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Észak-Békés szénhidrogénkutatásí 
eredményei
és továbbkutatási lehetőségei*

A szerzők röviden ismertetik az észak-békési terület 
kutatástörténetét, földtani felépítését, elemzik az eddigi 
kutatási eredményeket. Regionális földtani, tektoni
kai és szénhidrogénföldtani adatok elemzése alapján a 
Bihari(?)~, Békési- és Szegedi neogén medencerészek 
ÉNy-i határán egy ÉK—DNy-i csapásirányú, depresz- 
sziós mélyzónához kapcsolódó, mélyreható, valószínű
leg horizontális elmozdulást is eredményező töréses 
övezetet mutatnak ki. Éttől délre ÉNy—DK-i, északra 
a flis övig ÉK—DNy, KÉK—NyDNy-i csapásirányú 
maximum- és minimumzónák, valamint ugyanilyen fő 
csapásirányú neogén törések a jellemzők. Az eltérő 
tektonikai irányok a két területen eltérő szénhidrogén
migrációs és -felhalmozódási lehetőségeket hoztak lét
re. A depressziós mélyzónától északra levő észak
békési területen a telepek kialakulásában (csapdaal
kotásban) a neogén tektonikának meghatározó szerepe 
volt. A szerzők a felismert tektonikai összefüggések 
és az eddigi kutatási eredmények alapján vizsgálják 
az észak-békési terület három kutatási szintjének (a 
preneogén medencealjzat, miocén képződmények és 
pliocén képződmények) szénhidrogén-kutatási lehető
ségeit, részletesen ismertetve az egyes szintekben ki
mutatott és valószínűsíthető csapdatípusokat.

Bevezetés

Az endrődi és szarvasi szénhidrogén-kutató 
fúrások adatainak feldolgozása során olyan föld
tani, tektonikai, szénhidrogén-földtani összefüg
gések mutatkoztak, amelyek érvényességét nem 
lehetett leszűkíteni egy kutatási területre, ill. 
hasznosnak látszott ezeket kiterjeszteni a kör
nyező, kevésbé megkutatott területrészekre is. 
Ez lehetővé teszi a kutatási irány pontosítását 
és elősegítheti a rejtett (felszíni geofizikai mé
résekkel ki nem mutatott) csapdákban levő 
szénhidrogéntelepek megtalálását.

A vizsgálódás alá vont bonyolult preneogén 
medencealjzatú, földtanilag nem lehatárolható, 
2000 km2 kiterjedésű észak-békési terület több 
kutatási egységet foglal magába. Ezek földrajzi 
helyét vázlatosan az 1. ábra mutatja.

♦Kézirat lezárva 1980. szeptember 1-én.
Elhangzott a Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Szervezeté
nek 1980. szept. 16—i szakülésén Szegeden.
A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Bizottsága által 
meghirdetett pályázaton kiemelt díjat nyert pályamű.
Megjegyzés: A cikkben közöltekhez képest a Pannóniái Réteg- 
tani Albizottság által 1982-ben elfogadott litosztratigráfiai egy
ségek neve a következőképpen módosul: — a tagozat ala.t for
mációt, formáció alatt formáció csoportot kell érteni — Marosi 
Formáció helyett Marosi Formáció Csoport — Jászkunsági For
máció helyett Jászkunsági Formáció Csoport — Csongrádi For
máció helyett Csongrádi Formáció Csoport — Hevesi Formáció 
helyett Hevesi Formáció Csoport — Tótkomlósi Mészmárga Ta
gozat helyett Tótkomlósi Mészmárga Formáció — Vásárhelyi 
Homokkőcsíkos Márga Tagozat helyett Vásárhelyi Márga For
máció — Nagykörűi Köztes Agyagmárga Tagozat helyett Nagy
körűi Agyagmárga Formáció — Szolnoki Homokkő—Agyag
márga Tagozat helyett Szolnoki Homokkő—Agyagmárga For
máció — Algyői Ferde Településű Agyagmárga—Homokkő Ta
gozat helyett Algyői Agyagmárga—Homokkő Formáció — Tör
teti Homokkő Tagozat helyett Törteli Homokkő Formáció 
— Zagyvái Vékonypados Homok—Agyag Tagozat helyett Zagy
vái Homok—Agyag Formáció.
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Észak-békési kutatási területek. 
Jelmagyarázat: 1. Szeghalom (régi terület), 2 . Endrőd, 
3. Szarvas, 4. Szarvas-délnyugat, 5. Kondoros, 6 . Gyo- 
ma, 7. Hunya, 8. Köröstarcsa, 9. Békés, 10. Endrőd- 

észak, 11. Dévaványa

Kutatástörténet

A területen szénhidrogén-kutatási céllal az 
első szeizmikus méréseket a MASZOLAJ RT 
(Magyar—Szovjet Olajipari Részvénytársaság) 
végezte 1952-ben. Gravitációs méréseket a 
MAELGI (Magyar Állami Eötvös Loránd Geofi
zikai Intézet) végzett 1958— 59-ben Heiland 
graviméterrel. Az első szénhidrogén-kutató fú
rást — Szeghalom— 1. — a MASZOLAJ mélyí
tette 1949—50-ben. Ezt az Alföldi Kőolajfúrási 
Üzem által 1958-ban fúrt Endrőd— 1. követte. 
Az 1958— 59. évi újabb szeizmikus mérések 
(Szarvas— Endrőd térségében) eredményei alap
ján az 1961-ben mélyített Szarvas— 1. fúrás a 
pannóniai homokkövekben földgáztelepeket tárt 
fel. A bíztató kutatási eredmény és a kedvező 
szénhidrogén-földtani környezet új lendületet 
adott a kutatásnak. Eltérő részleteséggel bár, de 
szeizmikusán felmérték az egyes területeket és 
megkezdődött azok mélyfúrásos kutatása vagy 
kutatásának folytatása (Szarvas—DNy: 1966; 
Kondoros: 1967; Gyoma— Hunya: 1971; Endrőd: 
1973). A szeizmikus anyag megbízhatóbb érté
kelésére 1976-ban Köröstarcsa—I. névvel föld
tani, geofizikai alapfúrást mélyítettünk. A szeiz
mikus mérések a vonalhálózat sűrűségének, a 
mérés módszerének (1971-ig hagyományos fotó
regisztrációs, 1976-ig mágneses jelrögzítésű 
analóg, 1977-től digitális jelrögzítésű) megfele
lően eltérő részletességű eredményeket adtak. 
Ezért a bonyolult földtani felépítésű területeken 
a kutatás megbízhatóbb tervezése érdekében, az 
első fúrást követően vagy a fúrásos kutatás 
közben, modernebb módszerrel részletező mé-
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Az észak-békési területen 1980. szeptember 1-ig mélyített szénhidrogénkutató fúrások 1 . t á b lá z a t
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Kutatási terület
Fúrások

száma
(db)

összes fúrt 
hossz 
(m)

A fúrásokból a 
pannóniai neogén 

feküt elérte (db)

1 . Szeghalom (régi terület — Sz) 1 2 424,3
2 . Endrőd (En) 28 74 913,5 18 16
3. Szarvas (Szr) 15 42 962,0 3 2
4. Szarvas-délnyugat (Szr—DNy) 1 3 479,0 1 1
5. Kondoros (Kond) 1 3 620,0 1 —

6 . Gyoma (Gyo) 2 6 655,0 2 2
7. Hunya (Hunya) 1 3 971,0 1 —

8 . Köröstarcsa (Köt) 1 3 401,0 1 1
9. Békés 1 3 500,0 1 1

1 0 . Endrőd-észak (En-É) 4 12 323,0 4 2
1 1 . Dévaványa (Déva) 2 5 439,0 2 2

összesen 57 162 687,8 34 27

réseket végeztek 1977— 78-ban Békésen, 1979- 
ben Szarvason és jelenleg ilyen mérések foly
nak Kondoros—Hunya térségében. A méréseket 
követően újabb területek (Békés, Endrőd—É: 
1977; Dévaványa: 1980) fúrásos kutatását kezd
tük el.

Napjainkig a fúrásos szénhidrogén-kutatás 
mennyiségét Észak-Békésben az 1. táblázatban 
levő adatok mutatják. Ezekkel a fúrásokkal 
Endrődön és Szarvason a pliocén homokkövek
ben jelentős mennyiségű éghető gáz- és CO2- 
készletet tártunk föl. A terület északi részén a 
telepeket lehatároltuk, a kutatást befejeztük. 
A szarvasi részen a megismert telepeket most 
határoljuk le. A többi területen a felderítő ku
tatást egy-két fúrással megkezdtük vagy most 
tervezzük.

Az egyes területek megkutatottságának kü
lönbözőségét mutatja az a tény, hogy amíg a 
115 km2 kiterjedésű Endrőd—Szarvason a fúrási 
sűrűség 0,4 db/km2, addig az összes többi, rajta 
kívül eső 1885 km2-en 0,007 db/km2. A neogén 
feküt elért fúrások száma a 15 km2-nyi End
rőd—I. területen 0,7 db/km2, az összes többi, 
rajta kívül eső területen 0,009 db/km2. E külön
bözőségek oka a kutatási lehetőségekben és 
eredményekben, valamint a mindenkori műsza
ki fölkészültségben rejlik. Először Endrődön 
és Szarvason is elsősorban a pannóniai tárolók 
kutatása volt a cél, mivel itt jelentős készletű 
telepeket találtunk és kutatásuk fúrástechnoló
giai problémát sem jelentett. Később azonban a 
túlnyomásos összletek — pl. Szarvason az ún. 
mélyszint — kutatása is elkezdődött és ez még 
a jövő feladata is lesz. Az eddigi tapasztalatok 
szerint a neogén fekü elérését és a mezozóos ré
tegek átfúrását a többi kutatási területen is sok
szor nehezítette a túlnyomás és iszapveszteség.

Az egyre megbízhatóbb szeizmikus mérések 
révén lehetővé válik a szerkezeti indikációk, a 
szénhidrogéncsapdát alkotó földtani alakzatok 
szénhidrogénföldtani értékének minél kevesebb 
fúrással történő megállapítása. Dolgozatunkban 
e mérések, az eddigi földtani— szénhidrogénföld
tani ismeretanyag, valamint regionális össze

függések alapján mutatunk rá a további kutatási 
lehetőségekre.

Rétegtani felépítés

A terület rétegtani felépítésével csak a kőolaj- 
földgázkutatási eredmények bemutatása és a 
továbkutatás lehetőségeinek ismertetéséhez 
szükséges mélységig foglalkozunk.

Prekambrium — paleozoikum

A terület középső részén a preneogén feküt 
prekambriumi és paleozóos képződmények al
kotják (2. ábra). Eddig elsősorban az endrődi 
fúrásokból ismerjük ezeket. A lyukgeofizikai 
szelvényeken és a magminták alapján sem lehet 
jól elkülöníteni a töredezett, breccsásodott, 
többszörösen átalakult prekambriumi gneiszét, 
anatexitet, milonitot és a valószínűleg 
paleozóos kori gyengén metamorfizált, az előbbi 
metamorfitok anyagából álló breccsát, konglo
merátumot, homokkövet. Ez utóbbiakat Szepes- 
házy K. [6] összefoglalóan metapszefiteknek 
nevezte és valószínűnek tartotta, hogy azonosak 
a Hegyes—Drócsa-hegység északi részén levő 
alsókarbon blasztodetritekkel.

Mezozoikum

Az eddig 5 fúrásban föltárt mezozóos képződ
mények a következők:

Alsótriász vörösesbarna és szürkésfehér fi
nom- és durvaszemcsés kvarchomokkövet (felső 
részén agyagpala betelepüléses) Gyoma— 1. fú
rás tárt föl.

Középsőtriász sötétszürke breccsásodott dolo
mitot ismerünk a Köröstarcsa—I. fúrásból.

Jura (korra pontosabban meg nem határozha
tó) szürke, sötétszürke, töredezett, kalciteres 
palás márgát, ill. sötétszürke agyagos márga- 
breccsát tártunk föl az Endrőd-észak—2., ill. 
Endrőd— 7. fúrásokkal.
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2. ábra
A neogén fekü fúrási adatok és felszíni geofizikai mé
rések alapján szerkesztett szerkezeti és morfológiai 

vázlata

Jelmagyarázat: 1. prekambriumi—palezóos felszín ten
gerszint alatti m értékkel, 2 . mezozóos felszín tenger
szint alatti m értékkel, 3. ilis felszín tengerszint alatti 
m értékkel, 4. mezozóos pikkelymaradványok öve, 5. 
neogén törés elvetési iránnyal, 6 . pikkelyeződési sík, 
7. bizonytalan jellegű szerkezeti vonal, 8 . süllyedék, 
9. geomorfológiai és tektonikus maximum, 10. fúrás, 
1 1 . javasolt fúrások elvi helyei, amelyekkel az a—h 
típusú csapdák kutathatók, a: geomorfológiai és tekto
nikus maximumok, a közvetlenül rájuk települő mio
cén rétegek, miocén és pliocén települt-kompakciós 
boltozatok, ai: kisebb és bizonytalan geomorfológiai 
és tektonikus maximumok, a közvetlenül rájuk tele
pülő miocén rétegek, miocén és pliocén települt—

kompakciós boltozatok, b: geomorfológiai és tektoni
kus maximumok szárnyhelyzete, a közvetlenül rájuk 
települő miocén rétegek, miocén és pliocén települt— 
kompakciós boltozatok, részboltozatok, c: neogén szer
kezeti vonalakhoz támaszkodó paleomorfológiai és tek
tonikus maximumok és a rátelepülő rétegek, d: pre- 
neogén medencealjzati pikkelyek, e: kiékelődő és pa- 
leogeomorfológiai monoklinálissal felülről érintkező 
tárolóképes miocén rétegek, f: törésnek támaszkodó 
pliocén települt—kompakciós boltozatok, g: paleo- 
geomorfológiai és tektonikus maximumok irányába 
kiékelődő pliocén homokkövek, h; ismert földgáztele

pek továbbkutatása, lehatárolása

Az alsókréta szürkésfehér, kalciteres márgá- 
ból magot nem fúrtunk. A  lyukgeofizikai szel
vények és fölötte, a miocén összletben levő tör
meléke alapján az Endrőd-észak—2. fúrásban 
valószínűsíthető.

Felsőkréta sötétszürke, repedésekkel és fényes 
csúszási felületekkel átjárt, márga betelepüléses, 
kőzetlisztes agyagmárga rétegeket a Békés— 1. 
fúrásból ismerünk.

A mezozoikumot feltáró fúrások, a felszíni 
geofizikai mérések és regionális földtani össze
függések alapján a területen pikkelyma
radványokban a flis-prekambriumi-paleozóos 
képződmények határán, a prekambriumi—paleo- 
zóos medencealjzatú részen — elsősorban a
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mélyzónákhoz kötötten — ÉK—DNy-i pászták- 
ban és nagy területi kiterjedésben a Gyoma— 
dévaványai gerincet határoló neogén töréstől 
DK-re változatos kifejlődésű mezozóos képződ
ményekre (2 .ábra) számíthatunk. Teljes vastag
ságuk Mezőberény térségében a 3000 m-t is 
meghaladja.

Neogén

A  neogént a területen a medencék felé kivas
tagodó (eddig max. 270 m vastagságban harán- 
tolt) miocén és több ezer m vastag pliocén réteg- 
összlet képviseli.
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Miocén

A miocén rétegeket két nagy csoportra oszt
hatjuk, amelyeket területi érvényességgel Mio
cén—I. és Miocén— II-nek nevezünk.

Miocén—I. Az ide sorolt kőzetek valószínűleg 
az ottnangi és kárpáti (helvéti) emeletbe tartoz
nak, de idősebbek is lehetnek. Jellemzőjük, 
hogy:
— durva, szögletes vagy kissé koptatott, hely

ben keletkezett, esetleg minimális távolság
ról szállított törmelékanyagból állnak vagy 
azt tartalmaznak

—  vulkáni kőzetet vagy vulkáni törmelékkőze
tet nem tartalmaznak

—  faunamentesek.
Az összleten belül a következő rétegek, réteg

csoportok különíthetők el:
1. szürke, zöldesszürke, metamorf kőzettörme

lékből álló breccsa
2. szürke, mezozóos kőzettörmelékből álló 

breccsa
3. polimikt breccsa
4. szürke, szürkészöld, kovás, aleurolitos kong- 

lomerátum-breccsa
5. fehéresszürke mészhomokkő
6. szürke, kavicsos, kőzettörmelékes homokkő, 

sötétszürke agyagmárga és aleurolit rétegek
kel.

Miocén—II. A  bádeni (tortónai) emeletbe tar
tozó kőzetek jellemzője, hogy
—  törmelékanyaguk a Miocén—I-ben levőknél 

koptatottabb, osztályozottab
—  gyakoriak a vulkáni törmelékkőzetek

— gyakran gazdag faunát tartalmaznak.
Az összleten belül a következő rétegek, réteg

csoportok különböztethetők meg:
1. szürke, zöldesszürke, gyakran vöröses árnya

latú agyag- és homokkőréteges breccsa
2. szürke, zöldesszürke, gyakran vöröses árnya

latú, tufás, homokos polimikt konglomerá
tum

4. szürke, barnásszürke, aleuritos agyagmárga, 
riodácit-, tufit-, homokkő- és helyenként 
konglomerátum rétegekkel

5. szürke mészkő
6. világosszürke riolit
7. világosszürke, szürkésfehér riodácittufit
8. világosszürke, szürkésfehér riolittufa-agglo- 

merátum.

Pliocén

A területen általánosan elterjedt képződmé
nyek vastagságváltozásai nagy vonalakban a 
neogén fekü morfológiájának megfelelő képet 
mutatnak. Az eddigi fúrások közül legvastagabb 
(3550 m) a Hunya— 1. fúrásban, legvékonyabb 
(2000 m körüli) az endrődi terület keleti részén 
és a Dévaványa— 1. fúrásban. Vastagsága a fú
rásokkal még fel nem tárt mély medencerészek
ben (pl. Mezőberény környékén) a 4500 m-t is 
meghaladhatja. Az összletben kronosztratigráfiai 
szinteket kijelölni nem tudunk, ezért a Kőolaj- 
kutató Vállalatnál kidolgozott litosztratigráfiai 
beosztást (3. ábra) használjuk, mely a szénhid
rogén-kutatás gyakorlati céljait is jól szolgálja.

Marosi Formáció. A területen a formáción be
lül csak a Tótkomlósi Mészmárga és a Vásár-
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helyi Homokkőcsíkos Márga Tagozat ismerhető 
fel. Az eddigi fúrásokban együttes vastagságuk 
a 100 m-t nem haladja meg. A formációt a 
fúrások jelentős része nem érte el. Megállapít
ható, hogy a Tótkomlósi Mészmárga Tagozat a 
relatíve kiemeltebb preneogén medencealjzatú 
részeken, a Vásárhelyi Homokkőcsíkos Márga 
Tagozat a mélyebb aljzatú részeken található, 
ill. várható.

Jászkunsági Formáció. A  Marosi Formációra 
többnyire 10— 20 m vastag Nagykörűi Köztes 
Agyagmárga települ. Ez a relatíve mélyebb me
dencerészekre jellemző, míg a kiemeltebb helye
ken (pl. Dévaványa—3. fúrás környéke) a teljes 
alsópannóniai összlet homokkőmentes, agyag- 
márgás kifejlődésű. Ilyen helyeken a tagozat el
különítésére nincs lehetőség. Problematikus a 
tagozat felismerése és elkülönítése az Endrőd- 
északi, Endrőd—III. és a szarvasi terület egyes 
fúrásaiban is.

A Szolnoki Homokkő-Agyagmárga Tagozat 
vastagsága a mélyebb medencerészeken az 
1000 m-t is elérheti, a dévaványai területen ke
leti irányban kiékelődik. Ebbe a tagozatba a 
6— 3. sz. homokkő rétegcsoportok tartoznak. Az 
L’ lyukgeofizikai marker (hagyományos érte
lemben az alsó—felsőpannóniai határ) alatti 
homokkőrétegeket ugyanis — helyi érvényes
séggel — a vastagabb elválasztó agyagmárga 
rétegek alapján 6 homokkő rétegcsoportba oszt
juk. Ezek nagy távolságokon keresztül is jól 
azonosíthatók. A számozást fölülről lefelé vé
gezzük (9. ábra).

A. tagozat tetejét az Sí alját az Lo lyukgeofi
zikai marker jelöli. A 6. sz. homokkő rétegcso
portot a Szolnoki Homokkő-Agyagmárga Tago
zat szárnyhomokkő típusú kifejlődésének tekint
jük. A csoport tetejét S2 lyukgeofizikai marker- 
rel jelöljük, ami regionálisan a kelet-alföldi 
Szalonta-szintnek felel meg. Az 5—4—3. sz. 
homokkő rétegcsoport kifejlődése alsó vezér
szint típusú. A kőolaj-földgázkutatás számára 
legjelentősebb az S2—Sí lyukgeofizikai marke
rek közötti összlet, ami a vizsgált területen a 
Dévaványa—1., —3. fúrások környezetének ki
vételével mindenütt hiánytalanul megvan. 
Vastagsága 300—400 m.

Csongrádi Formáció. Az egész területen álta
lánosan elterjedt. A legjobban feltárt Endrőd— 
szarvasi területen 650— 700 m vastag. A mélyülő 
medencerészek felé kismértékben vastagszik. 
A formáció tetejét a D’, alját az Sí lyukgeofizi
kai markerrel jelöljük. Két tagozatát az L’ 
lyukgeofizikai marker választja el. Az L’-—Sí 
lyukgeofizikai markerek közötti Algyői Ferde 
Településű Agyagmárga-Homokkő Tagozatba 
tartozik a 2— 1. sz. homokkő rétegcsoport és né
hány kisebb, helyi elterjedésű homokkőréteg. Az 
összlet az alatta és felette levő tagozatnál is 
agyagosabb, aleuritosabb, ún. delta-kifejlődésű 
(deltafront lejtő típusú). Ez azt jelenti, hogy a 
homokkő—agyagmárga rétegek a tagozat fekü- 
jéhez és fedőjéhez viszonyítva is ferde települé- 
sűek, kis távolságon belül is nehezen azonosít

hatók. A Törteli Tagozatra a jól azonosítható, 
regionálisan is csak enyhe dőlésű rétegek a jel
lemzők. A homokkő rétegek általában jóval 
vastagabbak az elválasztó agyagmárga rétegek
nél. A tagozat homokkövei regionálisan déli 
irányban dőlnek. -

Hevesi Formáció. A  pliocén összlet D’ lyuk
geofizikai marker feletti lencsés kifejlődésű, 
nagyobb távolságra nem azonosítható rétegeit 
soroljuk ide. A feküben lévő Csongrádi Formá
ció és a negyedidőszaki képződmények között 
helyezkedik el. Vastagsága elsősorban a Csong
rádi Formáció megszabta geometriához igazodik, 
ezért a vizsgált területen dél felé haladva vas
tagsága regionálisan nő. Kutatási szempontból 
jelentősége alárendelt, annak ellenére, hogy pl. 
a Békés— 1. fúrás környezetében 1000 m-nél 
jóval vastagabb.

Negyedidőszak

A  területen a 120— 350 m vastag negyedid.0- 
szaki képződményeknek szénhidrogénföldtani 
jelentősége nincs, ezért ezekkel nem foglalko
zunk.

Szerkezeti viszonyok

A  terület tektonikájának és a neogén fekü 
morfológiájának a szénhidrogén-kutatásban, kü
lönösképpen pedig a fúrási pontok kitűzésében 
meghatározó szerepe van. A neogén fekü váz
latos szerkezeti és morfológiai képének (2. ábra) 
meghatározásához a szűrt gravitációs térképeket 
is felhasználtuk (4. ábra).

Az észak-békési terület ÉNy-i része nagyszer- 
kezetileg a Mecsek-középalföldi, DK-i része a 
Villány—bihari zónába tartozik. A két nagyszer
kezeti övben az erőhatások és azok irányított
sága részben eltérő volt. Határán a kőzetek tek- 
tonikailag erősen igénybevettek és különböző 
kőzetfáciesek kerültek egymás mellé.

A neogént megelőző szerkezeti mozgásokról a 
jelenlegi megkutatottsági állapotban még keve
set mondhatunk. A metamorfitok eredetileg a 
prebajkáli (preasszinti) orogén fázisban alakul
hattak ki. Újbóli metamorfizációjukban, brecs- 
csásodásukban valószínűleg a kaledóniai és va- 
riszkuszi mozgások játszottak szerepet. Ezekre 
és a megelőző mozgások szerkezetalakító hatá
sára azonban a jelenlegi ismeretességi szinten 
inkább csak következtetni tudunk. A szeizmikus 
szelvényeken a neogén feküben rövid távolságra 
követhető É—D és ÉK—DNy közötti csapás
irányú szerkezeti vonalak mutatkoznak, ame
lyek egy részében határozottan felismerhető a 
pikkelyeződés, a flis aljzatú részen a gyűrődés 
is, más részüknél jellegük nem határozható meg. 
Ezeket ÉNy—DK-i csapásirányú szerkezeti vo
nalak metszik, amelyek szeizmikus szelvényeken 
csak ritkán mutathatók ki. Meglétükre a pikke
lyek elrendeződése és az uralkodóan prekramb- 
riumi medencealjzatú részben foltszerűen je
lentkező mezozóos kőzetekből következtethetünk 
(Endrőd— 7., Endrőd-észak— 2. és a vizsgált
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4. ábra
Gravitációs anomáliatérkép szűrőmatrix alkalmazása 

után
Jelmagyarázat: 1. gravitációs izovonalak, 2. gravitációs minimum, 3. gravitációs maximum, 4. fúrás, 5. java
solt fúrások elvi helyei, amelyekkel az a—h típusú csapdák kutathatók (részletes leírásuk a 2 . ábránál)

területtől É-ra a Füzesgyarmat— 7., — 9., — 13. 
fúrások). A leírtak alapján valószínű, hogy az 
ausztriai— szávai orogén fázisokban ÉK—DNy 
és É—D csapásirányú pikkelyek alakultak ki, 
majd ezek ÉNy—DK-i csapásirányú szerkezeti 
vonalak mentén feldarabolódtak. Ennek követ
keztében a neogén fekü szétdarabolt pikkelyek
ből áll. A jelenlegi fúrássűrűség mellett ezért 
nem ismerhető fel a prekambriumi—paleozóos 
és mezozóos kőzetek olyan pásztás elrendező
dése, mint a tőle délre eső területeken (pl. Pusz
taföldvár—Tótkomlós térsége). Kutatási szem
pontból fontosnak tartjuk azt a megfigyelést, 
hogy az uralkodóan prekambriumi metamorfi- 
tokból álló részen és annak határán a relatíve 
mély morfológiai helyzetű részeken számítha
tunk mezozóos pikkelymaradványokra. Ilyen 
mezozóos pikkelymaradvány-zóna valószínűsít
hető az ÉK—DNy-i csapásirányú flis—pre
kambriumi—paleozóos határon, a Szarvas—end- 
rődi terület mélyzónájában, az Endrőd-észak— 2. 
fúrás környékén és az Endrőd—Gyoma közötti 
mélyzónában (2. ábra).

A neogén, főleg az intrapannóniai szerkezet
alakulást részletesebben tudjuk vizsgálni. Ed

digi ismereteink alapján a neogén szerkezet
alakulás jellemzői a következők:
1. a neogénben a jelenlegi megkutatottsági 

szinten csak tágulásos formaelemeket (vető
ket) tudunk egyértelműen kimutatni.

2. A felszíni geofizikai anyag alapján a terület 
középső és nyugati részén ÉK—DNy-i csa
pásirányú gerincvonulatok és árkos süllye- 
dékek váltakoznak. A fúrásokkal megkuta
tott területrészeken a fúrásokból kapott ada
tok ezt megerősítik.

3. A neogén fő vetődések ÉK—DNy-i csapás- 
irányúak.

4. ÉNy-ról DK felé haladva a neogén fekü és a 
pliocén üledékek D’ lyukgeofizikai marker 
alatti része a fő vetők mentén DK-i irányú 
lépcsős leszakadásokkal egyre mélyebbre ke
rül és legmélyebben a vizsgált terület déli 
részén található.

5. A DK-i irányú lépcsős leszakadás az emel
kedő pliocén, ill. neogén feküvel szemben is 
bekövetkezik (pl. Endrőd— Szarvason, való
színűleg Békés— 1. fúrásnál is). A mozgást 
tehát elsősorban regionális erőhatások kel
lett, hogy előidézzék.
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6. Jelenleg az Endrőd—szarvasi területen két 
ilyen szerkezeti vonal ismerhető fel egyér
telműen. Ezek egyike valószínűleg a füzes
gyarmati és biharnagybajomi szerkezeten is 
áthalad. Ezt és kutatásmetodikai következ
ményeit a jövőben több oldalról is megvizs
gáljuk. Dévaványa— 3. fúrás alapján a Déva- 
ványa— 1. és — 3. fúrások között egy újabb 
délkeleti irányú leszakadást tételezünk fel, 
aminek csapása valószínűleg megegyezik az 
előbbi kettőével. Ennek alapján a Dévavá
nya—3. fúrás a füzesgyarmati fúrásokkal 
esik egy neogén blokkba, míg a Dévavá
nya— 1., —2., Gyoma—2. fúrások egy mé
lyebben lévő blokkot jelölnek (12— 13. áb
rák).

7. Békés— 1. fúrás esetén a környező fúrások
kal való összehasonlítás és az Endrőd— 24., 
— 25., — 16., —1., — 3., — 11., Gyoma— 1., 
Hunya— 1., Kondoros— 1., Békés— 1., Békés
csaba— 2. fúrásokon át szerkesztett regioná
lis földtani metszet (8 e. ábra) alapján való
színűsítjük, hogy a fúrás vetőt harántolt. 
Csapását az előbbiekkel kb. párhuzamos le
futásúnak véljük (12— 13. ábrák). Föltétele
zéseinket a terület fúrásos továbbkutatása 
előtt szeizmikus szelvényekkel megkíséreljük 
pontosítani.

8. A szeizmikus szelvények alapján ilyen, eset
leg a pannóniai képződményeket már nem 
érintő töréses öv húzódik a Gyoma—déva- 
ványai fúrásoktól DK-re (2. ábra).

9. Földtani megfontolások alapján a területen 
további, az előzőekben ismertetettekkel pár
huzamos csapásirányú, DK-i elvetési irányú 
vetők várhatók.

Az Alföld flis zónájától DK-re eső területet 
vizsgálva az tapasztalható, hogy az észak-békési 
terület és a tőle D-re, DK-re eső területek 
neogén tektonikai főirányai egymásra közel me
rőlegesek. Ebből kiindulva regionálisan is meg
vizsgáltuk ezt a jelenséget és a következőket 
állapítottuk meg:

1. Az alföldi flis övtől délre eső részen .a szűrt 
gravitációs anomáliatérképek, a szeizmiku
sán követhető szintekről szerkesztett idő- és 
mélységtérképek, valamint a mélyfúrások 
adatai alapján készített szerkezeti térképek 
regionálisan nagy vonalakban ÉNy—DK-i, 
illetve ÉK—DNy-i csapású öveket, sávokat 
jeleznek, ahol a csapásirányra merőlegesen 
maximum- és minimumzónák, illetve gerinc
vonulatok és süllyedékek váltakoznak egy
mással.

2. A kétféle csapásirány területileg jól elkülö
nül egymástól. A déli részeken az ÉNy— 
DK-i, az északin az ÉK—DNy, KÉK—Ny— 
DNy-i fő csapásirány a jellemző.

3. A kétféle csapásirány találkozása a szeizmi
kus szelvények alapján egy olyan mély
zónát jelöl ki, amelytől északra a neogén 
fekü és a neogén összlet rétegei észak felé, 
délre pedig déli irányban regionálisan emel
kednek. Ez azt is jelenti, hogy a pliocénbeli 
D’ lyukgeofizikai marker feletti üledékvas
tagság a szóbanforgó mélyzóna felé nő és 
legnagyobb vastagságát ebben éri el. Ettől 
mind északra, mind délre a Hevesi Formá
ció és a negyedidőszak üledékeinek együttes 
vastagsága csökken.

4. Tapasztalataink szerint a pliocénben kimuta
tott vagy feltételezhető vetőmenti elmozdu
lások csapása nagy vonalakban követi a neo
gén fekü megszabta főirányokat, azaz a süly- 
lyedékek és gerincvonulatok csapását. Az 
ezekre merőleges irányokban végbemenő 
szerkezeti mozgásokat még nem ismerjük 
eléggé.

5. Az eltérő neogén szerkezeti főirányokból kö
vetkezik, hogy az ezekhez többé-kevésbé 
igazodó neogén vetők a 3. pontban ismerte
tett mélyzónától délre arra közel merőlege
sek, míg attól északra azzal durván párhuza
mos lefutásúak.

5. abra
A neogén szerkezetalakulás elvi vázlata

Jelmagyarázat: a) szávai fázist megelőző statikus ál
lapot, b) a szávai fázis folyamán ható erők és a kiala
kuló kéregdeformáció, c) a kéregdeformáció következ
tében létrejött szerkezetalakulás elvi vázlata, 1 . szávai

erőhatások iránya, 2 . a neogénben kialakult árok— 
gerincsorok, lépcsős leszakadások regionális csapás
irányai, 3. maximális húzóerők iránya, 4. az észak

békési terület elvi helye
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A preneogén medencealjzat és a neogén üle
dékek ilyen jellegű szerkezetalakulását (5. ábra) 
fejlődéstörténeti sorrendben vizsgálva a követ
kezőképpen magyarázzuk:
— Földtörténeti ismereteink alapján a flis övtől 

délre eső területet a szávai fázist közvetlenül 
megelőző időben mechanikailag statikus álla
potúnak tételezzük fel. Ezt az állapotot egy 
egyenlő oldalú, derékszögű paralelogrammá
val szemléltetjük.

—  Irodalmi adatok alapján a szávai fázisban 
nagyvonalakban Ny—К irányú kompressziós 
erők hatottak. Feltételezzük, hogy ennek so
rán — egyelőre még részleteiben nem tisz
tázott formában és mértékben — a Dél-Al
föld alatt a kéreg úgy deformálódhatott, 
ahogy azt a sémavázlaton feltüntettük. Ez 
olymódon ment végbe, hogy a jelenlegi kb. 
ÉK—DNy-i csapású depresszió tengelyében 
volt a kéregdeformáció a legnagyobb, míg az 
ettől északra és délre eső kéregrészekben a 
deformáció mértéke a depresszió tengelyétől 
távolodva egyre csökkent. Ez a depressziós 
zóna a Bihari(?), Békési és Szegedi neogén 
medencerészek északnyugati határán húzódik 
(6. ábra). Pontos helyének kijelöléséhez még 
további vizsgálatok szükségesek.

6. ábra
A  szávai orogén erőhatásokra kialakult mélytörés és 

depresszió valószínű helye
Jelmagyarázat: 1 . a depresszió valószínű helye, 2 . 

észak-békési terület, 3. dél-békési terület

A legújabb hazai regionális tektonikai mo
dellek alapján a depresszió aljzatában első
sorban horizontális elmozdulást eredményező 
eltolódásra gondolhatunk. Az ilyen jellegű 
mozgások mind mélyrehatoló törések mentén 
mennek végbe. Ezt megerősíteni látszik a 
nagyon mobilis kéregre utaló igen nagy 
neogén összletvastagság, ami itt is egyértel
műen kimutatható, továbbá a süllyedék ÉK-i 
részén a MÁELGI szeizmikus mérései által 
kimutatott neogén mozgási övezet.
A sémavázlaton ábrázolt eltérő nagyságú 
kompressziós erők ábrázolása a tényleges 
erőviszonyok igen nagyfokú leegyszerűsítése. 
Az ábrán mi a deformáció geometriáját igye-

keztünk hangsúlyozni és nem az azt létre
hozó erőviszonyok élethű ábrázolására töre
kedtünk.

— A szávai fázis folyamán lezajló intenzív ké
regmozgások végül is az itteni kéreg olyan 
deformációjához vezettek, ami a későbbi 
stájer és fiatalabb tektonikai fázisok során a 
szénhidrogén-kutatási tapasztalatokkal jól 
összeegyeztethető és a vázolt elvi modellből 
mechanikailag is leszármaztatható árok—ge
rincsor rendszer kialakulásához, süllyedésé
hez és feltöltődéséhez vezettek. A kialakuló 
árok—gerincsor csapását elsődlegesen a sé
mavázlaton feltüntetett, a torzult paralelog
ramma geometriájából levezethető húzóerők 
iránya szabta meg.

Esetleges félreértések elkerülése végett itt 
hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a bemutatott 
sémavázlat ideális, elméleti körülményeket áb
rázol. A dél-alföldi viszonyokra való konkrét 
átültetéséhez mind az ábra orientációját, mind 
a paralelogramma torzulások mértékét aktuali
zálni kell és csak ezután válhat alkalmassá to
vábbi következtetések levonására. A sémavázlat 
aktualizálásán olyan paralelogrammatorzulás és 
orientáció kialakítását értjük, ahol a kialakuló 
árok—gerincsor rendszer csapásirányai egyez
nek a gyakorlatban kimutatott árok—gerincso
rok csapásával.

A neogén fekü morfológiáját döntően a pre
neogén erózió és a neogén (újalpi) tektonika 
együttesen alakította ki. Az észak-békési terüle
ten két egymástól morfológiailag eltérő neogén 
feküjű területet különböztethetünk meg. Az 
egyik a Gyoma—dévaványai gerincsort DK-ről 
határoló neogén töréstől ÉNy-ra van. Erre jel
lemző, hogy ÉK—DNy-i, ÉNy-on észak—délibe 
forduló csapásirányú gerincek és süllyedékek 
váltogatják egymást. A gerincek és a meden
cék eróziósán és tektonikusán tagoltak, de ÉK-i, 
É-i irányban regionálisan emelkednek. A ge
rinceken a legmagasabb rész 2000 m körül, a 
medencékben a legmélyebb rész 4000 m alatt 
várható (2. ábra).

Az említett neogén töréstől DK-re a neogén 
fekü olyan, kisebb-nagyobb kiemelkedésekkel, 
süllyedékekkel szabdalt preneogén felszín, ame
lyet Mezőberény térségében egy kb. К—Ny-i 
csapásirányú mély süllyedék oszt ketté. A neo
gén fekü ettől É-i, ÉK-i és D-i irányban regio
nálisan emelkedik. A neogén fekü vázolt mor
fológiáját a szűrt gravitációs térkép (4. ábra) 
és a neogén fekü szintvonalas térképe (2. ábra) 
egyaránt jól szemlélteti.

A miocén összlet elsősorban a preneogén me
dencealjzat süllyedékeit tölti ki, csökkentve ez
zel az eróziós morfológia hatását. A pliocén ré
tegek a fekü morfológiának megfelelően helyez
kednek el: kiékelődnek vagy a fekü mélység
változásait kissé eltolódva követve települnek.

Kőolaj-, földgáztároló szintek, csapdák 
kutatási eredményei 

és továbbkutatási lehetőségei

A továbbkutatás perspektivitásának, lehetősé
gének és módszerének megítélésénél több álta
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lános és helyi ismeret mellett figyelemmel kell 
lenni az ismeretlen neogén szerkezetalakulásra 
is, mert az döntően meghatározza a mélytörés 
fölött kialakult depresszióból származó szénhid
rogének migrációját és felhalmozódását. Néhány 
a figyelemre érdemes szempontok közül, ame
lyeket a dél-békési területtel összehasonlítva 
ismertetünk. (A területek helyét a depressziós 
mélyzónához viszonyítva a 6. ábra szemlélteti.)
— Az ismertetett neogén depressziótól É-ra 

északi, D-re pedig déli irányban emelkedik 
a preneogén medencealjzat és ugyanígy 
emelkednek a pliocén rétegek is. Az észak
békési területen tehát az innen származó 
szénhidrogének észak felé, a dél-békési terü
leten pedig déli irányban migráltak, illetve 
ez volt az uralkodó tendencia, az egyik mig
rációs főirány. A másik migrációs főirány az 
árok—gerincsor rendszeren belül az árok— 
gerincsor emelkedője volt.

— A dél-békési területen a preneogén gerincek 
és a neogén törésvonalak (pl. Pusztaföldvár

—battonyai gerincsor és az azt határoló tö
rések) ÉNy—DK-i irányítottsága azt jelenti, 
hogy a csapdaképződésre alkalmas szerke
zetek csapása durván megegyezik a területen 
általános egyik migrációs főiránnyal. Ezzel 
szemben az észak-békési területen ez az 
irány durván merőleges erre.
Az eltérő tektonikai főirányok következmé
nye, hogy amíg a szénhidrogének migrációja 
során a tektonikának mindkét területrészen 
nagyjából azonos szerepe lehetett, addig a 
csapdaképzésben a neogén tektonikának 
Dél-Békésben (pl. Pusztaföldváron, Puszta
szőlősön, Battonyán, Sarkadkeresztúron) alá
rendelt szerepe volt, ezzel szemben Észak- 
Békésben az meghatározó szereppel bírt.
Az előbbiek következménye, hogy a dél-bé
kési területen kedvezőbbek voltak a földtani 
körülmények nagyobb szénhidrogéntelepek 
kialakulására és azok elsősorban a morfoló
giai—tektonikai maximumok tetején és azok 
fölött- alakultak ki (pl. Pusztaföldvár, Puszta-

0 20km
—

Regionális szelvényvázlatok irányai 
Jelmagyarázat: 1. fúrás, 2. szlvényirány, a—g: szel

vényirányok jelei
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északi-békési területen a morfológia és a 
neogén tektonika együttesen határozták meg 
a kialakuló szénhidrogételepek helyét, mére
tét és a telepek nem feltétlenül a boltozat
tetőkön alakultak ki. Ez egyben azt is jelenti, 
hogy Észak-Békésben nemcsak a morfológiai 
—tektonikai maximumok tetejét kell kutat
nunk, illetve azok meddősége nem kell, hogy 
feltétlenül a terület meddőségét is jelentse, 
mint ahogy azt az Endrőd—szarvasi példák 
is bizonyítják.

Az észak-békési területen kutatásmetodikai 
szempontból három kutatási szintet különítünk 
el. A kutatási eredményeket és lehetőségeket 
kutatási szintenként ismertetjük. Az eddigi 
szénhidrogén-kutatási eredményeket és a plio- 
cén telepek várható helyeit, továbbá a legfonto
sabb markereket a 7. ábrán feltüntetett irá
nyokban szerkesztett regionális szelvényvázla
tokon a 8. ábrán mutatjuk be.

A kutatási szintek a következők:
1. Preneogén medencealjzat
2. Miocén képződmények
3. Pliocén képződmények

1. Preneogén medencealjzat

A változatos felépítésű preneogén medence- 
aljzatból a prekrambriumi — paleozóos meta- 
morfitok és breccsák megkutatottsága a leg
nagyobb. Ezekből a képződményekből a tekto- 
nikailag kevésbé igénybevett területeken nem

kaptunk beáramlást, a tektonikailag erősen 
igénybevett részek pedig bőséges vízbeáramlást 
adtak. A tektonikailag és szerkezetileg is ked
vező helyzetben levő Endrőd—2. fúrásban a víz 
mellett jelentős mennyiségű kőolaj is jelentke
zett .Az észak-békési területhez közel mélyített 
Szeghalom—2. fúrásban a prekambriumi meta- 
morfitokból nagy mennyiségű földgázbeáramlást 
kaptunk (8 c. ábra). Ezek és az Alföld egyéb 
területein elért kedvező eredmények a pre
kambriumi—paleozóos képződmények prespek- 
tivitását bizonyítják.

A mezozoikumot a területen 5 fúrásban vizs
gáltuk. Az alsótriász vörös homokkőből a Gyo- 
ma— 1. fúrásban csak víznyomokat, a Körös- 
tarcsa—I. fúrásban az anizuszi dolomitból víz
zel együtt 0,88 m3/m3 CCh-tartalmú földgázbe
áramlást kaptunk (8 f—g. ábra). A júra és kréta 
időszaki márgákból és mészmárgákból az azokat 
feltáró fúrások egyikében sem kaptunk beáram
lást. A preneogén medencealjzatban az eddigi 
viszonylag kedvezőtlen kutatási eredmények 
ellenére is a mezozoikumot tartjuk a legpers
pektivikusabbnak. A legjobb tárolónak az alsó
kréta mészkő és a középsőtriász dolomit várható. 
Megfelelő töredezettség vagy mállottság esetén 
azonban bármilyen anyagú mezozóos kőzet lehet 
tároló. A terület DK-i részén levő tagolt felszí
nű, mezozóos kőzetanyagú neogén feküben na
gyobb készletű kőolaj- és földgáztelepekre szá
míthatunk mint a prekambriumi—paleozóos 
sávban levő mezozóos pikkelymaradványokban.
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Ez a megállapításunk a következőkön alapul:
— A DK-i tagolt mezozóos kőzettömeg köze

lebb van a derecskéi mélyzónához és ennek 
csapásában folytatódó süllyedékhez, így 
azokból jobban feltöltődhetett.

— A mezozóos kőzeteket északról és nyugatról
határoló prekambriumi—paleozóos tömb
viszonylagos migrációs gátat alkot

— A mezozoikum a DK-i részen vastagabb és 
kőzettömege nagyságrenddel nagyobb, mint 
a pikkelymaradványoké, ezért több és na
gyobb csapda jöhetett létre benne.

A területen a flist fúrással eddig még nem 
tártuk fel. Más területeken is csak a felső, maxi
málisan néhány 100 m-ét kutattuk és csak Püs
pökladányban, Hajdúszoboszlón és Ebesen talál
tunk benne ipari értékű szénhidrogén-felhal
mozódást. Az összlet belső szerkezetét részletei
ben még nem ismerjük. Feltételezhetjük, hogy 
benne tárolásra alkalmas, zárt szerkezetek van
nak.

Az eddigi eredmények alapján a preneogén 
medencealjzatban Szarvason és Szarvas—dél
nyugaton COa, Gyoma— 1. és Köröstarcsa—I. 
fúrások sávjában éghető kevert-, a többi terü
leten éghető földgáz-felhalmozódásokra számít
hatunk.

A szénhidrogén-felhalmozódások az alábbi tí
pusú csapdákban valószínűsíthetők:

Paleogeomorfológiai és tektonikus maximu
mok (gerincek, rögök, sasbércek). Ha az eróziós 
vagy tektonikus hatásra kialakult preneogén 
medencealjzati maximum porózus kőzetekből 
áll, vagy a maximumban levő kőzetek anyaga 
mállott, breccsásodott (tetőzónája, mélyebb sza
kaszai és/vagy hozzá kapcsolódva szárnyhely
zetű részei) szénhidrogént tárolhat. A csapdazáró 
a diszkordáns településű impermeábilis fedő kő
zet, az eltérő mállottság, breccsásodottság vagy 
a repedéseket kitöltő impermeábilis anyag. A 
telep típusát a maximumot felépítő kőzetek 
anyaga, mállottsága, breccsásodottsága határoz
za meg. Halmaz- vagy rétegtelep egyaránt ki
alakulhat benne.

Pikkelyek, gyűrt formák (boltozatok, redőlc). 
A preneogén medencealjzat a különböző orogén 
mozgások idején pikkelyeződött, gyűrődött (el
sősorban a flis), törések mentén feldarabolódott. 
A pikkelyekben, boltozatokban levő durvatör
melékes (homokkő, konglomerátum), karbonátos, 
tört, breccsásodott rétegek tárolók lehetnek. A 
csapdaalkotó a pikkely feltolódási síkja, a gyűrt 
boltozat, a kettő együttesen vagy ezek fiatalabb 
törési síkokkal kombinált változatai. Réteg- és 
halmaztelepek egyaránt kialakulhattak bennük.

Szerkezeti vonalak mentén létrejött breccsá- 
sodások, kioldódások. A tektonikailag erősen 
igénybevett területen a szerkezeti vonalak nem
csak mint migrációs csatornák játszottak jelen
tős szerepet, hanem a szénhidrogéntelepek ki
alakulásában is. Az elmozdulási sávokban, pik
kelyekben az összetört kőzetek jó tárolók. A 
csapdát a pikkely zárt helyzete, a törés elvég-
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ződése vagy a paleomorfológiai felszínre kifutva 
a rátelepülő impermeábilis kőzet képezi.

Törésekhez kapcsolódó tárolóképes rétegek. 
A mezozóos kőzeteket és a flist erőteljes tekto
nikai hatások érték, amelyek töréseket és fel
tolódási síkokat hoztak létre. A ferde helyzetű, 
áteresztőképes rétegeket az ilyen törések vagy 
feltolódási síkok zárhatják, bennük rétegtelepek 
jöhettek létre.

Paleomorfológiai felszínre kibukkanó tároló
képes rétegek. Az eróziósán lepusztított mezo
zóos vagy flis felszínre kibukkanhatnak a dőlt, 
tárolóképes rétegek. Eróziós diszkordanciával 
települő impermeábilis kőzet a réteget zárhatja, 
benne rétegtelep alakulhatott ki.

Litológiai záródású csapdák. A heterogén ki
fej lődésű törmelékes kőzetekben a szemcsenagy
ság és a kötőanyag változása, a karbonátos és 
metamorf kőzetekben a mállottság, breccsáso
dottság, oldási üregek megszűnése vagy eltérő 
mértéke, a hézag, illetve likacstér impermeábilis. 
anyaggal történt kitöltése csapdazáró lehet. Az 
így zárt tárolóképes részeken réteg- vagy hal
maztelepek alakulhattak ki.

A paleogeomorfológiai és tektonikus maximu
mok kutatásának jól bevált gyakorlata van. A 
záródó vagy pihenő jellegű szeizmikus szerke
zeti indikációk ilyen maximumokat jeleznek, 
amelyeket az indikációra (a jelű) és szárny hely
zetére telepített (b jelű) fúrásokkal kutatunk 
(2. ábra). Egy-egy terület első fúrásai ezek.

Legperspektivikusabbnak azokat a szerkezeti 
indikációkat tartjuk, amelyek neogén szerkezeti 
síkokhoz támaszkodnak (c jelű fúrások). Közü
lük is azok a legreményteljesebbek, amelyek a 
törések ÉNy-i oldalán helyezkednek el. Ezekkel 
a fúrásokkal részben a neogén törések szénhid
rogénföldtani értékét is kutatjuk. Mint az elő
zőekben már kifejtettük, a terület DK-i részén 
levő tagolt mezozóos kőzetanyagú neogén fekü 
képződményei kőolaj- és földgázfelhalmozódás 
szempontjából rendkívül perspektivikusak. 
Ezért úgy véljük, hogy a területen a kutatásra 
tervezett nagyobb szerkezeti indikációk mellett 
a kisebb és bizonytalan szerkezeti indikációkat 
(geomorfológiai és tektonikus maximumokat) is 
kutatni kell. Kutatásukra az ai jelű fúrások al
kalmasak. A geomorfológiai és tektonikus maxi
mumok és szárnyhelyzetük kutatására kitűzött 
fúrásoknak adatokat kell szolgáltatni a további, 
felszíni geofizikai mérésekkel csak részben ki
mutatható pikkelyek, gyűrt formák és szerkezeti 
vonalak, továbbá a ki nem mutatható, törések
hez kapcsolódó vagy a paleogeomorfológiai fel
színre kibukkanó permeabilis rétegek és litoló
giai záródású csapdák kutatásához. Ezért a geo
morfológiai és tektonikus maximumok kutatá
sára és minden egyéb, preneogén medencealjzati 
csapda kutatására mélyített fúrással teljes vas
tagságban harántolni kell a mezozóos rétegsort. 
A flisben és prekambriumi—paleozóos képződ
ményekben pedig a legalsó szeizmikus reflek
táló szint alá kell fúrni még akkor is, ha felső 
része meddő. Tennünk kell ezt egyrészt azért,
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mert a preneogén medencealjzatban mutatkozó 
reflektáló szintek törési, feltolódási síkkal, gyű
rődéssel vagy litológiailag zárt telepeket jelez
hetnek, másrészt az így kapott sztratigráfiai 
adatok és szeizmikus mérési eredmények egybe- 
dolgozásával lehet reményünk a rejtett, nem 
geomorfológiai és tektonikus maximumokhoz 
kapcsolódó csapdák előrejelzésére.

A fúrási és szeizmikus mérési adatok alapján 
a területen több pikkely vagy gyűrt forma 
valószínűsíthető. Ezek szerkezeti helyzetüktől 
független, egymástól eltérő rétegtartalmúak 
lehetnek.

A mélyzónában levő mezozóos pikkelymarad
ványok éppen úgy tárolhatnak szénhidrogént, 
mint a kiemelt helyzetben levő pikkelyek. A 
jelenleg feltételezhető pikkelyek kutatására a d 
jelű fúrásokat tartjuk alkalmasnak. Kutatásra 
érdemesnek ítéljük a Szarvas—endrődi és a 
Gyoma—dévaványai gerincsor közötti mélyzó
nát is. A szeizmikus szelvények alapján itt egy 
1,5— 2 km széles, 8—9 km hosszú ÉK—DNy-i 
csapásirányú pikkely vagy boltozódás tételez
hető fel. Legmagasabb pontját érdemes fúrással 
is kutatni. A mezozoikumot harántoló fúrási 
adatok birtokában a többi mezozóos pikkely
ei aradvány-öv kutatása is perspektivikussá 
válhat.

A szerkezeti vonalak mentén létrejött brecs- 
csásodások, kioldások kutatására az észak-békési 
területen legalkalmasabbnak a Gyoma—déva
ványai gerincsort DK-ről harántoló töréses zó
nát tartjuk.

A. törésekhez kapcsolódó és a paleogeomor- 
fológiai felszínre kibukkanó tárolóképes rétegek, 
valamint a litológiai záródású csapdák felszíni 
geofizikai módszerekkel közvetlenül nem mu
tathatók ki. A többi csapda kutatásához kap
csolódva tárhatjuk fel, illetve a fúrási és szeiz
mikus szelvényekből földtani meggondolások 
alapján jelezhetjük ezeket előre.

2. Miocén képződmények

A terület miocén képződményei a szénhidro
gén migrációja szempontjából kedvező rétegtani 
helyzetben vannak. A preneogén medencealj
zatra diszkordánsan települnek és rájuk az im- 
permeábilis fedő is diszkordánsan települ. A két 
diszkordancia-felület jó migrációs útvonal, ame
lyek között megfelelő tárolókőzet és csapdaképző 
esetén szénhidrogéntelepek alakulhattak ki. Ed
dig csak az ún. Endrőd—I. terület miocén kép
ződményeit vizsgáltuk részletesen. A vékony, 
főleg breccsból álló rétegekből a sós víz mellett 
mindig mutatkoztak éghető gáznyomok is. Be
száradt kőolajnyomok voltak az Endrőd— 7. és az 
Endrőd-észak—4. fúrásokban, de a rétegből nem 
kaptunk beáramlást. Szarvason és Gyomán a sós 
vízzel együtt 0,9 m3/m3 körüli CCb-tartalmú 
földgázbeáramlás is volt. Köröstarcsán vízzel 
együtt 0,33 m3/m3 CH-, 0,62 m3/m3 CCh- és 
0,045 m3/m3 N2-tartalmú földgázbeáramlást kap
tunk a miocén tetőn levő lithothamniumos 
mészkőből. A Hunya— 1. és Kondoros— 1. fúrá
sok környezetükhöz képest mély helyzetben ér

ték el a miocén képződményeket. A beáramlott 
kis mennyiségű földgáz éghető része 0,89— 
0,93 m2 3/m3. A földgáz várható minőségi elosz
lása azonos a neogén feküjével.

A kőolaj- és földgáztárolásra alkalmas föld
tani alakulatokat típusukban és nagyságukban 
is a változatosság jellemzi.

Paleogeomorjológiai és tektonikus maximu
mokra közvetlenül települő tárolók. A kiemelt 
szerkezeti helyzetű paleogeomorfológiai és tek
tonikus maximumokra miocén törmelékes kőze
tek vagy mészkő is települhet. Ezekben a fekü- 
kőzetekkel együtt halmaztelep, vagy attól füg
getlenül rétegtelep formájában jöhettek létre 
kőolaj-földgáztelepek. Jelentőségüket csökkenti, 
hogy rendszerint itt a legvékonyabb a miocén 
összlet.

Települt-kompakciós boltozatok. A nagyobb 
területen követhető rétegek a neogén fekü ki
emelt részei fölött boltozatosán települnek. A 
kompakció a boltozat meredekségét növeli. A 
rétegek a tető irányában kiékelődhetnek, ilyen 
esetben részboltozatok alakulnak ki. A boltoza
tok általában nem pontosan a neogén fekü ki
emelkedése fölött záródnak és a részboltozatok 
is szárnyhelyzetben jelennek meg.

Kiékelődő és paleogeomorfológiai monokliná- 
lissal felülről, impermeábilis pliocén fedővel 
alulról érintkező tárolók. Vastag miocén összlet- 
tel kitöltött árkok meredek dőlésű oldalának 
irányában a rétegek egy része kiékelődik, más 
része az árok oldalára települ, vagy az eróziós 
miocén felszínre fut ki. Első esetben fáciesvál- 
tozás, a másik két esetben az impermeábilis 
fekü, illetve fedő a csapdazáró.

Tektonikus csapdák. A  tárolóképes miocén 
rétegeket törések metszhetik, amelyek — zá
rásuk esetén — csapdaalkotók. Rétegtelepek ki
alakulására ott volt kedvező lehetőség, ahol a 
törés települt — kompakciós boltozatot metsz 
ketté vagy a miocén rétegek a törés irányában 
emelkednek.

Fáciesváltozással zárt csapdák. A  rendkívül 
heterogén kifejlődésű miocén összletben szerke
zeti helyzettől függetlenül gyakoriak a kis kiter
jedésű kiékelődő rétegek, lencsék.

A paleogeomorfológiai és tektonikus maxi
mumokra közvetlenül települő tárolókat és a 
települt-kompakciós boltozatokat a geomorfoló
giai és tektonikus maximumra, valamint annak 
szárnyhelyzetére telepített kutatófúrásokkal (a, 
ai és b jelűek) kutatjuk.

A kiékelődő és paleogeomorfológiai monokli- 
nálissal felülről érintkező tárolók kutatására a 
mély medencékkel határolt gerincvonulatok 
szárnyán van lehetőség. Kutatásukra eddig első
sorban Mezőtúr környékén terveztünk fúráso
kat (e jelűek), de számíthatunk ezekre a geo
morfológiai és tektonikus maximumok szárnyát 
kutató b jelű fúrásokban is. Ilyen záródású 
csapdák várhatók még а К—Ny-i csapásirányú 
mezőberényi süllyedők északi és déli emelkedő 
oldalán. Az impermeábilis pliocén fedővel alul
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ról érintkező tárolókra a szeizmikus szelvénye
ken a miocén rétegben mutatkozó dőlések alap
ján sok esetben következtethetünk. Ezek a tá
rolók, illetve csapdák elsősorban a paleogeo- 
morfológiai és tektonikus maximumok szárny
helyzetén lehetnek. Kutatásuk lehetőségével 
részletesen még nem foglalkoztunk. A b betű
vel jelölt fúrások ilyen tárolókat is feltárhatnak.

A tektonikus csapdák a neogén törésekhez 
kapcsolódnak. Mivel a miocén rétegek települése 
nagy vonalakban a preneogén fekü morfológiá
ját követi, a miocén tektonikus csapdákat a 
szerkezeti síkokhoz támaszkodó preneogén me
dencealjzat szerkezeti indikációira telepített c 
jelű fúrásokkal kutatjuk.

A fáciesváltozással zárt csapdák kimutatására

egyelőre módszerünk nincs. A bennük elhelyez
kedő telepek megtalálása az egyéb csapdák ku
tatására mélyített fúrásokkal történhet. Bizo
nyos fúrássűrűség esetén fáciestérképek alapján 
előre jelezhetők.

3. Pliocén képződmények

A vizsgált területen eddig Endrőd— Szarvas 
térségében ismertünk meg országosan is jelen
tős földgáz-előfordulást. A készlet 800— 2500 m 
közötti mélységben, pliocén időszaki homokkö
vekben, csaknem 100 telepben, 50 km2-nél vala
mivel nagyobb területen található (9. és 13. 
ábra).
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A földgázvagyon % -os megoszlása litosztrati- 
gráfiai egységenként:
Szolnoki Homokkő- Agyagmárga Tagozat 78% 

(ebből az S2 lyukgeofizikai marker alatti 
összletre csupán 1% esik)

Algyői Ferde Településű
Agyagmárga-Homokkő Tagozat 8%

Törteli Homokkő Tagozat 13%
Zagyvái Vékonypados

Homok-Agyag Tagozat 1%
A megoszlás az Alföld más területein meg

ismerthez hasonló, csak a Törteli Homokkő Ta
gozatban levő készlet kisebb a várhatónál.

A 3. sz. homokkő rétegcsoportban és a fölötte 
levő homokkőrétegben levő földgáztelepek CH- 
tartalma több, mint 0,93 m3/m 3, fűtőértéke: 
38 MJ/m3.

A 4. sz. és az ez alatti homokkőrétegekben 
levő földgáztelepek CH-tartalma az endrődi te
rület É-i részén több, mint 0,95 m3/m3. Déli 
irányban haladva a CH-tartalom csökken. Az 
Endrőd—Szarvas közötti területen (Endrőd— 12., 
—6., 21. fúrások) a földgázok CH-tartalma 0,6— 
0,8 m3/m3, Szarvasán és Szarvas'—DNy-on pedig 
már a COa-tartalom nagyobb 0,9 m3/m3-nél, de 
egy „beékelt” zónában (Szarvas—7., — 10., — 12. 
fúrások) a CH-tartalom ismét 0,3—0,8 m3/m3 
(10. ábra). A földgázösszetétel ilyen jellegű

V
10. ábra

A földgáz szénhidrogén-tartalmának változása Endrőd 
— Szarvason a 4. sz. és az alatta levő homokkőréte

gekben
Jelmagyarázat: 1. intrapannóniai vető, 2. a földgáz 

szénhidrogén-tartalma a körülhatárolt területen

gyors változása egy-egy homokkő rétegben is 
nyomon követhető. Eddigi vizsgálódásaink során 
a rétegekben az eltérő összetételű földgázt tároló 
részek között Szarvason törést, elmárgásodást, 
vagyis bármilyen zárást megállapítani nem tud
tunk. A földgázösszetétel eloszlása valószínűleg

két, időben egymást követő migrációval alakul
hatott így ki. Észak-Békés egyéb területein mé
lyített fúrások adatait figyelembe véve a pliocén 
homokkő rétegekben Szarvason éghető, éghető 
kevert, és CO2-, attól DNy-ra СОз-gáz, egyéb 
részeken éghető földgáztelepek várhatók.

Az S2 marker fölötti telepek nyomása hidro
sztatikus. Az 5. sz. homokkő rétegcsoport réte
geiben uralkodó túlnyomás mértéke maximum 
20% körüli. Az Sa marker alatti rétegek a felső 
túlnyomásos zónának nevezett övbe tartoznak 
[5]. A túlnyomás itt elérheti a 70%-ot.

Az összletben várható csapdák (ld. 12— 13. 
ábra):

Települt-kompakciós boltozatok. A pliocén 
homokkő rétegek a neogén fekü kiemelkedései 
fölött, de annak maximumától valamilyen 
irányban eltolódva települt-kompakciós boltoza
tot vagy részboltozatot alkotnak.

Töréssel kombinált települt-kompakciós bol
tozatok. Az előzőekben ismertetett boltozatokat 
gyakran törési sík metszi. Ilyenkor a boltozat 
mellett a törési sík is csapdaképző. Egy adott 
időszakban azonban a törési sík migrációs csa
tornaként is működhetett és elősegíthette a bol- 
zatok feltöltődését. A készletek zöme a törési 
síkok relatíve helyenmaradt — magasabb — 
oldalán halmozódott fel. Ez a helyzet Endrőd— 
Szarvason is, ahol a készlet több, mint 90%-a 
a törési síkokhoz támaszkodó, magasabb szerke
zeti helyzetű boltozatokban található (11. ábra).

A földgázkészlet %-os megoszlása Endrőd—Szarvason 
az intrapannóniai vetőkhöz viszonyítva

Jelmagyarázat: 1 . intrapannóniai vető, 2 . a körülhatá
rolt részre eső készlet %

A Törteli Homokkő Tagozatban Endrődön 
csak ilyen típusú csapdákban ismerünk földgáz- 
telepeket, mivel ezeknek a rétegeknek ÉNy-i
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irányú regionális emelkedése leginkább ennél a 
csapdatípusnál tette lehetővé a szénhidrogének 
felhalmozódását.

Kiékelődő homokkő rétegek. Többnyire a 
Szolnoki Homokkő-Agyagmárga Tagozat szárny
homokkő típusú rétegei, rétegcsoportjai tartoz
nak ide, de az Sí és S2 lyukgeofizikai markerek 
által közrefogott homokkő rétegek kiékelődési 
zónáiban az alsó vezérszintbe tartozó homokkő 
rétegek is kiékelődnek. A rétegek vagy réteg
csoportok a neogén fekü kiemeltebb részei felé 
ékelődnek ki. A kiékelődés közelében szénhidro
gén-felhalmozódásra számíthatunk. A fölhalmo
zódás lehetőségét növeli, ha a kiékelődés köze
lében a réteg vagy rétegcsoport települt-kom- 
pakciós boltozatot alkot. A homokkövekben a 
tároló kialakításában lokálisan gyakran a litoló- 
gia is meghatározó szerepet játszik és emiatt a 
telepek lencsés kifej lődésűek. Ilyeneket Endrőd 
— Szarvason az 5. sz. homokkő rétegcsoport al
ján és a 6. sz. homokkő rétegcsoportban isme
rünk.

Települési díszkordancia. Az Algyői Ferde 
Településű Agyagmárga-Homokkő Tagozatban

a fekühöz és fedőhöz viszonyítva is ferde tele
pülésű homokkő—agyagmárga rétegek vannak. 
A fedő eltérő települése önmagában is csapda
alkotó. A neogén fekü kiemelkedéséseihez kap
csolódva az algyői szendvics-kifejlődésű összlet- 
hez hasonló rétegekben találtunk telepeket.

Litológiai záródású homokkő lencsék. A 
Zagyvái Vékonypados Homok-Agyag Tagozat 
kifejlődésére jellemző a rövid távolságon belüli 
gyors fáciesváltozás: a homokkövek agyagoso- 
dása, karbonátosodása, impermeabilissá válása. 
Az így záródó lokális jellegű csapdákban kis kő
olaj-, földgáztelepek alakulhatnak ki. Ilyeneket 
ismertünk meg az Endrőd—4., —5., Szarvas—4. 
fúrásokban. Ezek a telepek egy nagyobb pliocén- 
kori vető által levetett képződményekben ala
kultak ki.

Észak-Békés pliocén telepeinek kutatási és 
továbbkutatási lehetőségeit a környező területek 
eredményeit is figyelembe véve vizsgáltuk. A 
regionális kapcsolatokat vázlatos földtani met
szeteken (8. ábra) mutatjuk be. A 12. ábrán az 
S-2 lyukgeofizikai marker fúrási adatok alapján

S2 lyukgeofizikai marker mélységtérképe
Jelmagyarázat: 1. S2 lyukgeofizikai marker mélysége 
tengerszint alatt m, 2 . S2 lyukgeofizikai marker idő
szintvonalai, 3. intrapannóniai törés elvetési iránnyal, 
4. S2 lyukgeofizikai marker alatti homokkövek várha
tó kiékelődési helye, 5. fúrás (különálló fúrásnál S2

lyukgeofizikai marker tengerszint alatti m értékével), 
6 . javasolt fúrások elvi helyei, melyekkel az a—h tí
pusú csapdák kutathatók (részletes leírásuk a 2 . áb

ránál)
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13. ábra
S, lyukgeofizikai marker mélységtérképe, a pliocén 
földgáztelepek területi kiterjedése és a várható pro

duktív területek
Jelmagyarázat: 1. Sx lyukgeofizikai marker mélysége 
tengerszint alatt m, 2 . intrapannóniai törés elvetési 
iránnyal, 3. ismert pliocén telepek területi kiterjedése,
4. feltételezett pliocén telepek várható helye, 5. Sj 
lyukgeofizikai marker alatti homokkövek várható ki-

ékelődési helye, 6. fúrás (különálló fúrásnál Sj lyuk
geofizikai marker tengerszint alatti m értékével), 7. 
javasolt fúrások elvi helyei, melyekkel az a—h típusú 
csapdák kutathatók (részletes leírásuk a 2 . ábránál)

szerkesztett mélységtérképét és várható elterje
dését, a békési területrészen pedig szeizmikus 
időszintvonalas térképét mutatjuk be. A 13. ábra 
az Sí lyukgeofizikai marker fúrási adatok alap
ján szerkesztett mélységtérképét, a pliocén föld
gáztelepek területi kiterjedését és az eddigi ada
tok alapján a kutatásra legérdemesebb terüle
teket mutatja be. Mindkét térképen feltüntettük 
a javasolt fúrások elvi helyét, valamint azok 
kutatási célját (a- ..  .-h betűjelek).

A geomorfológiai és tektonikus maximumokra 
és azok szárnyhelyzetére telepített a, ai és b jelű 
fúrásokkal egyben a települt-kompakciós bolto
zatokat is kutatjuk.

A vizsgált területen az eddig megtalált föld
gázkészletek mind törésekhez kapcsolódnak. Az 
eredményes továbbkutatás szempontjából fon
tosnak tartjuk ezért az intrapannóniai törések 
kimutatását, irányának és a hozzá támaszkodó 
települt-kompakciós boltozatok helyének meg
határozását. A fúrási adatok alapján kimutatott 
két vetődés ÉK—DNy-i csapásirányú és DK-i 
elvetésű. Az utóbbi miatt elsősorban a törési 
síkoktól ÉNy-ra eső települt-kompakciós bolto
zatokat kell kutatni. Meglevő fúrási adatok és 
földtani meggondolások alapján a már ismerte

ken kívül ilyen boltozatok tételezhetők fel az 
Endrőd-észak— 1. és a Békés— 1. fúrásoktól 
ÉNy-ra. A Gyoma— 1., —2., Dévaványa—2., — 1. 
fúrások vonalában a Törteli Homokkő Tagozat
ban is van boltozódás — a túlmagasított szelvé
nyen (8 b. ábra) a valóságosnál markánsabban 
jelentkezik — amely a jelenlegi fúrások alapján 
egyértelműen nem értelmezhető. Ez a forma 
lehet eredeti települési jelleg, de adódhat abból 
is, hogy a Dévaványa— 1. fúrás a pliocén alján, 
de a Marosi Formáció fölött vetőt harántolt és 
így a pliocén felső része ebben a fúrásban más 
blokkban van mint a Marosi Formáció és az 
idősebb képződmények. A Dévaványa— 1. fúrás
nál a szeizmikus metszeten a pliocén töréses 
szerkezete a szarvasihoz hasonlóan jelentkezik. 
A törések ÉNy-i oldalának támaszkodó, a fúrási 
adatok alapján megszerkesztett települt-kom
pakciós boltozatok kutatására az f jelű fúráso
kat, a már megismert telepek továbbkutatására, 
illetve lehatárolására a h jelű fúrásokat java
soljuk. A kiemelkedő preneogén medencealjzat 
szárnyain mindenütt várhatók kiékelődő pliocén 
homokkő rétegek. A fúrások rétegsora alapján 
regionálisan vizsgálva az Sa lyukgeofizikai mar
ker alatti homokkő rétegek nyugati és északi
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irányban teljesen kiékelődnek (8 b—c., 12. ábra). 
A kiékelődési övezet csak az Endrőd—északi 
fúrásoktól ÉK-re, К-re érinti a vizsgált terüle
tet. A legperspektívikusabb Sí— S2 lyukgeofi
zikai markerek közötti homokkőrétegek regio
nálisan az S2 lyukgeofizikai marker alatti ho
mokkövektől kissé északabbra ékelődnek ki (13. 
ábra). A kiékelődési övezetek kőolaj-földgáz- 
kutatás szempontjából igen reményteljesek. A 
legperspektívikusabbak ott, ahol a kiékelődési 
övezetben törések vagy települt-kompakciós 
boltozatok, részboltozatok vannak. Ilyen rész 
Észak-Békésben az Endrőd-észak— 1., és —4. 
fúrások közötti terület, a köröstarcsai fúrások
tól É—ÉK-re levő terület, ahol az egyéb csapdák 
kutatására javasolt fúrások egyben ezeket is 
kutatják.

A töréssel kombinált települt—kompakciós 
boltozatok és a kiékelődési övezetek kutatását a 
mérések alapján a D’, az Sí és S2 lyukgeofizikai 
markerekről készülő szeizmikus térképek segí
tik. A geomorfológiai és tektonikus maximumok 
irányába kiékelődő homokkő rétegeket a g jelű 
fúrásokkal kutatjuk.

A ferde településű homokkövek nagyon sok 
szeizmikus szelvényen felismerhetők. Kutatá
sukra a neogén fekü kiemelkedései és az intra- 
pannóniai törési síkok környéke a legkedvezőbb, 
mert itt két csapdaalkotó is jelen van egyszerre. 
Amennyiben ezek nincsenek, a ferde településű 
réteg felső, impermeabilis fedőhöz közel eső ré
szét kell vizsgálni. Eddig a szóbanforgó terüle
ten is más szerkezeti indikációkhoz kapcsolódva 
terveztük kutatásukat.

A litológiai záródású homokkőlencsék kutatá
sa egyelőre külön nem tervezhető.
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