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A délalföldi szénhidrogénkutatások ered
ményeként eddig az alábbi területeken tártunk 
fel művelésre érdemes mennyiségű kőolaj-, 
vagy földgáztelepeket:
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A felsorolásból látható, hogy az 1957-ben 
elindított új földtani koncepció alapján folyó 
komplex előkutatások eredményeként a Dél
alföldön számos kőolaj- és földgázelőfordulást 
tártunk fel mélyfúrásokkal, a kezdettől 1941-ig 
bezárólag felkutatott egyetlen földgázlelőhely- 
íyel szemben. Kőolajtelepek jelenléte tehát 
1957 . után vált ismeretessé a Délalföldön. Az 
újabb földgázelőfordulások többségének kész
lete nagyságrenddel nagyobb, mint a tótkom- 
lósi.

A dél-tiszántúli kutatások 1957-től sikere
sek, a Duna-Tisza köziének déli részén az 1962- 
ben felfedezett Üllés az első jelentős ered
mény.

Az alábbiakban az üllési, szanki, algyői, 
soltvadkerti adatokat foglaljuk össze dióhéj
ban, mint a Duna-Tisza közének legújabb ku
tatási eredményeit.

A terület mélyföldtani felépítése

A mellékelt térképen (1. sz. ábra) látható 
felosztás szerint a Duna-Tisza közén (l.-el je 
lölve) találjuk azt a területet, ahol a negyed-

* CH-al jelöltük a túlnyomórészt szénhidrogénöket 
tartalmazó földgázelőfordulásiokat. —  CH-|~C02-vel a 
szénhidrogén-széndioxid gázkeverék telepeket.

és harmadidőszaki üledékek alatt epikontinen- 
tális-mezozóos, illetve paleozóos kristályos kő
zetekből álló medencealjzatot értek el a fú
rások.

A medencealjzat hasonló kifejlődése alap
ján földrajzi elterjedését figyelembevéve, ezt 
„kiskúnsági paleozóos-mezozóos aljzatú neogén 
medencének” neveztük.

Ettől keletre (2.-vel jelölve) „flis-szerű” 
aljzattal jellemezhetően a Tisza menti „flis 
övét” körvonalaztuk. Tovább, keleti irányban 
(5-tel jelölve) azt a területet különítettük el, 
ahol — eddigi ismereteink alapján — a me
dencealjzat paleozóos és epikontinentális-me- 
zozóos képződményekből áll.

A főleg paleozóos, alárendelten mezozóos 
kőzetek felépítette ÉNY—DK-i irányban húzó
dó tiszántúli rögvonulat feletti pliocén üledé
kekben tártuk fel a Délalföld eddigi légj elen- 
tősebb kőolaj- és földgáztelepeit.

Ma már jelentős eredményekről adhatunk 
számot a Duna-Tisza közén is.

A 2. sz. ábrán szembeötlő a nagykiterje
désű „Békési süllyedék” , ahol a harmadidő
szaki üledékek tetemes vastagsága nemcsak 
közvetett geofizikai módszerekkel, de néhány 
mélyfúrás tanúsága szerint is bizonyított. Ez 
a mély üledékgyűjtő a Tisza-Körös összefolyá
sánál délre fordul és Hódmezővásárhely—Ma- 
kó-i árok néven ismert mélyvonulatként a Ti
sza vonalával párhuzamosan áthúzódik jugosz
láv területre. Legmélyebb része a szeizmikus 
mérések alapján 6000 m-nél is nagyobb mély
ségűre becsülhető.

A kutatási munkahipotézis a vastag me- 
denoeüledékebben a szénhidrogénkeletkezést és 
a csapdaképződést egyaránt feltételezte; ezen 
az alapon gazdasági jelentőségű felhalmozódá
sokat is remélt. A hipotézis helyességét azóta 
számos kőolaj- és földgáztelep feltárása iga
zolta.

A szerkezeti elemeket és a szénhidrogén- 
telepek viszonyát ábrázoló térképen (1. sz. áb
ra) látható, 'hogy a medence „partjain” maga
sabb szerkezeti helyzetben kialakult csapdák
ban ipari jelentőségű kőolaj- és földgáztelepek 
egész sorát tárták fel a magyar és jugoszláv 
kutatások. A területről áttekintést a 3. sz. 
ábra nyújt.
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Geofizikai mérések áttekintése

Az első geofizikai méréseket maga Eötvös 
Lóránd végezte Szeged és Baja környékén az 
1909— 1911 években. 1921— 1922-ben tovább 
folytatódtak az Eötvös-ingás mérések, 1941— 
44 között a Duna-Tisza köze déli részén, Tom
pa, Madaras, Katymár, Sándorfalva, a Tisza- 
Maros szögben Ferencszállás térségében tör
téntek egymáshoz kapcsolódóan összefüggő 
mérések Eötvös-ingával, részben a MANÁT 
(Magyar—Német Ásványolaj RT) megbízásá
ból. A MANÁT graviméteres méréseket is esz
közölt ezen a területen, sőt a hannoveri SEIS- 
MOS cég szeizmikus munkálatokat is végzett 
Sándorévá és Ferencszállás környékén. A ré

gi munkák dokumentumai nagyrészben meg
semmisültek a második világháborúban.

Sándorfalván és Ferencszálláson sikerte
len mélyfúrásos kutatásokat, Tótkomlóson gáz
kitöréssel bizonyított pozitív kutatási eredmé
nyeket ismerünk.

1949— 1950-ben, majd 1958-ban Eötvös-in
gával, 1980— 1962-ben graviméterrel a Duna- 
Tisza köze és Tiszántúl déli részének felméré
se 1956— 1958. között áttekintő jellegű mág
neses mérésekkel kiegészítve megtörtént.

Az OKGT Szeizmikus Kutatási Üzeme 
1953—54—55—56. években ezen a területen 
reflexiós regionális vonalakat mért. 1955—57.
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között Jánoshalma környékén, 1954— 1957— 
1958-ban Soltvadkert—Kecel között, 1957-ben 
Baja vidékén, 1959— 1960— 1962. Fábiánsebes- 
tyén, 1959— 1960— 1961. években Kistelek, Fe- 
rencszállás, 1961-ben Csanádpalota—Makó tér
ségében, 1962-ben Szeged—Üllés—Ferencszál-

Ü l l é s

Előkutatás:

Az OKGT. Kutatási Főosztálya által előírt 
program keretein belül 1959— 1961. években 
Szeged környékén átnézetes reflexiós szeizmi-
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lás, 1964-ben Szánk körzetében folytak részle
tes reflexiós szeizmikus mérések.

A mérések kiértékelése nyomán megindul
tak a mélyfúrások a perspektivikusnak ítélt 
földtani alakulatok feltárására a „Szegedi me
dencében” .

kus méréseket végzett az OKGT. Szeizmikus 
Kutatási Üzeme. A kiértékelés során ÜLLÉS— 
BORDÁNY térségében É—ÉNY, D—DK-i 
elnyúló medencealjzat kiemelkedésre utaló tér
kép volt megrajzolható a nagy süllyedék nyu
gat-felé emelkedő szárnyán.
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Felderítő kutatás:

A mélyebb medencerészek felől feltételez
hető volt a szénhidrogénmigráció, továbbá az 
akkumuláció lehetősége; így a Kutatási Főosz
tály még a részletező mérések elvégzése előtt 
1962-ben megtelepítette az első, majd csakha
mar — még az első fúrás lemélyítése és kivizs
gálása előtt — a második felderítő kutatófú
rást is. Ezzel egyidejűleg a részletező szeizmi
kus mérések tovább folytak, melyek eredmé
nyeként a kutatási területtől ÉNY-i irányban 
újabb mélységbeli gerincre utaló alakulat volt 
körvonalazható.

Az időközben lemélyített fúrások eredmé
nyei alapján rekonstruálható mélyföldtani vi
szonyok eltérést mutattak a szeizmikus méré
sek értelmezése adta képtől, ezért 1964-ben 
tovább szorgalmaztuk a részletező mérésekéi, 
felhasználva immár a mélyfúrások szolgáltatta 
adatokat. A mérések feladata az alsópannóniai 
fekvő összlet szerkezeti viszonyainak tisztázása 
volt.

Kőolaj földtani viszonyok:

A terület legidősebb képződménye Üllésen 
„flis-szerű” rétegösszlet, melynek tektonikái
kig erősen igénybevett törmelékes , kőzeteire

diszkordánsan települ a tortonai emelet homok
kőből, konglomerátumból, márgából, tufából ál
ló sorozata. A „flis” -t itt még nem harántolta 
át egyetlen fúrás sem. A tortonai képződmé
nyek vastagsága jelenlegi ismereteink szerint 
10— 160 m között változik. Rajtuk szintén fel
lelhetők az erőteljes tektonikai igénybevételre 
utaló jelenségek, sőt a felettük diszkordánsan 
települő alsópannóniai rétegekben is gyakoriak 
a csúszási lapok, mozgásra utaló 20— 30n-os 
dőlések. Az alsópannóniai sorozat átlagban 850 
m vastag. A felsőpannóniai képződmények 
1000—1200 m vastagságot képviselnek, míg a 
levantei és pleisztocén rétegek 450 m-t tesznek 
ki átlagosan. Kőolajföldtani szempontból a tor
tonai (kőolaj, szénhidrogéngáz) az alsópannó
niai (szénhidrogéngáz) és a felsőpannóniai (kő
olaj, szénhidrogéngáz) képződmények eredmé
nyesek.

Az 1. sz. felderítő kutatófúrás a tortonai 
konglomerátumban kis kőolajtelepet tárt fel 
éghető szénhidrogéngáz kíséretében.

A törtön főleg éghető gáztermelést szol
gáltat. A telep „túlnyomásos” : 2002 m-foen mér
ve, a rétegnyomás: 322 at., tehát kereken 
60%-kál múlja felül a hidrosztatikai nyomást. 
A hőmérséklet ugyanitt: 134 C°.

Az alsópannóniai gáztelep rétegnyomása a 
hidrosztatikai nyomással egyenlő.
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Kedvező áteresztőképességre utal a 10 mm 
átmérőjű fúvókán mért 130 000 m3/nap gáz
termelés. A gázzal együtt felszínre került olaj- 
emulzió vizsgálata a pannon szénhidrogének 
közös és a tortonai külön genetikának feltéte
lezését támasztja alá.

A felsőpannóniai alemeletben a felső-alsó- 
pannoniai határhoz közel jelenleg 6 telepet is
merünk, melyek közül kettő kőolajat, a többi 
szénhidrogéngázt tartalmaz.

Az első felsőpannóniai telepet már az Ül- 
lés— 1. sz. felderítő kutatófúrás feltárta, és 
122 m:i nap kezdeti olajtermelésével igen bizta
tó eredményt adott.

Üllés gyorsabb megismerése és mi
előbbi konkrét nagyságrendi értékelése ér
dekében bizonyos fokú ésszerű mértékű kon
centrációt eszközöltünk még ez év elején. En
nek célja elsősorban a produktív felsőpannon 
továbbkutatása volt, melynek érdekében az al
sópannont éppen csak elérő Üllés-Felső elneve
zésű fúrásokat mélyítettünk a terület nyugati 
szárnyán, ugyanakkor második lépcsőben a tör
tön harántolásával a mélyebb szintek megku
tatását végeztük az északi és északnyugati te
rületrészeken. A felsőpannóniai és alsópanno- 
niai kőolaj- és földgáztelepekben a rétegnyomás 
értéke minden esetben a hidrosztatikai nyo
mással egyező, vagy közel egyező.

Az üllési terület kutatása lényegé
ben befejezettnek tekinthető. Az itt 
lemélyített 26 db mélyfúrással ismeretes
sé vált, hogy a terület elsősorban föld
gáz szempontjából jelentős, mert kereken 1/2 
milliárd m3 95— 96% szénhidrogéntartalmú jó 
minőségű ipari földgázkészlete mellett az olaj- 
termelés elenyészően csekély. A szorosan vett 
üllési területen a továbbiakban már csupán 1—
2 fúrás lemélyítését tervezzük.

Gazdaság földtani értékelés

Az üllési terület gazdaságföldtani értéke
lése a jelenlegi készletek figyelembevételével 
pozitív eredménnyel zárult: a tiszta potenciális 
népgazdasági haszon 212 millió Ft a kutatási 
és termelési költségek levonása után. Haszno
sítása Szeged városban folyamatban van, ahol 
egyidejűleg a városi gáz szénből történő előál
lítását megszűntették.

S z á n k

Előkutatás

Kiskunmajsa térségében 1963. évben foly
tatott szeizmikus mérések alapján — többek

között — SZÁNK—JÁSZSZENTLÁSZLÓ kö
zött egy ÉNY-DK irányú mélységi relatív ki
emelkedés volt megrajzolható.

Felderítő kutatás:

Ezen a gerincvonulaton került lemélyítésre 
az első szanki felderítő kutatófúrás, mely kez
deti hozama alapján az Alföld egyik legna
gyobb jelentőségű új kőolajlelőhelyét sejttette. 
A fúrás 1880 m (— 1765 m t. sz. a.) mélység
ben érte el a törmelékes fáciesű miocén (tor
tonai) képződményeket, és a tetőzónából kez
detben 10 mm 0 -jű  fúvókán napi 353 m3 ola
jat termelt 18 900 m3 gáz kíséretében.

A kedvező kezdeti eredmény alapján ke
rült sor a 2., 3., 4., 5. sz. fúrásppntok kitűzésére 
és 1965. év elején az üllésihez hasonló koncen
trációt is létrehoztunk a terület mielőbbi gaz
dasági értékelése érdekében.

Kőolajföldtani viszonyok:

Ezen fúrások adataiból nyilvánvalóvá vált, 
hogy a szeizmikus adatok alapján megrajzolha
tó kép nem fedi a valóságot, sőt a szeizmikus 
adatok alapján feltételezett keleti irányú mé
lyüléssel szemben az ellenkezőjét tapasztaltuk 
a miocénre vonatkozóan. Ez a megállapítás ku
tatási szempontból egyrészt kedvező volt, mert 
feltételezhettük, hogy a produktív rétegösszlet 
a vártnál nagyobb kiterjedésű, másrészt rámu
tatott a pliocén medencealjzat kutatást nehezí
tő esetleges töréses szerkezet-alakulására.

A gyakorlat azóta továbbra is csak erősíti, 
hogy ezen a területen nem lehetséges megkö
zelítő pontossággal előre jelezni a neogén alj
zat helyzetét, kifejlődését.

A fekvő, általában paleozóos kristályos alj
zat, kivéve a Szánk—2 jura (?) mezoóos összle- 
tét.

A tortonai összlet felső szakasza lithotham- 
niumos mészkőkifejlődés, alsó része meszes tö
mött homokkő és konglomerátum a lepusztítás 
mértékétől és a preformált térszínitől függő 
kifejlődésben és vastagságban. A szarmata me
szes homokkő és márgaösszlete helyenként ki
mutatott, másutt feltételezett, vas?v hiányzik. 
Változatos korú, szerkezeti helyzetű medence- 
aljzat Szánkon viszonylag kis területen lezaj
lott egyenlőtlen medencealjzat mozgásokról ta
núskodik.

Kőolaj- és földgáz a feltehetően tortonai - 
szarmata homokkő, továbbá a tortonai konglo
merátum, ill. lithothamniumos mészkőrétegek
ben tárol. Az első fúrásban 247 at. rétegnyo
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mást észleltünk, ami az 1880 m-es mérési mély
séget figyelembevéve a hidrosztatikai nyomás
hoz viszonyítva 30%-os túlnyomást képvisel.

Szánkon a szénhidrogéntároló rétegek hasz
nosítását egyrészt a változatos, geológiai adott
ságokból eredő másrészt a kiforratlan techno
lógiák (cement, iszap) okozta problémák aka
dályozzák. Az első helyen áll a töréses szerke
zetalakulás következtében fellépő hidrosztati
kai nyomásértéket meghaladó túlnyomás és 
helyenként teljes mértékű iszapveszteség. Ezek 
és más, itt nem említendő ok következménye
ként a jelenleg lemélyített fúrások közül ke
vés a jól kiképzett kút, sőt a béléscső mögötti 
oementpalástok nem megfelelő zárása miatt az 
átfejtődés veszélyével is számolni kell.

Eddigi ismereteink szerint a szanki terü
leten hiányzik a miocén alatti törmelékes „flis” 
jellegű kifejlődés, és a tortonai rétegek alatt 
paleozóos metamorf-, vagy epikontinentális 
mezozóos medencealjzat található.

Egy év leforgása alatt kereken 20 db ku
tatófúrást mélyítettünk ezen a területen. 
A fúrások adatainak nyomán ma már egy 7,5 
km, 2—2,5 km hosszú tengelyekkel jellemez
hető ÉN Y—DK-i irányban elnyújtott ellipszis
alakú területet tartunk perspektivikusnak. A 
terület ÉNY-i része erősebben megkutatott, míg 
a DK-i részen a kutatások most vannak felfej
lődőben.

Az ÉNY-i területrész viszonylagos felfúrt- 
sága ellenére ma még sem a földtani, sem a 
hidrodinamikai adatok nem elegendők a ter
melés reális megítéléséhez, mert a szeszélyes 
tektonikai és kőzetlkifejlődési viszonyok, vala
mint a miocénben fellépő hidrosztatikainál na
gyobb nyomás és az ezt helyenként tovább bo
nyolító iszapveszteség az adatszerzést és a ku
tak kiképzését igen megnehezíti.

A jövő évben 25— 30 db fúrás lemélyíté
sét tervezzük. A cél elsősorban az ÉNY-i már 
gazdasági jelentőségű terület részletező meg
kutatása és a DK-i ellipszis-szárny továbbfej
lesztő kutatása.

A szanki területen befejezetlen még a ku
tatás, a megismeréshez további mérések és 
újabb fúrások lemélyítése szükséges. DK-i irá
nyú továbbfejlesztést a gravitációsan kimuta
tott maximum értékelését célozta a Szank-Dél- 
1 sz. felderítő fúrópont kitűzése.

Ma annyit ismerünk, hogy a fenti mére
tekkel jellemzett ellipszis alakú területnek je
lentős részét várhatóan gázsapka foglalja el. 
melynek peremén egyelőre csak az ÉNY-i ré
szen bizonyítottan tektonikával tagolt olajsáv 
húzódik, egyelőre lehatárolatlanul. A gázsapka 
készlete jelenleg 4 milliárd m3-re becsülhető.

Gazdaságföldtani értékelés

A szanki szénhidrogéinkutatások már ed
dig is jelentős népgazdasági eredményt hoztak 
és a kutatások továbbfolytatásához önmaguk is 
biztosították az anyagi fedezetet. Ha csupán 
a gázkészletet vesszük alapul, akkor a ráfordí
tott kutatási és a ráfordítandó termelési költ
ségek levonásával a potenciális tiszta népgaz
dasági haszon közel 2 milliárd Ft-ra tehető. 
Ez a szám a jövőben a további kutatások során 
még növekedni fog.

A területen a kísérleti termeltetések, ka
pacitásmérések során kitermelt kőolajmemnyi- 
ség hathatósan támogatja az olaj termelési terv 
teljesítését. A gáz felhasználására helyi vonat
kozásban is történtek intézkedések és a nagy 
országos gázvezetékrendszerbe való bekapcsolá
sa is időszerűvé vált.

A környék kutatása

Szánktól keletre a jászszentlászlói szeiz
mikus gerincre a közeljövőben telepítünk mély
fúrásokat.

Szánktól Ny-ra és DNY-ra Pirtó közelé
ben is tervezünk fúrást a közeljövőben. A har- 
kai kiemelkedésen az első felderítő fúrás vizs
gálata folyamatban van, a második fúrás mé
lyítésére megindultak az előkészületek.

Az Eresztő térségében kimutatott szeizmi
kus kiemelkedésen a kutatások szintén hama
rosan megkezdődnek. Kutatási tervünkben sze
repel a Pusztamérgestől ÉK-re elterülő gerinc- 
vonulat a Kiskundorozsma—Üllés és az Üllés— 
Forráskút-i szeizmikus kiemelkedések fúrások
kal történő megvizsgálása is. A kiskundorozs
mai, forráskúti, jászszentlászlói területeken a 
második lépcsőben az eddiginél mélyebbre ha
toló fúrások is szükségesek lesznek.

Kiskundorozsimán a közelmúltban újabb 
kőolajtelepet ismertünk meg az első felderítő 
kutatófúrásban.

A medence mélyebb fekvésű területeinek 
vastag üledékösszleteit a megfelelő felkészülés 
és gyakorlati tapasztalatok birtokában szintén 
programiba vettük. Fábiánsebestyéu és Algyő 
Környékén a medence belsejében levő képződ
mények sztratigráf iájának megismerése és a 
geofizikai adatok pontosabb értelmezése távo
labbi extrapolálhatósága érdekében felderítő ku
tatófúrások mellett a jövőben paraméter-jelle- 
gű fúrásokat is telepítünk.

S o l t v a d k e r t

Előkutatás

Soltvadkert környékén az 1942— 43-as 
években végzett graviméteres mérések alapján
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kimutatott két kisebb gravitációs maximumon 
az 1954—58 között végzett reflexiós szeizmi
kus mérések a gravitációs maximumoktól kis
sé eltolódva mélységi kiemelkedésre utaló in
dikációkat eredményeztek. A területtől É-ra 
lévő Kiskőrös— 1 sz. kutatófúrás liász korú kő- 
olajnyomos agyagmárga-összletet tárt fel, a 
szénhidrogénképződés feltételei tehát a mezo
zoikumban bizonyítottak. Távolabb, az üllési és 
a tompái területeken a miocén és pliocén adott 
gazdasági jelentőségű eredményeket.

Felderítő kutatás

Áz első felderítő kutatófúrás az alsópanno- 
niai homokkőrétegekben jóminőségű gáztelepet 
tárt fel. A fúrások az alsópannon alatt szarma
ta (homokkő, mészkő, márga) tortonai-helvéti 
(vulkáni tufit, márga, breccsia, konglomerá
tum), helyenként „flis” jellegű törmelékes kré
tát és paleozóos gránitot tártak fel. Ahol grá
nitot ért a fúró, ott felette közvetlenül miocén 
települ. A „flis-szerű” törmelékes képződmé
nyek megjelenésükkel eddigi ismereteinket 
döntő módon egészítik ki.

Gazdasági értékelés

A kutatások Soltvadkert térségében lassan 
befejeződnek. Az előzetes becslések alapján 
mintegy 50 millió m3 készletű gázelőfordulás- 
sal gyarapodott szénhidrogénkészletünk. A ku
tatás értékelése folyamatban van, a jelek sze
rint kifizetődő volt ezen a területen is. A kör
nyék' hasonló jellegű indikációinak megkutatá
sa jövő feladataink közé tartoznak.

A l g y ő

Előkutatás <

Az algyői szerkezet a Szegedi medence 
mély részén helyezkedik el. A területre vonat
kozó megelőző geofizikai mérések során 1959— 
1961. között különböző geofizikai, főleg szeiz
mikus mérések történtek. A mérések eredmé
nye szerint Algyő és Tápé között ÉNY-DK 
irányban környezetéből kiemelkedő, mélyben 
eltemetett vonulat húzódik, amelynek tetővi
déke Algyő mellett megtalálható.

Felderítő kutatás

A szerkezetet igen reményteljesnek tartot
tuk, és fúrással történő kutatását már az 1963.

és 1964. évi fúrási tervünkben is szerepeltettük, 
de lemélyítésére csak az 1965. évben került sor.

Az Algyő— 1 sz. felderítő kutatófúrást az 
Algyő melletti szerkezet tetővidékére tűztük ki 
Í964. december 9-én. A fúrás geológiai-műsza
ki fúrási tervében a Szegedi medence tapaszta
latai alapján 1600 m mélységtől szénhidrogén- 
tároló rétegek jelenlétére számítoittunk és ezek
nek megfelelően történt a fúrás kiképzésének 
megtervezése. A fúrást 3000 m mélységig ter
veztük. Lemélyítésének munkálatai csak 1965. 
június 20-án kezdődtek meg a nagyteljesítmé
nyű kitörésgátló szerkezetek beszerzése miatt, 
inivel Ülléshez és Szánkhoz hasonlóan túlnyo
másra számítottunk.

Ez az első, 3000 m-re tervezett felderítő 
kutatófúrás 1965. nyarán 1500 m körüli mély
ségben haladt, amikor a tápéi vízkutatófúrás
ban megperforálták az olajkitöréshez vezető ré
teget. Ennek kissé részletesebb ismertetésére as 
algyői szénhidrogénkutatások körül támadt té- 
<res nézetek tisztázása miatt van szükség.

Tápé Tiszatáj Mg. Tsz. termálvíz fúrás adatai:
1964. október 17-én készítette el a szakvéle
ményt a Magyar Állami Földtani Intézet Víz
földtani Osztálya.

A fúrás tervezett mélysége 2000 m volt.
1965. március 22-én kezdte meg a mélyítési 

munkálatokat az Országos Vízkutató és 
Fúró Vállalat Ceglédi Üzemvezetősége 
EM 140 berendezéssel.
A fúrást 2007 m-ig mélyítették és 2004 
m-es saruállással 6 5/'8” -os béléscsővel 
látták el.

1965. május 28-án perforálták meg három má
sik szakasszal együtt az 1953— 1962,5 m 
olaj tartó réteget.
A többi perforáció: 1940— 1949 m 

1923— 1930 m 
1906— 1911 m.

1965. június 7-én az öblítőiszapot vízre kicse
rélték, ennek kapcsán olajos vizet, majd 
tiszta olajat termelt a lyuk, melyet az 
Alföldi Kőolajfúrási Üzem beavatkozásá
val elfojtottak.

A további munkálatokat az Országos Kő
olaj- és Gázipari Tröszt irányításával végez
ték, mely szerv a kutat átvette, és a felmerült 
össz-kiadásokat térítette. A munkálatok során 
tömítővel az 1953— 1962,5 m felsőpannoniai ho
mokkőréteget termelésre kiképezték és az 
OKGT gondoskodott a felszínre került kőolaj 
elszállításáról.

Az algyői szénhidrogénkutatások tehát nem 
a tápéi vízkut eredménye alapján indultak meg.

Az Algyő— 1. sz. fúrásban műszaki nehéz
ségek miatt ugyan, nem sikerült a tervezett 
3000 m mélységig lehatolni, de 1779 m és 2230
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m közötti szakaszon mintegy 39 db porózus, 
vizsgálatra érdemes réteget jelölhetünk meg, 
melyek vizsgálata a tárgyidőszsakban folyik.

Ezek szárnyhelyzetében helyezkedik el a 
vízkút olajos rétege.

Az 1965. augusztusában megindult 2. sz. fú
rásban közel 2000 m-ben a tápéi kút rétegé
nél mélyebb helyzetű és attól független olaj
tároló réteget tártunk fel, és állítottunk kísér
leti termelésbe. Mindkét kúton termeltetési kí
sérleti mérések folyamatban vannak, és iga
zolják azon kutatási kiindulópontul szolgáló 
feltételezésünket, mely szerint: a pannon ,,Ü1- 
lés felső” szintje itt is produktív kifejlődésű 
Tehet.

A jövő évben ezen a területen 63 000 m 
mélyfúrást mélyítünk és a nagyobb mélységek 
megismerésének hangsúlyozott szorgalmazása 
mellett a már produktív szintek továbbnyomo- 
zását is foy tatjuk.

A területen jelenleg működő berendezé
sekhez a közeljövőben további berendezést csa
tolunk, a megismerések gyorsítása érdekében.

Nem szabad azonban szem elől téveszte
nünk a terület perspektivításának megítélésé
ben, hogy a Dél-Alföld itt feltárt felső-alsó- 
pannon határon kifejlődött tárolószíntjei len
csés kifejlődésű homokkőrétegeket tartalmaz
nak, melyek igen gyakran nagy kezdeti hoza
mú, de rövid élettartamú kutakkal jellemzet
tek. Az algyői szerkezet kétségtelen a legna

gyobb perspektivítású terület mind alföldi, 
mind országos viszonylatban, amely perspek- 
tivítást a további mélyfúrások hivatottak bi
zonyítani.

Gazdasági értékelés

Még távol vagyunk-attól, hogy az algyői 
területet alaposabb megismerés alapján ilyen 
vonatkozásban értékelhessük. Annyit azonban 
már most megállapíthatunk, hogy a kutatások 
jelenlegi szakaszában becsülhető potenciális 
népgazdasági haszon a befektetéseket bősége
sen-meghaladja és ez a jövőben tovább foko
zódik. Közelebbi meghatározhatóság igénye nél
kül ezt az értéket milliárd Ft-os nagyságrend
ben körvonalazhatjuk.

A dél-alföldi szénhidrogénkutatások jelen
leg legeredményesebbek.

Az eredmények tudományos és.gazdasági 
vonatkozásban egyaránt nagy jelentőségűek. A 
vizsgálatoknak mindkét irányban történő kiszé
lesítése, rendszerezése és korszerűsítése foko
zódó ütemben folyik. Feladatunk a már ered
ményes területek minél gyorsabb megismerése, 
az adatok azonnali újra-értékelése és a továb
bi felderítő kutatások szolgálatába állítása, az 
így megalapozott igény alapján a kutatás tech
nikai erőinek csoportosítása.'

Az úrkút! mangánércteriilet mai földtani értékelése
írta: Dr. Cseh Németh József

Ö s s z e f o g l a l á s :  A Déli-Bakonyban az 
úrkúti terület mangánérce hazánk fontos nyers
anyagbázisa. Az irodalomból 1874 óta, a bányá
szati kutatások alapján 1917 óta ismerjük.

A mangánösszletet is magába foglaló jura 
rétegsor ÉK—DNY-i csapásirányú, 12 km hosz- 
szúságú, 4— 6 km szélességű vonulatban helyez
kedik el a keleten felszínen lévő, nyugaton a 
mélyben fedett triász kőzetek között. Az utóbbi 
éveikben a kutatások a területet részben leha
tárolták. A mangánösszlet részben képződési 
adottságoknál fogva maradt ki, nagyrészt azon
ban lepusztult. *

* Előadta a M FT Középdunántúli Csoportja úrkúti ülé
sén 1962. szeptember 28-án. Kézirat lezárva 1964. de
cember 31.

Az 500—-550 m vastagságú jura rétegsor
ból 350—400 m-t a liász tölt ki. A liász alsó 
tagjai karbonátos kőzetek, mészkövek, később 
ezeket szilikátos-karbonátos kőzetek, tűzköves 
mészkövek váltják fel. A középső- és felgőliász 
határon éles üledékváltozással jelennek meg az 
első mangánoxidos kiválások, majd karbonátos 
mangánképződés válik uralkodóvá. A területen 
a mangánösszlet kifejlődése szabályszerű terü
leti elrendeződést mutat. Ez a kifejlődés az 
ülepítő medence erős tagoltságára, a liász szi
gettenger jellegére utal. Az elszigetelten álló 
területek érzékeny fizikai, kémiai, biológiai vi
szonyai kedvezőek voltak a finomrétegzett 
mangántartalmú kőzetek képződéséhez. A man» 
gánösszletre ismét tűzköves kőzetek települnek
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