nemzetközi szinten az első külföldi, aki szénhidro-
gén koncessziót kapott, az angol William Knox D’Arcy
volt. 1901. május 28-án 60 évre a Perzsa Birodalom
1 626 000 km2 területéből 1 243 000 km2-nyi (76%)
területen kizárólagos jogot szerzett kőolajfeltárásra és
az ezzel kapcsolatos tevékenységekre. A szénhidrogén
koncessziós megállapodások őspéldáját az Iraq Petro -
leum Company (IPC) 1925-ös koncessziója szolgáltat-
ta. A tengeri kutatásokra és kitermelésekre adott szén-
hidrogén-koncessziók az 1930-as években indultak el
Szaúd-Arábia és Kuvait felségvizein, partjainál.

Ezen korai nemzetközi szénhidrogén koncessziókat a
következők jellemezték:
o óriási területekre (akár 500 000 km2) terjedt ki;
o hosszú időtartam (legalább 60 év);
o a szénhidrogénnel kapcsolatos mindenféle tevékeny-

ség végzésére kizárólagos jogot nyer a külföldi cég;
o a szénhidrogén-lelőhelyre tulajdonjogot szerez a

külföldi befektető;

A koncesszió latin eredetű kifejezés: engedményt, kedvezményt, engedélyezést jelent, azaz az
állam, illetőleg az önkormányzat (önkormányzati társulás) a törvényben tételesen meghatá-
rozott tevékenységek gyakorlásának jogát visszterhes szerződéssel, időlegesen úgy engedi át,
hogy a jogosultnak részleges monopóliumot biztosít. A bányászati koncesszió keretén belül a
bányászati ügyekért felelős miniszter belföldi vagy külföldi természetes személlyel vagy átlát-
ható szervezettel, mint a koncessziós pályázat nyertesével kötött koncessziós szerződéssel
meghatározott időre átengedheti zárt területen az ásványi nyersanyagok kutatását, feltárását
és kitermelését, illetve a geotermikus energia kutatását, kinyerését és hasznosítását.
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o a beruházó adó- és vámmentessége;
o csekély összegű bányajáradék (royalty) a kitermelt

szénhidrogén mennyisége után (pl.: a nyersolaj
minden tonnája után 4 arany shilling);

o a koncesszió időtartamának lejártával a befogadó
ország kormányára száll át a szénhidrogén-lelőhely
tulajdonjoga.

Az 1940-es évektől a befogadó országok a rájuk
nézve előnytelen szénhidrogén koncessziós szerződési
feltételeket igyekeztek kedvezőbbekké tenni:
o egyenlő arányú nyereségmegosztás kikötése;
o bányajáradék (royalty) összegének növelése, kész-

pénz vagy természetbeni fizetés bevezetése;
o adómentesség eltörlése;
o árszabásba beleszólási jog (pl.: az OPEC 1960-as

megalapítását is ez motiválta);
o felmondási jog alkalmazása;
o koncesszióval rendelkezőkre nézve a kutatási és

feltárási kötelezettség bevezetése;
o állami részvétel az összes szénhidrogén-munkála-

tokban és a vállalkozás irányításában;
o szénhidrogén-lelőhelyek tulajdonjogának állam

általi megszerzése.

Az 1970-es évekre kialakult szénhidrogén-koncessziós
szerződések új generációja:
o a szénhidrogén-lelőhelyek tulajdonjoga és a kiter-

melési jog az államé;
o a külföldi társaság vállalja a kutatás és a feltárás

kockázatát és költségeit pénzbeli vagy természetbe-
ni ellenszolgáltatásért;

o a szénhidrogén-vállalkozás felett ellenőrzési jogo-
kat szerez a befogadó állam;

o az engedélyes (koncesszor) kiegészítő kötelezettsé-
geknek is köteles eleget tenni:
• az ország lakosainak foglalkoztatása;
• helyi anyagok és szolgáltatások igénybevétele;
• környezetvédelem;
• a helyi állampolgárok képzéséhez való hozzájá-

rulás.
A szénhidrogén koncesszióra irányuló szerződést

„sui generis” (sajátos, különleges, egyéni) szerződés-
nek tekintik, amely egyrészt magánjogi (kutatási, feltá-
rási, termelési, szállítási, eladási, stb. jogok, kötelezett-
ségek kérdése) és másrészt közjogi (koncesszió formá-
ja, jogi meghatározottsága) elemeket is hordoz magá-
ban. A szénhidrogén koncessziót törvényi jóváhagyás-
hoz kötik, mert

• általában az alkotmány előírja, hogy állami tulaj-
donban lévő természeti kincseket csak törvény
alapján engedhetnek át harmadik személynek;

• az adójogszabályok módosítását is magával
vonja.

A szénhidrogén koncesszióra irányuló megállapo-
dás odaítélését és megkötését általában pályáztatás
előzi meg (pl.: 1958-as Marokkói kőolajtörvény, 1961-es
Líbiai szénhidrogéntörvény). A koncesszióba adó ál -
lam részéről vagy a kormány, vagy az uralkodó (pl.:

Bahrein, Katar, Abu Dhabi esetében), vagy az illetékes
miniszter (pl.: Líbiában, Egyiptomban), vagy állami
vállalat (pl.: Iránban az NIOC) köti meg a koncessziós
szerződést. A szénhidrogén koncesszió szerződés két
fő típusra oszlik az alapján, hogy szokványos szerző-
dési formában (azaz a felek tárgyalásai és megegyezé-
se alapján) vagy standard formában (azaz a szénhidro-
géntörvények által lefektetett feltételek alapján) kötik-e
meg. Az utóbbira szolgáltatnak példát a líbiai, az algé-
riai, a tunéziai és a marokkói szénhidrogéntörvény
mellékletei. [3]

Első koncessziós törvény alkalmazásának 
eredményei

Az 1911. évi VI. törvénycikk volt az első átfogó
szén hidrogéntörvény Magyarországon, amely a bánya-
jog-történeti jelentőségén túl azért is fontos volt, mert
a kutatást nem a kevés pénzzel és silány felszereléssel
kutatók tömegeire bízta, hanem az állam, továbbá né -
hány tőkeerős hazai és külföldi vállalkozás kezébe ad -
ta. A törvény bejelentését követően spekulánsok és a nem
elég tőkeerős vállalkozások zártkutatmányai tö megesen
megszűntek. A törvény egyébként az ásványolajra be -
jelentett zártkutatmányok tulajdonosainak 2-5 év mora-
tóriumot engedélyezett. A további kutatási en ge délyeket
már az új törvénynek megfelelően adták ki. [4] [5]

Erdély
A koncessziós törvény megalkotásának időpontjá-

ban a szénhidrogén-kutatás legfontosabb színtere a
Keleti-Kárpátok belső övével kapcsolatos terület volt.
Az első koncessziós engedélyt 1912-ben a Londoni
Brit Beruházási Tröszttel együttműködve megalakult
Magyar Kárpáti Petróleum Részvénytársaság (angol-
magyar vegyesvállalat) kapta a máramarosi Iza-völgy-
ben 6 200 hektárnyi területre. Az 1910-ben alakult Ma -
gyar Kárpáti Petróleum Rt. alapító tőkéje 1 500 000
ko rona volt, amelyet 1912-ben 2 000 000 koronára
emeltek. A koncesszió feltétele volt az alaptőke 5,5
millió koronára emelése, valamint a termelt kőolajból
10% állami részesedés biztosítása. [4] [5] A koncesszi-
ós terület átvételekor három befejezetlen fúrás volt a
területen:
o Izaszacsal-1.: 1911 végén 459 méter mélységből

kőolajkitörés következett be, ami hamarosan meg-
szűnt. A továbbfúrás folyamán 500 méterben
fúrócsőtörés következett be, ezért a fúrást abba-
hagyták, de a felső rétegekből ezután még hosszú
időn át termeltek kanalazással kevés kőolajat.

o Izaszacsal-2.: 650 méter mélységig nem hozott
eredményt.

o Izaszacsal-3.: 97-470 méter között kőolaj- és föld-
gáznyomokat mutatott, de 709 méter mélységben
abbahagyták a munkát, igaz, közben 300 liter
kőolajat kanalaztak.

A koncessziós engedély alapján még hét fúrást mélyí-
tettek le:
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o Izaszacsal-4.: A kutat az 1. számú fúrástól 50
méterre, az Iza folyó bal partján kezdték el mélyíte-
ni 1912 elején. 533 méterben elérték az első kőolaj-
tartalmú réteget, és 260 tonna kőolajat termeltek. A
továbbfúrás során 546 méter mélyen a második,
562 méterben a harmadik produktív réteget találták,
ahonnét felszállva termelt a kút. 1913 januárjában –
mélyítés során – 820 méterből kőolajat kanalaztak,
majd 1000, 1113 és 1128 méterben szürke eocén
palából termeltek kőolajat. Ebből a kútból – az
Etelka-bányatelken – még 1915 decemberében is
kanalaztak kőolajat.

o Izaszacsal-5.: A fúrás is az Iza folyó bal partján, az
Etelka-bányatelek déli részén mélyült 1913 január-
jától. 1914-ben, 717 méterben különösebb ered-
mény nélkül befejezték.

o Izaszacsal-6.: A kutat a 4. és 5. számú fúrástól nyu-
gatra, a Sárga-völgyben fúrták, és mintegy másfél
év után, 1915-ben 873 méterben fejezték be. A
homokos palából nagy sűrűségű kőolajat kanalaz-
tak.

o Izaszacsal-7.: A fúrást az Iza-folyó bal partján, az
Etelka-bányatelken kezdték 1913 januárjában. 16
havi munka után, 703 méterben kőolajat találtak,
majd tovább fúrtak. 735-736 méternél a szürke
palából havi 2 600 kilogramm kőolajat nyertek
1915 közepén.

o Izaszacsal-7.A.: A 7. számú kút közelében mélyített
kútból, a 70 méter és 90 méter szintekből havi
7 650 kilogramm kőolajat termeltek.

o Izaszacsal-8.: A fúrást a Bisztrica-völgyben, egy
természetes kőolajkibúvás közelében 1913 szep -
temberében, galíciai-kanadai rendszerű fúróberen-
dezéssel kezdték, és a következő év júniusában, 770
méterben befejezték különösebb eredmény nélkül.

o Izaszacsal-9.: A 6. számú kúttól északra és ugyan-
csak galíciai-kanadai fúróberendezéssel kezdték el
a fúrást 1914 júniusában, 1915 októberében 450-
460, valamint 565-570 méter mélyből 200-210 ki-
lo  gramm kőolajat termeltek.

Felsőszelistye és Dragomérafalva határában is dolgo-
zott a részvénytársaság, 1913-1914-ben három fúrást
mélyítettek:
o Dragomérfalva-1.: A fúrás a Valea Matoldu-völgy -

ben kilenc hónap alatt 569 méter mélyen, sötét
meszes homokkőben fejeződött be, kevés kőolajtar-
talommal.

o Dragomérfalva-2.: Ez a fúrás a Valea Butyásza-
völgyben mélyült 393 méterig, kemény homokkő-
ben. Itt is csak kőolajnyomokra bukkantak.

o Aranka-kéziakna: A dragomérfalvi Kelminyásza
dűlőben kézifúrással 235-275 méter és 282-293
méter között tiszta konyhasóréteget harántoltak,
majd a szürke homokkő után 383 méterben, de -
cittufában – eredmény nélkül – befejezték a fúrást.

A Magyar Kárpáti Petróleum Rt. nagy igyekezettel
és szakértelemmel kezdett kutatni. A kezdeti termelési

eredmények nem állandósultak, részben az I. világhá-
ború, részben a terület anyaországtól való elszakítása
miatt. A háború alatt a fúrási tevékenység szünetelt,
csak a kőolajtermelés folyt kanalazással néhány
izaszacsali kútból, túlnyomórészt az 1. számú fúrás
mellett lemélyített 4. és 9. számú kutakból. A rész-
vénytársaság az Iza-völgyi koncessziós terület mellett
kutatási engedélyt kapott Muraközre is, azonban ott
nem végzett munkálatokat.

A két világháború közötti időszakban a román
állam az Iza-völgyben nem végzett szénhidrogén kuta-
tásokat, mindössze 517 tonna kőolajat kanalaztak ki
1920-1926 között.

A magyar kincstár által 1908-1918 évek között 38
fúrással feltárt erdélyi földgázkincs értékesítése nehe-
zen indult meg, egyrészt állami pénz nem állt rendel-
kezésre, másrészt a szokatlan energiaforrásban a hazai
ipari köröknek még nem volt meg a kellő bizalma. Így
a földgáz értékesítését csakis külföldi tőke biztosíthat-
ta, ezért a magyar kormány a Deutsche Banknak adott
koncessziót a földgázos terület (a kimutatott 36 bolto-
zat) 2/5 részére, amely 1916-ban megalapította a
Magyar Földgáz Részvénytársaságot. Ez a társaság
rövid, 1918. év végéig tartó fennállása alatt igen tevé-
keny volt. Elsősorban a magyarsárosi, báznai és
mezősámsondi dómok feltárását végezte, és megépítet-
te 1916-1917-ben a magyarsáros-dicsőszentmártoni
(12,2 kilométer) és 1917-1918-ban a bázna-medgyesi
gázvezetéket (5,5 kilométer). A további terveket, mint
a kolozsvári, marosvásárhelyi, nagyváradi és aradi táv-
vezeték megépítése, az I. világháború meghiúsította.
1918 után a Magyar Földgáz Rt.-t és az erdélyi föld-
gázmezőket a román állam kényszergondnokság alá
helyezte, ami 8 évig tartott. A párizsi nemzetközi hábo-
rús kártérítési tárgyalások alkalmával az egész erdélyi
földgázért, az összes beruházásokért a magyar állam-
nak mindössze 800 000 svájci frankot írtak jóvá. Az I.
világháború után a román állam folytatta az erdélyi
földgáz kutatását és feltárását. [6] [7]

A II. világháború alatt a második bécsi döntést
1940. augusztus 30-án hozta meg a Harmadik Biro -
dalom és Olaszország a magyar–román területi vita
ügyében. A második bécsi döntéssel Magyarország
43 492 négyzetkilométernyi területet kapott vissza,
benne a Székelyfölddel. Az 1942 szeptemberében
megalakult Magyar – Olasz Ásványolajipari Rész -
vény tár saság, röviden MOLÁRT (Magyar Kincstár és
Azienda Generale Italiana Petroli /AGIP/ olasz társa-
ság) folytatta a szénhidrogén-kutatást az Iza-völgyé-
ben. Ennek a társaságnak a koncessziós területe az
ország északkeleti részén Máramaros, Szatmár, Ugo -
csa, Bereg és Ung megyéket foglalta magába (20 620
km2). A fúrási tevékenység megkezdése előtt 1942-
ben a MOLÁRT megbízásából földtani térképezést vé -
geztek a Borsai-medence területén, különös tekintettel
az Iza-völgyére. Továbbá 1942-1943-ban az egész
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koncessziós területről graviméteres és torziós felvétel
készült. A kimutatott izaszacsali boltozaton kitűzött 1.
számú ku ta tófúrás lemélyítését 1943. január 28-án egy
rotari fú-róberendezéssel (itt korábban ütveműködő
fúróberendezésekkel dolgoztak) kezdték el, és 1943.
no vember 24-én, 1556 méternél eredménytelen fúró-
szerszám mentése miatt fejezték be. A fúrás végig oli-
gocén ré teg sorban haladt és közben több homokkőré-
teget harántolt, de kivizsgálására nem kerülhetett sor,
mert szerszámmentés közben a béléscsőoszlop tönk -
rement. A háborús események miatt a MOLÁRT – ter-
melés nélkül – abbahagyta a munkát. A MOLÁRT kon-
cessziós területéhez tartozott Kőrösmező környéke is,
azonban ott fúrásos tevékenységet nem folytatott. [6] [7]

Az 1940-1944 közti háborús időszakban a magyar
kincstár folytatta az erdélyi földgáznak fúrásokkal tör-
ténő feltárását. Összesen 23 kutatófúrást mélyítettek és
fejeztek be, valamint 8 megkezdett fúrás a háborús ese-
mények miatt befejezetlen maradt. A jelentős földgáz-
előfordulások feltárása után a magyar kormány kon-
cessziót adott az Erdélyi Földgáz Részvénytársa ság -
nak, amely 1943 augusztusában alakult meg. Ez a kon-
cesszió azonban csakis a földgáz értékesítésére jogosí-
totta fel a részvénytársaságot és nem annak fúrásokkal
való feltárására, azt a kincstár maga végezte. Ebben a
vállalkozásban a magyar állam 51%-kal, a magyar ma -
gántőke 49%-kal vett részt. Az Erdélyi Földgáz Rt. az
Erdőszentgyörgy – Szamosújvár – Dés – Nagybánya
200 kilométer hosszú távvezeték megépítését tervezte,
oldalelágazással Kolozsvár és Szászrégen felé. A meg-
kezdett munkálatokat azonban már a román állam foly-
tatta és fejezte be a II. világháború utáni időben. [6]

Dunántúl
Magyarországon az ipari méretű szénhidrogén-ter-

melés megteremtésében jelentős szerepet játszott a tri-
anoni békeszerződés megkötése után előállt gazdasági
kényszerhelyzet. A kőolajimport és a kőolajfogyasztás
gondjaira megoldást csak a hazai kőolajlelőhelyek fel-
kutatása adhatott. Az I. világháború után azonban a
kincstár meggyöngült helyzete nem tette lehetővé a
rendkívül költséges kutatások finanszírozását az or -
szág belső területein. Ugyan szükségesnek látták a
kincstári kutatások folytatását, felismerték: megoldást
elsősorban az kínálhat, ha az 1911. évi VI. törvénycikk
alapján külföldi, szénhidrogén-bányászattal hivatás-
szerűen foglalkozó társaságra ruházzák a kutatás és a
termelés jogát.

A Pénzügyminisztérium már 1919 októberében fel-
kínálta a lehetőséget a világ egyik nagy olajvállalatá-
nak, az Anglo-Perzsian Oil Company (APOC)-nak.
Érdemi tárgyalásokra azonban csak a békeszerződés
aláírása után került sor. Londonban 1920. október 20-
án írták alá a koncessziós szerződést, amely szerint az
APOC leányvállalata a D’Arcy Exploration Co.
Limited kutatási jogot kapott az ország területének két-
harmadára (60 000 km2). A koncessziós terület nem

foglalta magában a Nagyalföld ártézi vizes területét és
az Északi-középhegységet, mert ott a kincstár maga
kívánt kutatni. Az APOC-cal kötött kutatási szerződés
megfelelt a kor viszonyainak. Egyelőre három évre
szóló előkutatási szerződést kötöttek. Az APOC köte-
lezte magát, hogy Hungarian Oil Syndicate Limited
(HOS) (Magyar Olajszindikátus) névvel leányvállala-
tot alapít, és 100 000 fontsterlinget fordít a kutatásra. A
kutatási engedélyt a Budapesti Bányakapitányság adta
ki 1921. február 24-én, 691/1921. szám alatt. A szindi-
kátus haladéktalanul munkához látott. Nagy reménye-
ket fűztek a muraközi kőolaj-előfordulásoktól mind-
össze 25 kilométer távolságban fekvő budafai bolto-
zathoz, ahol földtani vizsgálatok alapján kijelölték az
első fúrás helyét. A budafapusztai, 30 hónap alatt
1737,5 méterig mélyített fúrás meddő lett. A Tolna me -
gyei Kurd község határában elkezdett második fúrást
műszaki nehézségek miatt 623 méterben fel kellett
hagyni. Az angolok vonakodtak újabb fúrást kezdeni,
fogytán volt a pénzük, és a hároméves opciós szerző-
dés a vége felé járt. Némi huzavona után 1924-ben
további három évre meghosszabbították a szerződést.
Hosszas vita folyt arról, hogy a harmadik fúrást Baja
közelében fúrják-e le vagy a Szamos-völgyében,
Rápolton. Végül Baja mellett döntöttek, s ez az 1369
méteres mélyfúrás is sikertelen volt. Az előirányzott
100 000 fontsterling helyett már 150 000-t költöttek el.
A bajai fúrás finanszírozásában a magyar fél is kényte-
len volt jelentős részt vállalni. A meghosszabbított
szerződés 1926. december 31-én lejárt. A D’Arcy
Exploration Co. Limited elállt a hosszabbítástól, és a
szindikátus háromévi kemény munka, majd további
háromévi tessék-lássék tevékenység után felszámolt.
[4] [5] [8] 

Az Amerikai Egyesült Államokban angol és ameri-
kai tőkével 1931-ben (Delaware állam Wilmington
városában) alapították meg az European Gas and
Electric Company-t (EUROGASCO), amelynek fel-
adatául szabták, hogy Közép-Európa kőolajban sze-
gény országaiban kőolaj- és földgázkoncessziókat sze-
rezzen, valamint víz- és földgázüzemű erőműveket
építsen. A társaság először Ausztriában kapott kutatási
engedélyt, s Bécs mellett (Obrlaa) már 1931-ben jelen-
tős földgázmezőt talált. Az EUROGASCO már abban
az évben érdeklődött a magyarországi lehetőségek
iránt, és kedvezően fogadták a magyar szakemberek
javaslatait. Majd 1932 elején kezdett tárgyalásokat a
Pénzügyminisztériumban a társaság két vezetője. A
tárgyalások másfél évig elhúzódtak, végül 1933. júni-
us 8-án írták alá az Egyezményt és a Szerződést, ame-
lyeket a képviselőház 1933. június 19-én, a felsőház
1933. június 28-án vette tudomásul, így azok joghatá-
lyossá váltak. A társaság lehetőséget kapott arra, hogy
a Pénzügyminisztérium birtokában lévő geológiai tér-
képeket és adatokat felhasználhassa. A koncessziós
terület részleges geológiai és geofizikai kivizsgálása
után a kutatófúrási munkálatok a Kisalföld peremén,
Mihályi község határában 1934. november 21-én kez-
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dődtek. A fúrásban 1150 méteres mélységnél benzin-
szagú gáz, majd 1510-1557 méter közt nagynyomású,
nagytisztaságú szén-dioxid (CO2) gáz tört fel. A fúrást
1603,6 méterig folytatták, azonban értékelhető meny-
nyiségű szénhidrogént nem találtak. A második kuta-
tófúrást Somogy megyében, a görgetegi vasútállomás
mellett jelölték ki. A fúrást 1935. október 14-én kezd-
ték meg és 1936. április 4-én fejezték be 2059 méter
mélységben eredménytelenül. A Somogy megyei
Iharosberény község határában 1936. május 10-én
kezd ték meg a harmadik fúrást Inke-1. néven, amelyet
2140,5 méter talpmélységig mélyítettek. A fúrásban
csupán 61% szén,dioxidot (CO2) és 36% metánt (CH4)
tartalmazó nem éghető földgázt találtak. A geológusok
továbbra is biztosra vették, hogy a Zala megyei
Budafapuszta környékén – noha itt az 1920-as években
a Hungarian Oil Syndicate Limited fúrása nem hozott
eredményt – érdemes még próbálkozni. A budafa -
pusztai első (B-1. jelű) fúrást 1936. július 13. és 1936.
december 2. között mélyítették, 1754 méter mélységig.
Ugyan a fúrócső itt megszorult, így a fúrást nem tudták
szabályszerűen befejezni és kivizsgálni, azonban a
kutat mégis kiképezték termelésre. A kút az 1066-1085
méter közötti homokkőrétegekből 15 mm-es fúvókán
napi 418 000 köbméter földgázt és eleinte heti 2,5
vagon jó minőségű kőolajat adott. A termelés 1937.
február 9-én indult. A biztató eredmények alapján
1937. április 14-én megkezdték a budafapusztai 2. szá -
mú fúrást, amelynek munkálatai 1937. szeptember 29-
én fejeződtek be. A november 1-én megkezdett terme-
léskor a kút 10 mm-es fúvókán keresztül napi 10 300
köbméter földgázt és 62-65 köbméter jó minőségű,
benzindús kőolajat adott. Magyarországon ettől az idő-
ponttól számíthatjuk az ipari méretű kőolajtermelés
kezdetét és a szénhidrogéniparnak a gazdaságban meg-
határozó jelentőségét.

A budafapusztai fúrások eredményei alapján a szer-
ződésnek megfelelően 1938. július 15-én a Standard
Oil Company of New Jersey leányvállalataként meg-
alakult budapesti székhellyel a Magyar-Amerikai
Olajipari Részvénytársaság (MAORT), amelyet a
budapesti törvényszék, mint cégbíróság 1938. július
28-án Cg. 40315. számú végzésével jegyzett be a
magyarországi társascégek jegyzékébe. A részvények
99,4%-a a Standard tulajdonában volt. A koncessziós
szerződés időtartama 1938. július 28-tól számított 40
év, de 10 millió USA dollár befektetése esetén ez az
időtartam még 20 évvel meghosszabbodik. A rész-
vénytársaságot a koncessziós területre vonatkozóan
ugyanazok a jogok és kedvezmények illették meg,
amelyeket az EUROGASCO élvezett. A szerződésben
kikötötték, hogy termelt kőolaj 15%-át, a földgáz 12%-
át és a gazolin 15%-át köteles a társaság az államnak
természetben vagy készpénzben átadni (bányajáradék).
A budafapusztai szénhidrogénmezőt folyamatosan tár-
ták fel, folyamatosan termelt, az 1939. évi kőolajter-
melése az ország szükségletének 90%-át, az 1940. évi
termelése már 100%-át fedezte. Miközben a budafa -

pusztai szénhidrogénmező folyamatosan termelt, újabb
szénhidrogénmezők után is kutattak. A lovászi bolto-
zaton az első kutatófúrás 1940. június 8-án kezdődött
el és 1565 méteres végmélységben augusztus 17-ig tar-
tott. Az 1468-1452 méter, majd az 1442-1424 méter
közötti szakaszok perforálása után a kút földgázt és
kőolajat termelt. A mező rendszeres termeltetése 1940.
december 1-jén kezdődött. A termelés a feltáró fúrások
mélyítésével rohamosan emelkedett és 1942-ben a
lovászi kőolajtermelés mennyisége túlhaladta a
budafapusztait. A további kutatások sem maradtak
eredménytelenek, de a budafapusztaihoz és lovászihoz
mérhető szénhidrogénmezőt már nem sikerült felfe-
dezni. 1941-ben két kisebb szénhidrogénmezőt talál-
tak, egyiket a Lovászitól nem messze, Lendvaújfalun,
a másikat a hahóti szerkezeten, Pusztaszentlászló hatá-
rában. A költséges és körülményes vasúti kőolajszállí-
tás kiküszöbölése érdekében a MAORT 1941-ben
megépített egy 8 hüvelyk (203 mm) átmérőjű csőveze-
téket Budafa és a csepeli Shell-finomító között, vala-
mint az erről egy 3 hüvelyk (76,2 mm) átmérőjű leága-
zást Szabadbattyán-Pét, illetve egy 4 hüvelyk (114
mm) átmérőjű leágazást Kápolnásnyék és az almásfü-
zitői Vacuum-finomító között. A kőolaj szállítása
1941. november 28-án indult meg. 1941-ben már
annyi kőolajat termeltek, amely a határait kiterjesztett
ország szükségleteinek biztosításán túl lehetőséget
adott a termelés 22%-ának exportjára, majd ez az arány
1944-ben 59%-ra növekedett. [5] [20] (1. táblázat)

A szépen fejlődő magyar-amerikai szénhidrogén-
ipari együttműködést megállította Magyarország belé-
pése a II. világháborúba. Magyarország 1941. decem-
ber 13-án hadat üzent az Amerikai Egyesült Államok-
nak, ettől kezdve az amerikai tulajdonú MAORT ellen-
séges területen működött. A minisztertanács határoza-
ta alapján az Iparügyi Minisztérium 1941. december
20-án kelt 79.997/II. számú rendeletével a MAORT
kincstári használatbavételét rendelte el, és a név
„MAORT üzemek a Magyar Királyi Kincstár haszná-
latában” cégjelzésre módosult. Amikor a kincstár hasz-
nálatba vette a MAORT üzemeit, arra törekedett, hogy
elsősorban a kőolaj termelését növeljék. A mezők tel-
jes feltárása után, 1943 végére érték el a 837 710,71
tonna össztermeléssel a csúcsot. A budapesti székhe-
lyű Magyar Általános Hitelbank 1942. február 12-én
megalapította a Földgázértékesítő Részvénytársaságot,

Év Kőolajtermelés, tonna Kőolajkivitel
Összesen MAORT tonna

1938 42 984,49 37 454,49 n.a.
1939 143 793,44 141 849,44 n.a.
1940 250 517,27 249 590,27 n.a.
1941 422 138,42 421 660,42 93 014,00
1942 665 630,86 660 200,86 325 281,90
1943 838 066, 72 837 710,72 458 753,20
1944 810 160,63 809 969,63 481 251,70

1. táblázat: Kőolajtermelés és kőolajkivitel                   
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amely elsősorban a MAORT-tól vásárolta a földgázt.
1943. március 24-én a MAORT is belépett a vállalko-
zásba, az alaptőkét ekkor megemelték. A vállalat neve
is megváltozott: MAORTGÁZ Értékesítő Részvénytár -
sa ságra. Mindkét fél 50-50% érdekeltséggel vett részt a
részvénytársaságban. 1945 áprilisától augusztus vé géig
a MAORT üzemek irányítását a szovjet katonai
parancsnokság végezte, majd fokozatosan átvette az
újjáalakított Iparügyi Minisztérium. Az iparügyi mi -
niszter 1945. július 12-én két rendelettel visszamenőle-
ges hatállyal 1945. január 20-ával megszüntette a
MAORT állami használatbavételét, de az átadás tényle-
gesen csak november 7-én történt meg. Időközben az
ország – a szovjet példát követve – áttért a központi irá-
nyítottságú tervgazdálkodásra. Elkészült az első három-
éves terv. A bányák, a bankok, majd a 100 főnél több
munkást foglalkoztató üzemek államosítása után egyre
inkább előtérbe került a szénhidrogénipar államosítása
is. A szabotázsra való hivatkozással a MAORT-ot 1948.
szeptember 24-én a 9960/1948. Korm. sz. rendelettel
állami kezelésbe vették. Majd az állami kezelésbevéte -
lét 1949. december 31-ével megszüntették, ugyanakkor
az 1949. évi 20. törvényerejű rendelettel állami tulaj-
donba vették. A MAORT és MAORTGÁZ tehát 1949.
december 31-ével megszűnt, s ezzel bezárult a magyar-
országi szénhidrogén-bányászat legmozgalmasabb, sok
tekintetben legnehezebb, de az egyik legeredménye-
sebb időszaka. [4] [5] [8] [9]

Nagyalföld
A szakemberek felismerték, hogy a mély nagyal-

földi medence megkutatásához korszerű eszközökre
van szükség, amelyekkel a Kincstár nem rendelkezik.
A korábbi fúrások eredménytelensége emelte a nagy
tőkeberuházást igénylő munkálatok kockázatát, amit a
Kincstár szintén nem vállalhatott. Az 1930-as évek
vége felé pedig egyre erősödött Magyarországon a
német politikai befolyás, főleg azáltal, hogy német
közreműködéssel Magyarország visszakapta az első
világháborút követő trianoni béke által elszakított
magyarlakta területek jelentős részét.

Mindezek a tényezők közrejátszottak abban, hogy
1940. augusztus 26-án aláírták azt a szerződést, amely
szénhidrogén-kutatási jogot (koncessziót) biztosított a
Wintershall A. G. (Kassel, Németország) vezetése alatt
álló német kőolajipari konzorciumnak a Nagyalföld
18 500 km2 nagyságú déli felére. A szerződés jóváha-
gyása után megalakult a Magyar-Német Ásványolaj
Mű vek Kft. (MANÁT), és haladéktalanul munkához is
látott. 1943 végéig befejeződött a terület gravitációs
felmérése. Összesen 38 szembetűnő pozitív gravitáci-
ós anomáliát mutattak ki (ebből 19-et a Baranyai-
háromszög, Bácska, Bánság területén), továbbá 11 szé-
les gravitációs teraszt, illetve orrszerű kiugrást rész-
maximumokkal (ebből 4-et az eredeti koncessziós
területtől délre). A kutató mélyfúrásokat a gyors ered-
mény reményében eleinte a pozitív gravitációs indiká-
ciókra telepítették. Az ellenőrző szeizmikus mérések a

mélyfúrással párhuzamosan folytak. A németek 1940
őszén – a felmerült költségek megtérítése mellett – a
Földtani Intézet egész apparátusát mozgósították, a
geológiai vizsgálatok és a geofizikai mérések értékelé-
se után, Tótkomlóson 1941. május 23-án elkezdték a
mélyfúrásokat, majd a ferencszállási szerkezet mélyfú-
rásos kutatását. A ferencszállási szerkezet alaposabb
megkutatása több okból nem folytatódott. A nagy
mélységű Ferencszállás-1. számú fúrás csak gyenge
gáznyomokat tárt fel, és egy újabb nagy mélységű
fúrás előkészítése igen időigényes lett volna. Idő -
közben elkészült a körösszegapáti gravitációs anomá-
lia teljes szeizmikus felmérése 5 kereszt- és 1 hosszan-
ti szelvénnyel 75 kilométer összhosszúságban. A vizs-
gálat iskolapéldaszerű, 26 kilométer hosszú és maxi-
mum 8 kilométer széles szerkezetet mutatott ki. A
szerkezet tetőpontján egy Tótkomlósról áttelepített
fúróberendezéssel fúrt Körösszegapáti-1. számú kút
170 bar nyomású, gazolindús  szén-dioxidos (CO2)
földgázt tárt fel. Ezért a ferencszállási fúrást befejezett
berendezést a feltárás meggyorsítása érdekében szintén
Körösszegapátiba helyezték át. A MANÁT 1941.
májusa és 1944 szeptembere között 15 mélyfúrást vég-
zett 24 955,3 méter összhosszban (átlagmélység
1663,68 méter). A legmélyebb a 2573,0 méter mély
Ferencszállás-1. (F-1.) számú fúrás. A tótkomlósi szer-
kezeten 6, a körösszegapátin 4,5 (azért a fél, mert a
front közeledtével a Körösszegapáti-5. számú fúrás
mélyítését fel kellett függeszteni), a kismarjain 2, a
ferencszállásin és a sándorfalvain 1-1 fúrás mélyült. A
madaras – tompai anomálián egy 301,4 méter mély kút
készült, de meddőnek bizonyult. A teljes fúrási telje-
sítmény tehát 15 kutató, illetve mezőfejlesztő mélyfú-
rás, egy sekélyfúrás, továbbá 16 szerkezetvizsgáló
sekélyfúrás, azaz mindösszesen 32 fúrás 28 296,7 mé -
ter összhosszúságban. Mintegy 10-12 helyen mutattak
ki kőolaj-, illetve földgáznyomokat. Nagyobb földgáz-
mennyiségről azonban csak a tótkomlósi és a körös -
szegapáti fúrásoknál lehet beszélni, a többi összes
kutatófúrást meddőnek nyilvánították. A MANÁT te -
hát a magyarországi koncessziós területen a befektetett
jelentős összeg – mintegy 30 millió márka – ellenére
komoly eredményt nem ért el. A napi 2-3 köbméter
gazolint, ami egyes kutak földgázából, rendkívül nagy
földgázpazarlással termelhető volt, nem lehet számot-
tevő eredménynek tekinteni. A lemélyített 15 mélyfú-
rás közül 3-ból következett be vad, kőolajjal kevert
földgázkitörés. A front közeledtére a MANÁT 1944
szeptemberében beszüntette tevékenységét a Nagy -
alföldön, majd a budapesti központi irodáját is elhagy-
ta, és Zalaapátiban telepedett meg. Majd 1945. év ele-
jén a MANÁT német vezetői és alkalmazottai –
néhány magyar alkalmazottal együtt – véglegesen el -
hagy ták Magyarországot. [10]

Muraköz
A muraközi kőolajkibúvások és földgázszivárgá-

sok már 1788-as feljegyzésekből ismeretesek, és így
ezek Európa legrégebben ismert szénhidrogén-előfor-
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dulásaihoz tartoznak. Szelence és Bányavár környékén
magánvállalkozók kutattak és termeltek kőolajat. Az I.
világháború után a Muraközt Magyarországtól Ju -
goszláviához csatolták. A szelencei kőolajmező terme-
lését a jugoszláv állam vette át. 1923-1924-ben egy új
társaság, a Medjumursko Petroleumsko d. d. (Zagreb)
kapott koncessziós kutató és termelő tevékenységet a
területen. Ennek utóda a Petrolej d. d., egy német kon-
cessziós társaság lett, amely Szelencén és Bányaváron
egyaránt végzett fúrási és termelési tevékenységet az
1941. évig.

A második bécsi döntés után kb. fél évvel, a Ju-
goszlávia elleni német támadást követően a magyar
csapatok, német hozzájárulással, 1941. április 11-én
átlépték a trianoni határt, és négy nap alatt megszállták
Muraközt, Muravidéket, Baranya-háromszöget és
Bácskát. A Muraköz visszacsatolása után 1941 végén,
illetve 1942 elején a MANÁT társtulajdonosa lett a
Pet rolej d. d. tevékenységét folytató Olasz-Német
Ásvány olajipari Részvénytársaságnak (ONÁRT),
amelynek koncessziós jogait még a jugoszláv kormány
jóváhagyásával szerezte meg a konzorcium egyik
tagja, a Gewerkschaft Elwerath GmbH (Hannover).
Később a MANÁT tulajdona lett az 1942-ben megala-
kult Muravidéki Ásványolaj Részvénytársaság
(MÁRT). A MANÁT-ONÁRT konzorcium három kis-
kapacitású fúróberendezéssel 18 fúrást végzett Sze -
lencén, és ezzel a mezőn a termelőfúrási lehetőségeket
ki is merítették. A fúrások mélysége 145,3 méter és
424,5 méter között változott, 14 kút kőolajtermelő lett.
A fúrási tevékenység ideje alatt a Szelence-Bányavár-
Stridóvár felboltozódáson részletes geológiai felvétel
folyt. A MANÁT-ONÁRT folytatta a kőolaj kiterme-
lését a már korábban ismert olajmezőkből. 1941-1942-
ben nagyarányú geológiai-geofizikai kutatási és fúrási
tevékenységbe kezdtek Csáktornya, Muraszerdahely,
Alsólendva és Muraszombat települések menti terüle-
ten. A Mura-erdő-1. számú fúrást 1941-ben 900 méter
talpmélységig mélyítették, a fúrás meddőnek bizo-
nyult. A Mura-erdő-2. számú fúrást 1942-ben 774,3
méterben fejezték be, ez is meddő lett. A Mura szom -
bat-1. jelű fúrás 1942-1943-ban mélyült 791,1 méte-
rig. A Muraszombat-2. jelű fúrás 1943-ban 1184,6
méterben állt meg. Mindkét muraszombati fúrás szén-
hidrogénre meddő lett. Azonban volt sikeres kutatása
is a MANÁT-ONÁRT konzorciumnak. 1943. január
29-én kezdődött el a Lendva-vidék környékén a
Petesháza-1. számú felderítő kutatófúrás és 1943. júli-
us 7-én fejeződött be 1749 méter talpmélységben. A
rétegvizsgálatok során bebizonyosodott, hogy felfe-
dezték a Muravidék új szénhidrogénmezőjét. Ezután
még 5 mezőfejlesztő fúrással teljesen feltárták a
mezőt. 1944-ben a MAORT 10 millió pengőért meg-
vásárolta a MANÁT-ONÁRT szénhidrogénmezőt,
abban a re ményben, hogy a kőolajat és a földgázt a
háború után majd hasznosítani fogja. Azonban a
MAORT nem hasznosította, és az új jugoszláv állam
1945. december 21-én államosítás keretében megala-

pította az Izvori nafte-Doljna Lendava céget, és foly-
tatta a szénhidrogén-termelést. [4] [11] [12]

Közjáték
A második világháború Magyarországon is óriási

rombolást végzett. A „felperzselt föld” taktikáját alkal-
mazó visszavonuló német hadsereg sínfarkasai és rob-
bantó szakemberei a vasúthálózatok és ipari létesítmé-
nyek nagy részét, a hidakat pedig teljesen lepusztítot-
ták. Hadszíntérré vált az ország, és átgázolt rajta a
végső győzelemben fanatikusan hívő szovjet hadsereg
is. 1944 őszén a szovjet hadsereg és keleti szövetsége-
sei felszabadították hazánk keleti részét. A terület fel-
szabadulása után 1944 szeptemberében megalakult a
szovjet katonai parancsnokság alatt, Dimitrij Jokov le-
vics Andrejev szovjet mérnök-alezredes (civilben
kőolaj-feldolgozó vegyészmérnök) vezetésével a
Magyarországi Szovjet Ásványolaj Hivatal (Kőolaj -
ipari Katonai Parancsnokság). 1945 őszén a D. J. And -
rejev szovjet mérnök-alezredes által vezetett Magyar -
országi Szovjet Ásványolaj Hivatal szovjet szakembe-
rei a magyar kőolajipari vezetők – Telegdi Roth Ká -
roly, dr. Papp Simon és Hegedüs Ferenc – segítségével
felmérték a magyar olajipar helyzetét. A kép, amely a
bizottság tagjaiban kialakult, meglehetősen lehangoló
volt. Különösen a Nagyalföldön ígérkezett nehéznek a
munkák beindítása, ahol korábban sem voltak meg a
jól kialakult olajipari központ alapjai, és az eszközellá-
tottság is szegényesebb volt, mint a zalai olajmezőkön
működő Magyar-Amerikai Olajipari Részvénytársa ság
(MAORT) esetében. A Szovjetunió és Magya rország
között 1945-ben kötött gazdasági együttműködési
egyezménynek megfelelően Magyarországon mindkét
felet egyformán terhelő (paritásos) alapon magyar-
szovjet vegyes részvénytársaságok alakulnak a bauxit-
és alumíniumipar, az olajipar és a szállítás területén.
Ezen az alapon a Magyar Köztársaság kormánya és a
Szovjetunió kormánya 1946. április 8-án egyezményt
kötött a Magyar-Szovjet Nyersolaj Rész vénytársaság
(MASZOVOL) létesítésére. Az egyezmény értelmé-
ben létesített vállalat alaptőkéjét 20 millió (1938-as)
pengőben állapították meg, amelyet 50-50 százalékban
jegyeztek, és a vállalkozásban is paritásos alapon vet-
tek részt. A részvénytársaság a Duna bal partján lévő
területen nyersolaj és földgáz feltárására, kitermelésé-
re és feldolgozására, valamint a nyersolaj és nyers olaj -
ter mékek értékesítésére kapott jogosultságot. A
MASZO V O L megalakulása után a Nagyalföld északi
peremkerülete, Budapest környéke és a Mátra vidéke
továbbra is a Kincstárhoz tartozott. A MASZOVOL
rendelkezésére bocsájtottak 40 008,5 négyzetkilométe-
res területet. A MASZOVOL-nak átadták a MANÁT
és az állami kutatások dokumentációit is. Ezek a doku-
mentumok tartalmazták a MANÁT és a magyar állam
által végzett felszíni geofizikai mérések eredményeit, a
gravitációs és szeizmikus mérések eredményeként
kimutatott azon nagyalföldi mélybeli, geológiai szer-
kezeteket, melyek kőolaj felhalmozódására alkalmasak
lehettek (37 gravitációs és 19 szeizmikus kimutatott
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szerkezet). 1950-ben a MASZOVOL egyesült a szin-
tén ma gyar-szovjet érdekeltségű, a kőolaj-feldolgozási
tevékenységre 1946. április 8-án alapított Magyar-
Szovjet Olajművekkel (MOLAJ), s megalakult a
Magyar-Szovjet Olaj Rész vénytársaság (MASZ -
OLAJ). Az 1949. december 31-én aláírt megállapodás-
ban a MASZOVOL működésének 1949. december 31-
ével történő megszüntetése és a MASZOLAJ létreho-
zása szerepelt 1950. január 1-i indulással. Ez a
MASZOLAJ az egész ország területére kiterjedő egy-
séges irányítású közös vállalat lett, hatáskörébe vonva
az akkor államosított MAORT területeit is. Így tevé-
kenysége kiterjedt az ország egészére. A MASZOLAJ
1954. október 1-ig működött, amikor is a Szovjetunió
lemondott a tulajdonában lévő részvényeiről, és mind
a fúrási, mind a termelői tevékenység szervezeti válto-
zásokon ment keresztül. A szénhidrogénipar ekkor
számos kisebb-nagyobb állami vállalatra bomlott fel.
Ha marosan kiderült azonban, hogy jobb eredmények
csak a rendelkezésre álló erők összevonásától várha-
tók. 1957. január 1-ével megalakult az Or szágos Kő -
olajipari Tröszt (OKT), majd a földgáziparral egyesül-
ve 1960. január 1-ével az Országos Kőolaj- és Gázipari
Tröszt (OKGT). Végül a tröszt keretében 23 vállalat és
1 tudományos kutató-fejlesztő intézet működött. A
szervezet kiváló munkát végzett. Geofizikai módsze-
rekkel felmérte a földtanilag kutatásra érdemesnek tar-
tott területeket. Összesen 873 szénhidrogén-tárolásra
alkalmasnak tartott földtani alakulatot mutattak ki.
Közülük 1991 végéig 650-et vizsgáltak meg fúrások-
kal. 130-ban találtak kitermelhető szénhidrogénkészle-
teket. 5257 kutatófúrást mélyítettek 9 621 000 méter
összhosszúságban, ebből 2533 volt eredményes
(48,2%). 2518 feltáró fúrás készült 4 393 000 méter
összhosszúságban, az eredményesség 82,6%. A feltárt
kitermelhető készlet 1991 végéig 93,7 millió tonna
kőolaj, 249,1 milliárd köbméter éghető földgáz és 34
milliárd köbméter szén-dioxid (CO2) gáz. A kőolaj-
készletből 1991-ig 74 millió tonnát (78,9%), a föld-
gázból pedig 160 milliárd köbmétert (64,2%) termel-
tek ki. 

1977-ben készült egy tanulmány, majd 1981-ben egy
másik, amelyek kimutatták, hogy a legnagyobb szénhid-
rogén-ipari multinacionális társaságok sokkal kisebb lét-
számmal, sokkal eredményesebb tevékenységet folytat-
nak, mint az OKGT. Javasolták az OKGT profiljának
egyszerűsítését a geofizikai vállalat és a mélyfúró válla-
latok önállósításán, valamint az azonos vagy hasonló
profilú vállalatok összevonásán keresztül. A politikai
rendszerváltás előtt ez lehetetlen volt. A Világbank által
ajánlott szakértők 1989-ben az 1977. évi magyar tanul-
mányhoz hasonló megoldást javasoltak azzal a különb-
séggel, hogy a megváltozott politikai körülmények lehe-
tővé teszik a részvénytársasággá történő alakulást. 1991.
július 1-én önállósodtak a gázszolgáltató vállalatok, a
gépgyárak, az egyik mélyfúró vállalat, valamint a szén-
dioxid gázt termelő és értékesítő vállalat. 1991. október
1-én megalakult az OKGT jogutódjaként a Magyar
Olajipari Részvénytársaság. [4] [10] [12]

A magyar bányászatban és a bányajogban is lénye-
ges változások indultak meg 1945-ben és azt követően.
Végül az 1949. évi XX. törvénycikként kihirdetett
alkotmány kimondta, hogy a föld méhének kincsei és a
bányák az egész nép vagyonaként az állam tulajdonát
képezik. Az első magyar bányatörvény tervezetét az
Országgyűlés egy nap alatt, 1960. december 1-én letár-
gyalta és elfogadta. Kihirdetése 1960. évi III. törvény-
ként történt meg és 1961. július 1-én lépett hatályba, a
végrehajtásáról intézkedő 9/1961. (III. 30.) kormány-
rendelettel együtt. Ez a bányatörvény az ország első
ipari törvénye volt, amely példát mutatott a soron
következő ipari kodifikáció számára, és 1993. június
13-ig, az 1993. évi XLVIII. második magyar bányatör-
vény hatályba lépéséig érvényben volt. A kodifikációs
követelmény alapján az új bányatörvényi szabályozás
koncesszióról rendelkező része ráépül a koncesszióról
szóló 1991. évi XVI. törvényben foglalt szabályozásra.
Az ásványi nyersanyagok, így a szénhidrogén is, az
állam tulajdonában vannak, ezekre az ingatlan (felszí-
ni) tulajdonjoga nem terjed ki, a földtulajdonnak nem
alkotó eleme. A piaci alapokra helyezett bányászati
tevékenység a vállalkozó és nem az állam kockázatára
történik, amelyben a piaci verseny szabályai érvénye-
sülnek. A bányászati tevékenységet nyílt területen ha -
tósági engedéllyel, zárt területen a bányászati ügyekért
felelős miniszter által megkötött koncessziós szerző-
déssel lehet folytatni. Nyílt terület minden terület, ki -
véve, ha azt meghatározott ásványi nyersanyagra
(nyers anyagokra) vonatkozóan a bányászati ügyekért
fe lelős mi niszter vagy az e feladatkörben eljáró szer-
vezet, illetve a bá nya törvény zárt területté minősítette.
Zárt terület a meg határozott ásványi nyersanyag kuta-
tása, feltárása, kitermelése céljából lehatárolt, koncesz-
sziós pályázatra kijelölhető terület. Zárt területnek kell
tekinteni a már megállapított bányászati joggal fedett
területeket az adott ásványi nyersanyag vonatkozásá-
ban a jogosultság fennállása alatt. [13] [14] [15]

A mai bányászati koncessziókkal kapcsolatos jogsza-
bályi háttér [15]:
•  a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény;
•  a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény;
•  a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény vég-

rehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Kormány ren-
delet;

•  a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény;
•  az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia ter-

mészetes előfordulási területének komplex érzé-
kenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló
103/2011. (VI. 29.) Kormányrendelet;

•  a bányászati koncessziós pályázatról eljárásról szóló
8/201. (II. 18.) NFM rendelet.

Második koncessziós és bányatörvény 
alkalmazásának eredményei

A második koncessziós és bányatörvény hatályba-
lépése után a szénhidrogén-bányászat szempontjából
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három szakasz különböztethető meg [16]:
1. szakasz 1993 – 1999: A szénhidrogén-kutatás, fel-

tárás és kitermelés vonatkozásában az egész ország
területét zárttá nyilvánították. (940/1993. /Bá.K.1./
MBH Közlemény /1. évfolyam 1. szám, 1993.
augusztus 16./)

2. szakasz 1999 – 2010: A zárt területek zárt minősí-
tését az egész ország területén megszüntették.
Ugyanakkor a korábban szerzett bányászati jogokat
és megkötött koncessziós szerződéseket a zárt
minősítés megszüntetése nem érintette. (2040/
1999. /Bá.K.3./ MBH Közlemény /VII. évfolyam 3.
szám, 1999. október 14./)

3. szakasz 2010 – napjainkig: A koncessziót újból be -
vezették, megkezdték és folyamatosan végzik a zárt
területek kijelölését. (2010. október 22. MBFH
közleménye a Hivatalos Értesítőben)

A második koncessziós és bányatörvény vonzóvá
tette a hazai szénhidrogén-kutatást a külföldi befekte-
tők szemében is. A kiírt koncessziós pályázatra először
több amerikai cég jelentkezett, amelyek a feltételek
tisztázása és a koncessziós szerződések megkötése után
1995-től megkezdték a kutatási tevékenységüket, az
első kutatófúrást 1997-ben mélyítették le. A MOL
Nyrt.-n kívüli engedélyesek fúrási tevékenysége eléggé
hullámzott: 1997 – 3 900 m, 1998 – 800 m, 1999 –
1 400 m, 2000 – 0 m, 2001-ben 700 m, 2002 – 0 m,
2003 – 7 300 m, 2004 – 13 600 m, 2005 – 3 900 m,
2006 – 41 200 m, 2007 – 28 364,5 m, 2008 – 44 812
m, 2009 – 38 097 m, 2010 – 29 071,9 m, 2011 – 21 819
m, 2012 – 13 289 m, 2013 – 9 740 m, 2014 – 12 427
m. Volt olyan két év azonban, hogy külföldi érdekelt-
ségű bányavállalkozók többet fúrtak, mint a MOL
Nyrt. kutató és mezőfejlesztő fúrásai együttvéve: 2006
– MOL Nyrt. 35 481 m és a külföldi érdekeltségűek 41
200 m, 2010 – MOL Nyrt. 26 023 m és a külföldi érde-
keltségűek 29 071,9 m. A külföldi érdekeltségű bánya-
vállalkozók a legtöbb métert, 44 812 métert, 2008-ban
fúrták. A Magyar Horizont Energia Kft. – mint operá-
tor, tevékenységének csúcsidőszakában – 2008-ban 14,

2009-ben 13, 2010-ben 13 és 2011-ben 12 fúrást mélyí-
tett le. [17] [18]

2007-ben már 11 engedélyes (bányavállalkozó) 210
koncessziós szerződéssel és hatósági engedéllyel ren-
delkezett. (2. táblázat) Ezek közül legtöbbel a MOL
Nyrt. rendelkezett, a második pedig a Magyar Horizont
Energia Kft. volt, amely 2010-ben már a hazai föld-
gáztermelés 10%-át biztosította. 

1995-től 2020-ig a következő országok befektetői
biztosították a kutatási engedéllyel és koncessziós szer-
ződéssel rendelkező bányavállalkozók magyarországi
szénhidrogén kutatását, feltárását és termelését: ma -
gyarországi, amerikai egyesült államokbeli, kanadai,
hollandiai, nagy-britanniai, franciaországi, ausztriai,
svédországi, németországi, szlovákiai, oroszországi,
szerbiai, ukrajnai és kínai. Kutatási, feltárási és terme-
lési tevékenységet (operációt) az idők folyamán össze-
sen 35 bányavállalkozó, Magyarországon bejegyzett
társaság végezte. Természetesen több befektető több
bányavállalkozásban is érdekelt lehetett, illetve egy-
egy bányavállalkozásnak több befektetője is volt. 

A bányászati koncessziós tevékenység gyakorlásá-
nak másra történő átruházásához a bányászatért felelős
miniszter hozzájárulása szükséges. A miniszter a hoz-
zájárulást csak abban az esetben adja meg, ha az átve-
vő az átadót terhelő valamennyi szerződési kötelezett-
ségét átvállalja, és megfelel a koncessziós tevékenység
gyakorlására meghatározott feltételeknek. [14] A
bányavállalkozók ezzel a joggal több esetben éltek is.
Például az 1995-ben koncessziót kapott POGO Ma-
gyar ország Kft. érdekeltségeit 2005-ben átruházta (el -
adta) a Toreador Magyarország Kft.-nek, amely 2009-
ben azt továbbadta a RAG Hungary Kft.-nek. Másik
példaként megemlíthető, hogy az Oil & Gas Develop -
ment Central Kft. megvette a Magyar Horizont Energy
Kft., illetve a RAG Hungary Central Kft. egyes kon-
cessziós területeit.
A nem hagyományos földgáz kutatása során különle-

ges koncessziós helyzet alakult ki a Makói-árok terüle-

Bányavállalkozó

Blue Star ’95 Kft.
Gas-Feld Kft.
Geomega Kft.
Geotop-International Kft.
Magyar Horizont Energia Kft.

MOL Nyrt.

Rába Xprom Kft.
Rotaqua Kft.
Toreador Magyarország Kft.
TXM Kft.
Winstar Magyarország Kft.

Főbb kutatási területek

Inke 
Várda 
Nyírség 
Kiskunság-Tápió 
Balaton, Kisalföld, Mecsek, Őrség, Békés és Zala megye, Túrkeve  
Bátonyterenye, Battonya-Pusztaföldvár, Bázakerettye, Be ret tyó új fa lu,
Hajdúszoboszló, Cegléd, Ercsi, Monor, Jászberény, Nyíregyháza,
Vásárosnamény, Szegedi-medence  
Nagylengyel
Kelet-Mecsek 
Szolnok, Tompa
Makó, Tisza 
Igal, Törökkoppány

Engedélyek száma

2
2
7
2
66

102

1
1
8
11
8

2. táblázat: Bányavállalkozók és engedélyek száma 2007-ben                                                                                                                   
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tén, ahol három bányavállalkozó is dolgozott az alábbi
megosztásban:
•  MOL 106 kutatási terület: 50% MOL Nyrt. – 50%

ExxonMobil Kutatás és Termelés Magyarország Kft.
•  MOL 107 kutatási terület: 50% MOL Nyrt. – 50%

ExxonMobil Kutatás és Termelés Magyarország Kft.
•  Makó-1 bányatelek: 50% MOL Nyrt. – 50%

ExxonMobil Kutatás és Termelés Magyarország Kft.
•  TXM Kft. bányatelek: 100% TXM Olaj- és Gáz ku -

tató Kft.
•  TXM Kft. bányatelek, megegyezéses terület: 33%

TXM Olaj- és Gázkutató Kft. – 33,5% MOL Nyrt. –
33,5% ExxonMobil Kutatás és Termelés Magyar or -
szág Kft.
Több kutatási és termelési területen szövetségre lé -

pett bányavállalkozók is tevékenykedtek, ilyen szövet-
ségek voltak például a Magyar Horizont Energia Kft. –
MOL Nyrt. vagy a Magyar Horizont Energia Kft. –
ExxonMobil Kutatás és Termelés Kft. vagy a Magyar
Horizont Energia North Kft. – PetroHungaria Kft.

A különböző befektetők által létrehozott bányavál-
lalatok jöttek vagy mentek, maradtak vagy továbbáll-
tak, aktívak voltak vagy szüneteltették a munkát, ered-
ményesek voltak vagy eredménytelenek, sikeresek vol-
tak vagy sikertelenek, átalakultak vagy megszűntek,
beolvadtak vagy kibővültek, növekedtek vagy zsugo-
rodtak, illetve tulajdonosaik maradtak vagy cserélőd-
tek. (Megjegyzés: Ezek időrendi bemutatása ma már
szinte lehetetlen, egy széleskörű feltárása ezeknek
komoly oknyomozó feladat lenne.) 

Erre jó példa a Magyar Horizont Energia Kft. törté-
nete. A Magyar Horizont Energia Kft. (Hungarian
Horizon Energy Ltd. = HHE) az egyik első nemzetkö-
zi szereplője volt a mai magyar szénhidrogén-bányá-
szatnak. Még 1998-ban alapította saját tőkéből Ernyey
Ibolya, a Dunántúlról elszármazott magyar–amerikai
üzletasszony, aki korábban az Amerikai Egyesült Álla-
mokban szerzett szénhidrogén-bányászati tapasztalato-
kat, és az elmúlt 20 évben egyik legjelentősebb és leg-
aktívabb résztvevője volt a hazai kőolaj- és földgáz-
iparnak, egy ideig még a Magyar Bányászati Szövetség
szénhidrogén-tagozatát is ő vezette. Néhány évvel
későbbi amerikai tőkebevonás után a társaság rövide-
sen a MOL Nyrt. után a második legnagyobb szénhid-
rogén-termelő vállalat lett az országban. Saját geofizi-

kai és fúrási cége volt, valamint saját gázelőkészítő
üzemmel is rendelkezett. A JKX Oil & Gas Plc társa-
sággal megalapították a HHE North Kft.-t. Az elmúlt
több mint 20 év során leginkább a tiszántúli területen
voltak jelentős földgáztalálataik, Dévaványa, Túrkeve,
Hajdúnánás és Endrőd térségében. Sikeres kitermelése-
iket követően komoly kutatási technikát és pénzügyi
forrásokat fektettek be a Dunántúlon is, több-kevesebb
hasznosítható találattal. Az idő folyamán a termelés
mennyisége csökkent, a társaság zsugorodott, az Oil &
Gas Development Central Kft. néhány koncessziós
területét és a gázelőkészítő üzemét megvette, Ernyey
Ibolya Texasba költözött és eladta részesedését. A tár-
saság mai tulajdonosa, az Aspect Energy (Denver,
Colorado, USA) egy tőzsdén kívüli magáncég, 2004-
2005 környékén – tőkebevonással – kapcsolódott be az
üzletbe, és mára már egyedüli birtokosa a cégnek, illet-
ve a 2014-ben megalapított HHE Group Kft.-nek. A
kutatás és a termelés gyakorlati megszervezésére pedig
társultak egy magyar céggel, a régiós piacon is jelentős
tapasztalattal bíró TDE Services Kft.-vel, és alapítottak
egy közös társaságot, az amerikai-magyar TDE ITS
Kft.-t. Ez intézi a Dráva környéki termelés – a HHE
Group Kft. 2015-ben elnyert Lakócsa koncesszió –
mérnöki pénzügyi, projektmenedzseri és egyéb ügyeit.
A kitermelt kőolajat (10 000 hordó ~ 1 600 m3 ~ 1 360
tonna/nap) a TDE ITS Kft. vásárolja meg a koncesszi-
ós cégtől és értékesíti a MOLTRADE-Mineralimpex
Zrt.-nek.

A koncesszió 2010-ben történt újbóli bevezetése
után 2 évig készítették elő az új zárt területeket. Ezalatt
új koncessziós pályázatokat nem írtak ki, a szénhidro-
gén-bányászat a korábban szerzett bányászati jogok és
megkötött koncessziós szerződések alapján végezte
munkáját. 2013-ban írták ki az első bányászati koncesz-
sziós kört, amelyet még hat követett 2019-ig. (3. táblá-
zat) Az első hat körben összesen 14,7 milliárd forint
koncessziós díjat, a már sikeresen megkutatott kon-
ceszsziós területek termelése után 21,5 milliárd forint
bányajáradékot fizettek be a központi költségvetésbe.
A győztes pályázók kutatási munkaprogramjaik kereté-
ben 67 milliárd forint kötelezően teljesítendő és 39,8
milliárd forint opcionális befektetést vállaltak. 2019
első három negyedévében a Magyarországon kitermelt

kőolaj 35 százaléka és a
kinyert földgáz 10 szá-
zaléka származott a
koncessziós területek-
ről. A lezárult, hetedik
körös koncessziós eljá-
rásban a szerződések
megkötése esetén a
nyertes pályázók 2,41
milliárd forint koncesz-
sziós díj befizetését,
benyújtott kutatási
munkaprogramjukban
összesen több mint 5
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Társaság

MOL Nyrt.
Vermilion Energy
Hungary Kft.
O&GD Central Kft.
HHE Group Kft.
PanBridge
Hungary Zrt.
Összesen

2013
1. kör

1

1

2

2014
2. kör

1

1
2
1

5

2015
3. kör

2

4
1

1
8

2016
4. kör

6

6

2017
5. kör

3

1

1

5

2018
5. kör

3

1

1

5

2019
7. kör

2

1

1

4

Összesen

17

4
9
4

1
35

Év

3. táblázat: Bányászati koncesszióskörök
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milliárd forint befekteté-
sét vállalták. Az elnyert
szénhidrogén koncesszi-
ók 20 évre szólnak, ez az
időtartam újabb pályázat
kiírása nélkül egy alka-
lommal, a koncessziós
szerződés ere deti időtar-
tamának fe lével meg-
hoszszabbítható. [19]

Befejezés

A hazai energiahor-
dozó-készletek költség-
hatékony és környezetkí-
mélő hasznosítása hoz-
zájárul Magyar ország
energiafüggőségének
mérsékléséhez, növeli a
hazai ellátásbiztonságot.
A bányászati ügyekért
felelős minisztérium a bányászati kutatási és kitermelé-
si tevékenység elősegítése érdekében ezért az ágazatba

irányuló befektetéseket ösztönző újabb koncessziós
pályázatok megjelentetését tervezi. (1. ábra)
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1. ábra: Szénhidrogén koncessziós és koncesszióra előkészített területek
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A 2020-as év végén emlékeztünk meg a lovászi
olajmező felfedezésének 80. évfordulójáról. 

Rövid történeti visszapillantás a felfedezést meg-
előző magyarországi olajipari mélyfúrási tevékeny-
ségről:

1933. június 28-án a magyar országgyűlés által jó -
vá hagyott „Egyezmény” és „Szerződés” alapján az
EUROGASCO 5 év időtartamra megkapta az ásvány-
olaj- és földgázkutatás jogát a Dunántúl egész terüle-
tére. 

Az EUROGASCO első kutatófúrását a Kisalföld
peremén, Mihályi község határában kezdte meg. 

Az első három évben Mihályiban, Görgetegen és
Inkén végzett fúrások – elkeseredést kiváltva – ered-
ménytelenek lettek.  

Ezután átköltöztek a zalai területre, ahol – F. Rue -
de  mann geológus egyetértésével – dr. Papp Simon
kitűzte a Budafapuszta-1 sz. fúrás helyét. A kút 1937.
február 9-től 15 mm fúvókán át naponta 418 000 m3

földgázt és eleinte heti 2,5 vagon olajat adott. 
Ezt az időpontot tartjuk a magyarországi iparszerű

szénhidrogén-termelés születésnapjának. 
Az 1937. április 14-én elkezdett és szeptember 29-

én befejezett Budafapuszta-2 jelű fúrás napi 10 300 m3

gázt és 62-65 m3 sötétbarna színű, jó minőségű ben -
zin dús olajat adott. Idézet dr. Papp Simontól: „1937.
no vember 21-én annyi olajat nyertünk, hogy a terme-
lést meg lehetett kezdeni.” (Magyarországon itt végez-
tek először béléscsőlyukasztást, perforálást.) 

Az EUROGASCO jogutódjaként 1938. július 15-
én megalakult Magyar–Amerikai Olajipari Részvény -
társaság (MAORT) átvette a cég koncesszióit, és foly-
tatta az addig végzett tevékenységeit.

1939. november 16-án az országgyűlés képviselő-
házában Varga József iparügyi  miniszter  felszólalásá-
ban így beszélt az olajkutatásokról: „Ha sikerül még
egy  olajterületet találnunk, akkor átállíthatjuk gazda-
sági életünket egy erőteljesebb motorizációra”. Re -
ménye már 1940-ben valóra vált.

A budafai kutatási sikerek után mind az 1938 előt-
ti Eötvös-ingás, mind az 1937-1938. évi gravitációs
mé rések pozitív eredményt mutattak. Az eredmények
kiértékelése után 1940-ben kerülhetett sor a lovászi
szerkezet kutatására. Papp Simon kijelölte a Lovászi-
1 számú kutatófúrás helyét  a Kútfej községtől DNy-ra
lévő Nyárkás dűlőben, Jutrasa József és Szabó János
lovászi lakosok 1282 és 1283 számú ingatlanján (1.
kép). A hely kijelöléséről  a „nagy mesélő” Buda Ernő
így számolt be: „... 1940. július 20-án dr. Papp Simon
és Papp Jenő (a későbbi „Papp Mester”, az előkészí-
tő csoport – alapozók, toronyszerelők – vezetője)
Nagy ka nizsáról Lovásziba utaztak, és a domboldal
közepében levertek egy piros cöveket.”

Az eseményről a Zalai Újság október 11-ei száma
így tájékoztatott: „A tájnak a szakértők szerint minden

geológiai adottsága megvan ahhoz, hogy a kísérlete-
ket teljes siker koronázza”. A fúrási pont kitűzése után
pedig: „Kútfej község népe néhány napja csodálkozva
nézi a MAORT embereinek lázas tevékenységét, ami-
kor a fúróberendezés  részére szerelik fel a tornyot”.

A fúráshoz az R-2 jelű berendezést szállították a
helyszínre. A fúrási ütemtervet V. P. Yoko amerikai
szakember és Dinda János körletvezetők írták alá. 

A Nagykanizsán 1940 májusában életbe léptetett
szer vezeti táblázat szerint a fúrás vezetője Benedek
Ferenc, a fúrómester W. Cunningham volt. A három
magyar fúrómester a tiszabereki kincstári fúrástól
átkerült Horváth Béla, valamint Csörgits János és
Vangyia János volt. A 15 fúrómunkás között volt a
Bázakerettyéről átirányított Kovács Gyula, Krénusz
Pál, Szűcs Sándor, Szűcs Kálmán és a Tiszaberekről
átkerült Széll Kálmán. A kazánfűtő Zsámár László és
Brandhúber Ferenc volt. A fúrási geológusi teendőket
dr. Szőcs Endre látta el. A hiányzó létszám feltöltésé-
hez a lakosokból toboroztak embereket. (Lukács
József – későbbi fúrós – vissza emlékezése: „Emlékeim
ködéből előlép a vadkörtefa... itt ücsörögtek 1940-ben
azok a munkanélküli fiatalemberek, akik arra vártak,
hogy az első kút fúrásánál valami munkát kaphassa-
nak”.)

Zalai Újság szerint: „Jól kereső mérnökök, fúró-
mesterek, valamint az áttelepített fúrómunkások telep-
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80 éve mélyült a Lovászi-1 sz. fúrás 

1. kép. A Lovászi-1 fúrás helye 
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szenek le a házakba … a falusi szobácskák megtelnek
albérlőkkel... a szántó-vető nép előtt új világ tárulko-
zik ki. A magasra nőtt napszám miatt senki sem akar
mezőgazdasági munkával foglalkozni”. 

A felvett munkásokat a gépek kezelésére, a fúrás-
technikai folyamatok megértésére, a külföldi szakem-
berektől elsajátított ismeretek alapján, a fúrómesterek
és fúrómérnökök tanították meg.

Amikor „1940. június 6-án forogni kezdett a rotari
asztal, s a fúró elindult csaknem kéthónapos útjára,
még csak a siker reménye élt a munkásokban, geoló-
gusokban, mérnökökben. A torony körül még sok volt
az idegen szó, de a jelentések magyarul készültek”
(Trombitás István).

A fúrás (2. kép) során 1940 júliusában „... az 1242
m-es mélységben kezdődtek  az olajnyomok … a fúrás
1424-1442 m mélységből először kezdett szép zöld
színű, könnyű olaj folyni. Erre ugyancsak ráillett a
„folyékony arany” elnevezés, mert szétporlasztva zöl-
des színű volt” (Papp Simon). (A lovászi olajat zöldes
színe és magasabb /32%-os/ benzintartalma különböz-

tette meg a sötétbarna színű, 29%-os benzintartalmú
budafai kőolajtól.) 

A rétegvizsgálatot az R-2 jelű berendezés kezdte el,
és az 1424-1442 m, valamint az 1452-1468 méteres
szakasz megperforálása után a kút száraz gázt termelve
már szénhidrogénre eredményesnek, vagyis fölfede-
zettnek volt minősíthető. A további rétegvizsgálatokat
– az R-2 berendezésnek az Ujfalu-1 fúráspontra való
áttelepítése miatt – a Budafáról átirányított Cardwell-II
sz. lyukbefejező berendezés végezte Schlosser József,
Fehér József és Nagy Sándor irányításával. A kiszol-
gáló személyzet között található Horváth Antal és Fata
Károly. A munkálatok során az 1302-1318 m közötti
lyukszakasz megnyitásakor kitörés jelei mutatkoztak,
melynek veszélyét csak többnapi, megfeszített  munká-
val sikerült elhárítani. A kút termeltetése az 1940. no -
vember 30-tól december 1-ig tartó 9. rétegvizsgálat
után kezdődött, amikor a próbatermeltetése során 10
mm-es fúvókán keresztül 39,4 m3 olajat és 22 942 m3

gázt adott. Ezt követően állították termelésbe 1940.
december 1-én a lovászi me zőt. 

Az országhatárig kelet-nyugati irányban és a Kerka
folyó völgyéig terjedő kb. 20 km2-es ellipszis alakú
lovászi olajmező  megtalálása mind politikailag, mind
gazdaságilag jelentős esemény volt, és az ország egyik
legelzártabb, legelmaradottabb részén lakóknak adott
munkát és kenyeret.

Dr. Varga József iparügyi miniszter 1940. novem-
ber 18-án ugyancsak a képviselőházban tartott beszé-
dében ezeket mondta: „ ... Hatalmas fejlődést  mutat a
kincstárral szerződéses viszonyban lévő Magyar-
Amerikai Olajipari Részvénytársaság örvendetes ese-
ménye, hogy a vállalat egy újabb, kisebb olajmezőt is
talált Lovászi község határában.” (idézet a Magyar
Élet 1940. november 19-ei, keddi számából).

Csath Béla            
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2. kép. Az L-1 fúrás

A szénbányászat fekete éve volt 2020 Lengyelországban

Tavaly a lengyel bányák 7,2 millió tonnával kevesebb kőszenet termeltek ki és 5,4 millió tonnával keve-
sebbet értékesítettek, mint egy évvel korábban. Az Ipari Fejlesztési Ügynökség (ARP) legújabb adatai szerint
– melyeket a wnp-pl gazdasági hírportál ismertetett – a termelés egy év alatt 11,7, és az eladás 9,2 százalékkal
esett vissza. 

A lengyel ipar a második leggyorsabban növekvő az EU-ban

Januárban az ipari termelés 0,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit – jelentette a PAP hírügy-
nökség, a Központi Statisztikai Hivatal (GUS) kimutatását ismertetve. Tavaly decemberben viszont az ipar ter-
melése 6,1 százalékkal több volt, mint az előző év azonos időszakában. 

A tavalyi növekedés Szlovákia után a leggyorsabb volt az Európai Unióban – áll az Eurostat, az unió sta-
tisztikai szolgálatának jelentésében, amelyről az IAR, a Polskie Radio hírszolgálata számolt be. Az EU egé-
szének ipari termelése 2020-ban 0,4 százalékkal csökkent, ezen belül az eurozónában a visszaesés 0,8 száza-
lék volt.

= Károly Ferenc
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