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A hazai szénhidrogénprognózis néhány kérdése 
(a M F T 1974. november 18—19-i Szénhidrogénföldtani ankétjának elnöki megnyitója) 

Dr. Dank Viktor 

Tisztelt Ankét, Kedves Hallgatóim ! 

A M F T programja szerint az egyes fontosabb nyersanyagfajták, ásvány
kincseink kutatásának, hazai perspektivitásának helyzetét Társulatunk fóru
main megvitatjuk, véleményeinket kicseréljük. 

A mostani szénhidrogénföldtani ankét megrendezésének időpontját az alábbi 
körülmények determinálták: 

— a I V . ötéves terv utolsó szakaszában célszerű egy ilyen jellegű ankétot 
tartanunk, beillesztve a hazai természeti erőforrások feltárása K F H által 
koordinált tárcaszintű főirány keretébe, előkészítendő az V. ötéves földtani 
tervezését, 

— ebben az évben ünnepeltük a magyar —szovjet műszaki-tudományos 
együttműködés 25. évfordulóját és rendezvényünket ez alkalomból 4 szov
jet szakember tisztelte meg, akik közül ketten ankétunkon előadást is 
tartanak. 

A z ankét tárgyát illetően: 

— a szénhidrogének jelentősége a népgazdaságban egyre növekszik, 
— az a helyzet, ami a szénhidrogén-világpiacon és általában a nyersanyagok 

vonatkozásában előállott, fokozott feladatokat ró a hazai földtani kuta
tásokra, 

— kormányzatunk e helyzetfelismerés után gyorsan jelentős anyagi eszkö
zöket bocsátott a szénhidrogének kutatásának, valamint bányászatának 
meggyorsítására, hatékonyságának növelésére, 

— az elmúlt héten ülésezett nálunk Magyarországon a K G S T Földtani Állan
dó Bizottságának a szénhidrogénprognózis-becslési módszerekkel foglal
kozó munkacsoportja, 

— a Kőo la j - és Gázipari Állandó Bizottság Földtani Munkacsoportja szintén 
e témával foglalkozott a közelmúltban és foglalkozik majd decemberben 
az ugyancsak hazánkban tartandó ülésén, 

— a két Állandó Bizottság rendszeresen informálja egymást és összehangolják 
munkájukat, így a résztvevő országok szakemberei tájékoztattak egymás 
tevékenységéről és igen sok tapasztalatot átvehetnek egymástól. Munká
jukat közösen elfogadott elvek szerint végzik és az összesítő, kiadásra ke
rülő térképek is közös jelkulcs szerint kerülnek összeszerkesztésre. 

Minthogy a K G S T üléseknek időpontja gyakran változik a résztvevő orszá
g o k valamelyikének indokolt kérésére, ezért nagyon nagy öröm számunkra, 
hogy ezekkel a kérdésekkel nemzetközi szinten is ugyanakkor kellett foglal-
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kőznünk, amikor sürgetően fontos feladatunk a hazai szénhidrogénkutatások 
meggyorsítása, hatékonyságának növelése, ahogy ma mondani szoktuk: 
intenzifikálása és az V . ötéves terv előkészítése. 

Tisztelt Ankét ! 

A szénhidrogénkutatási tevékenység távlati tervezésének igen komoly 
gyakorlati hatása van a kőolajipar kapcsolódó ágazataira. Ennek néhány 
kérdését szeretném megvilágítani. 

Maga a feladat igen összetett. A potenciális és a prognózisbecslés különböző 
módszerekkel történő elvégzésén túl a kutatások kivitelezéséhez szükséges 
előkutatási és fúrási kapacitást is meg kell határozni, végül a gazdaságossági 
szempontok szerinti értékelést is figyelembe kell venni. A fő tétel azonban a 
termelés növekedése érdekében szükséges készletnövekedés megteremtése. 

A kutatás hatékonyságának mérésére elterjedt egyfajta viszonyítás az 1 m 
fúrásra eső készletnövekedés: m/to. Ezt hosszabb időre visszamenőleg szokás 
meghatározni és ennek alapján tervezni a jövő t . A másik viszonyítási módszer 
az eddig megkutatott földtani alakulatok (szerkezetek) számát és eredményes
ségét értékeli és per analogiam vetíti a jövőbe . Mindkét módszer a területek 
azonosfokú geológiai ismeretességét feltételezi (a megelőző és a tervezett idő
szakban) illetve a szerkezeti méretek megoszlásának, valamint a kutatások 
hatékonyság-változási problematikájával küzd. 

Különösen ott jelentenek problémát a távlati hatékonysági tervezések, ahol 
a megelőző évek hatékonysága nem kielégítő (pl. nálunk a Kisalföld). Ennek 
ellenére ilyen területekre is tervezni kell mérési és fúrási tevékenységet egya
ránt. 

A prognosztikus, jövőben megtalálandó készletek az ún. nem kategorizált 
készletek T)1 és D 2 alcsoportokra oszlanak. A T>1 már bizonyos fokig vizsgált, 
a D 2 mint igen gyengén vizsgált üledékes összlet várható készleteként jelle
mezhető. A T>1 már részletesebb geológiai-geofizikai, a D 2 csak regionális 
földtani-geofizikai tevékenységre nyújt alapot. 

A prognosztikus (Dp D 2 ) készleteket másként kell értékelni, mint a katego
rizált készleteket. A prognosztikus készletek rendszerint egy nagyobb pers
pektivikus területre vonatkoznak anélkül, hogy azon belül a konkrét helye a 
készletnek meghatározható lenne. A kategorizált készletek viszont konkrét 
területre és helyre vonatkoznak. 

A prognosztikus készletek nem használhatók alapul közvetlenül az ipari 
készletek és a termelési beruházások folyó tervezései számára. 

A prognosztikus becslések pontossága széles határok között változik és 
nagymértékben az alapparaméterek megbízhatóságától és számától függ. 

A becslést lehetőleg rétegtani összletenként, mélységintervallumonként 
kell, a becslési terület tárgyidőszaki megkutatottsági fokának figyelembevéte
lével elvégezni. 

A hazai szénhidrogénprognózis kérdéseiről ma már úgy beszélhetek, hogy 
mögöttünk van az 1973. évi állapotnak megfelelő prognóziskészletek becslésé
nek elkészítése és a múlt héten megtartott K G S T metodikai tanácskozás, mely 
elfogadta azt. 

E tanácskozás tapasztalatai meggyőzhettek minket, hogy jó úton járunk, 
és a prognózisbecslési módszer hazai területeinkre alkalmazható korszerűsítési 
törekvéseinkben megerősítettek. 
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Eltekintve az egyes módszerek ismertetésétől megállapítható, hogy az 
1974-es irodalmi adatokat is figyelembe véve két alapvető becslési szemlélet 
uralkodik földtani szempontból: 

— az egyiknél a becslésnél figyelembe vett területfelosztás alapvető egysége 
a szénhidrogéntartalmú medence, melyen belül szénhidrogéntároló tarto
mányok, övezetek, kőzetek különíthetők el, 

— a másik szemlélet a szerkezeti viszonyokat, ezen belül az első-, másod-, 
harmadrendű szerkezeti elemeket, litológiai és fáciestényezőket tekinti 
alapvetőnek. 

Megállapítást nyert, hogy a két felosztást nem lehet és nem is szükséges 
szembeállítani egymással, mindegyiknek megvan a célja és kiegészítik egy
mást. Ezen túl a meghatározott szempontok szerinti osztályozás sem abszolút 
és nem örökérvényű, hanem a vizsgált területekről az újabb ismeretek alap
ján változó modell készíthető. 

Hangsúlyt nyert a prognóziskészítés jelentősége, hiszen a prognózisban rög
zített még megtalálható szénhidrogénkészletektől függ a földtani kutatási 
munkálatokra fordítandó beruházások, költségek nagysága, a területek kuta
tási sorrendje. 

A régebbi, merevebb, egységes módszert követelő becslések helyett, a geo
lógiai felépítettség sajátosságai, a meglevő és ismert szénhidrogénlelőhelyek 
jellege, a geológiai- geofizikai feltártság fokának, az alkalmazott kutatási mód
szerek és eszközök fejlettségének megfelelően sokféle eljárás alakult ki. 

Minthogy az egyes módszerekkel kapott prognosztikus készletszámítási 
eredményeket nem lehetséges összehasonlítani valamiféle etalonnal, az elvég
zett becslés megbízhatósági fokáról nem lehet ítéletet alkotni. A módszer 
megválasztását a terület ismeretsége determinálja. 

Lényegében a módszerek két nagy csoportját különböztethetjük meg: 
I. az összehasonlító geológiai elemzés módszerét (analógiás módszer) 
II. a térfogatgenetikai módszert. 

Az analógiás módszernél az alapvető eljárások: 
— a szénhidrogénkészletek átlagos sűrűsége alapján egységnyi területre vagy 

térfogatra vonatkoztatva, 
— középátlagolt szerkezetre eső szénhidrogénkészletek alapján történő becslés. 

A lényeg itt az etalon terület kiválasztása, melyhez az analógia elfogadása, 
illetve feltételezése esetén a megkutatandó területek hasonlítani fognak illet
ve feltételezzük, hogy hasonlítanak. Ennek megfelelően az etalon kiválasztása 
rendszerint vitatott és nem teljesen objektivizálható tevékenység. Ezért azt 
is megállapították, hogy míg 2 geológus-kutató van, akinek feladata az etalon 
kijelölése, addig mindig lesznek eltérések és a kapott eredmények felett viták. 

Olyan javaslat is hangzott el, hogy necsak az elnevezési módszerek és kép
letek spekulatív modernizálásával foglalkozzon a prognosztika, hanem a már 
ismert kőolaj és földgázlelőhelyeken tanulmányozza a földtani jellemzőket, 
melyek felhasználhatók az említett módszerek és becslések elvégzésénél. 

Sok vita folyt az alkalmazandó korrekciós koefficiensről is, minthogy a te
rületek közötti teljes analógia nem létezhet. Ezek is csak ajánlható, nem tel
jesen objektív értékek (K = 0,2, 0,4, 0,6, 0,8). 

A hazai intenzív kutatások során kialakult előrehaladott feltártság lehe
tővé tette Magyarországon az itteni viszonyok figyelembevételével egy újabb 
sajátos módszer kidolgozását. A múltheti értekezlet többek között megvizs-
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gálta ezt a magyar számítási módszert, ami lényegileg az üledéktömeg meg-
kutatottsága és a felfedezett készletek közötti összefüggésen alapul és célsze
rűnek tartja annak alkalmazását olyan területeken, ahol a mélyfúrásos meg
kutatottság ehhez megfelelő értéket már elért. 

Azt a javaslatot, mely egy egységes módszer kidolgozásának szükségességét 
hangsúlyozta elvetették, mert a megkutatottsági és az egyéb eltérések ezt 
nem teszik lehetővé: 

Mi magyarok pl. a legjobban ismert neogén összletünk prognózisbecslését 
szerkezetanalógiás módszerrel is elvégeztük, (az említett újabb módszeren 
kívül) és a becsléshez szükséges adatgyűjtés során beláttuk, hogy pl. a tér
fogatgenetikai (geokémiai) módszer általános alkalmazásának feltételei még 
itt sincsenek meg. (Az akkumulációs koefficiens változása a becsült vagyon
ban nagyságrendi eltéréseket okoz.) 

Paleogén képződményeinket kevésbé ismerjük, ezért itt a területanalógiás 
módszert alkalmaztuk. 

A mezozoikumról még kevesebb az ismeretanyagunk, ezért itt a világátlag
ból kiindulólag térfogatanalógiás becslést alkalmaztunk. 

A Német Demokratikus Köztársaság szakemberei pl. a mezozóos, kaino-
zóos képződményekre nem végeztek becslést, mert az általános földtani isme
retek alapján kicsi a perspektívájuk és alacsony a kőolaj földtani ismertségi 
fokuk. A permre vonatkozóan egyes területeken a térfogatanalógiás, másutt 
az átlagos fajlagos készletsúrűség módszerét alkalmazták. 

Lengyel kollégáink, valamennyi táblás területre vonatkozóan ahol lehetett, 
az átlagos szerkezeti módszert és az átlagos, fajlagos készletsűrűség módszerét 
alkalmazták. Tektonikai elemek szerint sikerült egy csoportosítás, de mélység
intervallum és rétegtani összletek szerinti becsléshez még kevés adattal ren
delkeztek. 

A szovjetukrajnai területeken általában az átlagos készletsűrűség alapján 
végezték a készlet-becslést. Átlagos szerkezeti módszert a Keleteurópai tábla 
és a Kárpáti elősüllyedék egyes területeire alkalmazták a megkutatottság 
fokának megfelelően. 

A csehszlovákok a jól feltárt és megvizsgált területeken a szerkezetanaló
giás-, egyébként a fajlagos készletsűrűség módszerét alkalmazták. Alaposan 
megkutatott területük miatt nem véletlen, hogy az általunk javasolt módszert 
ők is bevezetni tervezik. 

A korábban említett térfogatgenetikai módszerhez a szükséges mérések, vizs
gálatok (geokémiai) több-felé és több-féle módon folynak és hazai javaslat is 
kidolgozásra került. Mindeddig azonban nem került összehangolásra a mód
szer sem az egyes földtani egységek, sem országok közötti vonatkozásban. 
Megoldatlan az elmigrált és visszamaradt a felhalmozódott és lepusztult szén
hidrogének arányának meghatározása. 

Összefoglalóan az alábbiakat állapíthatjuk meg: 
A potenciális, így a prognózis-készletek becslésére vonatkozó vizsgálatok

nál feladatunk az általános nemzetközi szakirodalom figyelemmel kísérése 
mellett, annak automatikus adaptálása nélkül konkrét hazai földtani vizsgá
latok alapján megteremteni a bázisát az operatív szénhidrogénkutatási tevé
kenységnek. 

A cél, hogy a különböző ismertségű területek (rétegösszletek, medence
alakulatok, szerkezeti egységek) becslését mindig az ismertségi foknak meg
felelő módszerrel végezzük. 
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A prognóziskészítés tulajdonképpen egy állandó folyamat, nem kampány
szerűen végzendő feladat. Az adatok értékelésére általában 5 évenként kerül 
sor. Ez alkalommal csatolunk vissza az addigi földtani modell koncepciójához 
és szükség szerint korrigáljuk azt. De nemcsak a tényadatok szaporodnak és 
okoznak az újabb megismerések révén változásokat, hanem változnak a prog
nózisbecslések módszerei és a módszerekkel foglalkozó elméleti felfogások is. 
I ly m ó d o n tehát az 5 évenkénti prognóziskészlet-számbavétel tükrözi a tárgy
időszaki elméleti kutatások álláspontját, fejlődését. 

N a g y o b b gondot kell tehát a jövőben erre a munkára fordítanunk és meg
felelő szervezet biztosítása is célszerű jól képzett szakemberek bevonásával, 
alkalmazásával. 

A reménybeli készletek illetve azok lehetőségeinek megállapítása a legne
hezebb, de egyben a legszebb földtani munka, mely igénybeveszi a tudomány 
adta lehetőségeket és a gyakorlati tapasztalatokat egyaránt, alkalmazza a 
matematikai módszereket, valójában azonban csak tájékoztatást ad és a szá
mítások is csak becslési értékűek. Ez az a tevékenységi szféra, ahol leginkább 
a földtani meggondolások dominálnak, hiszen adat még egyáltalán nem áll 
rendelkezésre. Mégis óriási jelentősége van az ilyen irányú munkának. A kate
gorizált, főleg az А, В kategóriájú készletek részben volumetrikus, részben 
anyagmérleg egyenletekkel, termelési tapasztalatokkal ellenőrzött módszerek
kel nyernek kiszámítást. Az így kiszámított úgynevezett meglevő készlet a 
legpontosabban ismert, összesen kitermelt szénhidrogénmennyiséggel együtt 
adja azt a szénhidrogéntömeget, mely önkéntelenül involválja a kérdést, 
mennyi van még az adott területen (ország), milyenek a perspektívák, azaz 
mennyi a prognosztikus vagy reménybeli készlet amire még számíthatunk, 
amit kutatni még érdemes. Á reménybeli készlet pedig csak úgy becsülhető, 
hogy egy adott terület földfejlődéstörténeti rekonstrukcióját elvégezzük, kü
lönös tekintettel a szénhidrogénekre (képződés, vándorlás, felhalmozódás) és 
igyekszünk meghatározni azt a szénhidrogénmennyiséget, ami azon a terüle
ten egyáltalán képződhetett a földtörténeti események során. Ez az ún. po
tenciális készlet. Ebből kerülnek levonásba a már kitermelt és megtalált, ka
tegorizált (А, В , C) készletek, és ami különbségként marad az a reménybeli 
készlet, vagyis a még megtalálandó prognózis-készlet. 

A prognózis készleteket nagy egységenként (ország, medence, tektonikai 
egység, rétegtani-, kor-, fácies komplexum) becsüljük az ismeretanyag meg
szabta pontossággal, illetve részletességgel. Minthogy általánosan nagy terü
letre vonatkoznak, jó közelítésű jellemzését adják egy nagyobb területnek, 
alkalmas alapok lehetnek a hosszútávú tervek, az ún. kutatási stratégia ki
alakításához. 

Nálunk Magyarországon, ahol a készletellátottság szénhidrogének vonat
kozásában meglehetősen alacsony, különösen nagy a jelentősége a prognosz
tizálásnak, hiszen a termelési tervezésnél általában figyelembe vesszük a ku
tatásból várt, a még megtalálandó telepekből kitermelendő mennyiségeket. 
Ez a tevékenység szükségből fakad, de elméletileg vitatható, mert nem kate
gorizált, reménybeli készletekre csak kutatási tendenciát (volument, időüteme
zést, hely-rangsorolást) lehet tervezni, a tényleges termelési terveknek racio
nálisan az А , В , С kategóriába sorolt készletek lehetnek alapjai. 

A reménybeli készletek becslése, azok eloszlása a földtani kutatások szá
mára ad igen használható tájékoztatást. Ott, ahol csak lehetséges a szénhidro
gének jelenléte gazdaságilag jelentős mennyiségben (üledékes medence, tek-
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tonikai egység stb.), segítségével megtervezhetők az előkutatások, a felszíni 
geofizikai mérések. Az ezek nyomán kirajzolódó szerkezeti indikációk már 
valószínű készletfelhalmozódási lehetőségekre utalnak. Ezekre az indikációkra 
már felderítő fúrások tervezhetők, de a produktivitás még itt sem garantált 
még akkor sem, ha a fúrás az anomália(ák) jelenlétét igazolja. 

A reménybeli készleteket tehát eloszlás szempontjából is meg tudjuk ítélni 
egy a rangsorban elöl álló anomáliákhoz rendelt valószínű valódi készlettel 
rendelkező területtel és egy csupán általános földtani meggondolások alapján 
lehetséges készleteket tartalmazható területtel jellemezhetően. Ez utóbbin még 
mérések szükségesek, az előbbi területen a távlati tervek alapján a fúrásos ku
tatás is megkezdődhet. 

Ez a népgazdasági tervezés szempontjából is lényeges rangsorolás azonban 
folyamatosan változik. A területen (ország) folyamatosan mérünk felszíni 
geofizikai módszerekkel és folyamatosan mélyítünk kutatófúrásokat. A méré
sek során újabb és újabb — az előzőekben ismerteknél esetleg jobbnak ígér-
kező-szerkezeti indikációkat rajzolhatunk meg, ugyanakkor a fúrások során 
konkrétan megismerést nyer bizonyos számú szerkezeti indikáció, lesznek ered
ményesek és szénhidrogénkutatások szempontjából meddők. E megismerések 
nyomán változik a részterület értéke, helye a rangsorban és ez visszahat a 
potenciális készlet becslési alapadatainak alakulására is, pozitív és negatív 
irányban egyaránt. Időről időre módosul tehát a terület, szerkezet, térfogat
analógiás módszerekkel végzett becslések eredménye a sikerességi tényezője és 
a reménybeli prognóziskészletekből a kategorizált csoportokba átkerülő szén
hidrogének mennyisége az előző becslési időszakban számított és extrapolait 
paraméterekhez képest. Olyan eseteket is ismerünk, amikor a régi terü
letekre korszerűbb eszközökkel visszatérve megállapítható, hogy a régebbi 
mérések alapján telepített meddő fúrások az újonnan kimunkált anomá
lia szárnyán helyezkednek el, feltehetőleg azért voltak eredménytelenek. 
Ilyenkor az új értelmezés alapján a terület ismét perspektivikussá válhat. 

í g y változik a regionálisan becsült készletek aránya állandóan a kutatás 
során a szerkezetekhez rendelhető készletekhez viszonyítva. Igen lényeges 
ennek az arányváltozásnak regisztrálása, elemzése és értékelése, mert az el
térések okainak egyre szélesebb körű megismerése a további extrapolációinak 
pontosságát fokozhatják. 

További módosító faktorként jelentkezik az az igény, hogy ezek a becsült 
földtani készletek, ha megvannak valójában milyen kitermelhetőségi hánya
dossal számolandók át műrevaló ipari készletekké. Lesz tehát ennek a prog
nóziskészletnek egy olyan hányada, amely a földben marad és lesz egy olyan 
része, ami nem műrevaló. Tovább bonyolítja a kérdést annak vizsgálata, hogy 
vajon néhány évtized múlva mennyit fejlődik a termelési technológia, s ennek 
révén nő a kihozatali hányados, illetve a ma extrapolálhatóan különböző 
okok miatt nem műrevaló készletekből mennyi kerülhet át a műrevaló szfé
rába. 

Látható, hogy itt is csak analógiákra és többé-kevésbé objektív alapon vég
zett extrapolációkra szorítkozunk. 

A regionálisan nagyobb területegységekre becsült készletek számszakilag 
a medencealakulatok szerinti bontásban kerülnek rögzítésre, de még nem 
egy-egy meghatározott földtani alakulatra szerkezetre vonatkoznak. Ezek a 
becslések a komplex vizsgálatok segítségével már tartalmazzák a szénhidrogé
nek keletkezéséről, vándorlásáról, felhalmozódásáról birtokunkban levő is-
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mereteket és a faciológiai, tektonikai vizsgálatok alapján kialakítható föld
tani képet, melybe az esetlegesen kialakult telepek megmaradási lehetőségei 
is szerepelnek. Ekkor kerülnek kijelölésre azok a területrészek, ahol tárgyidő
szaki ismereteink alapján nem érdemes szénhidrogéneket kutatni, mert a 
keletkezési, felhalmozódási, megmaradási feltételek nem voltak, illetve nin
csenek meg. 

A regionálisan becsült „készletű" területen folytatott szeizmikus előkutatási 
tevékenység különböző számú, eloszlási rendszerű és méretű szerkezeti indi
kációkat mutat ki. Az erre elkészített ,.területi program" a regionális készle
teket ezekre terheli rá helyhezkötötten, mert hiszen a kutatás ellenértékeként 
reménybeli készletmennyiségeket kell állítani. A területanalógiás lebontás 
nem ad itt eredményt. Szerkezetanalógiás módszert alkalmazva figyelembe 
kell venni, hogy az addigi sikerességi tényező, a hatékonysági mutató alapján 
a megfúrt szerkezetek nagyobb hányada meddő. Ily módon a kimutatott szer
kezeti indikációknak a sikerességi tényező figyelembevételével csökkentett 
számú tagjára kell a készletet feltételezni. Ezt elosztva a produktívnak felté
telezett szerkezetek számával, kiszámítható az ún. egy szerkezetre eső készlet
mennyiség. Ezek után még mindig bizonytalan, hogy konkrétan mely előfor
dulások várhatók produktívaknak és melyek meddőnek, ez azonban igen ne
héz kérdés, mert semmi biztosíték nincs arravonatkozóan, hogy a számításba 
vett szerkezetek közül olyan egyenletességgel oszlana meg a készlet, mint 
az analóg területen. Jelenleg a hazai 120 ismert előfordulás közül az ismert 
készlet több mint 80 %-át 10, ezen belül a készleteink kb. felét 1 előfordulás 
tartalmazza. Ez jó példa a készleteloszlás egyenetlenségére. Látható tehát, 
hogy a földtani kutatás során bármennyire is megbízhatóak az alapterület 
(etalon) paraméteradatai, az egymástól távoli területek összevetése az analó
giás módszer bizonytalanságaival terhelt. 

Ezenkívül kétségtelenül megtalálható az ún. szubjektív tényező, melynek 
csökkentése állandó törekvésünk, mégsem sikerült kiküszöbölni. 

A munkálatokat, becsléseket, számításokat az erre legalkalmasabbnak tar
tott szakembercsoportok végzik. A prognóziskészítés különösen nagy szakmai 
felkészültséget, széleskörű látókört igénylő, talán a legsokoldalúbb földtani 
munka. Kiterjed valamennyi földtani adat szintézisére, a világirodalom tárgy
időszaki ismeretanyagaira. A prognózisbecslés tehát általános, elvi és gyakor
lati feladat együttesen. 

Nehezíti a kérdés megoldását, hogy az А, В, С kategóriában már konkrét 
alapadatok állnak rendelkezésre, a prognózisbecslésnél valamennyi alapadat 
csak feltételezett. 

A prognózisbecslést tehát olyan szakembereknek kell végezni, akik a pers
pektivikus területet jól ismerik, hosszú szakmai, gyakorlati tapasztalattal 
rendelkeznek és a szénhidrogéngenetikai, migrációs, akkumulációs kérdések
kel foglalkozó tudományágakban járatosak, azok legújabb eredményeit is
merik. 

A folyamatos tevékenység biztosítása érdekében jólképzett kollektíva ala
kítandó ki erre a fontos feladatra, olyan beosztásban, mely biztosíték is a 
tárgyilagosságra. Ez a munka csak tudományos megfontolásokon alapulhat, 
napi munkák problémáitól és egyéb irányítottságtól mentesen. 


