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A magyar kőolaj- és földgázkutatások 
története kezdettől 1918-ig 
(IL rész)

Magyarországon a kőolaj kutatása és bányá
szata az 1850-es években kezdődött, azokon a 
felszíni kőolaj- és földgázindikációs területeken, 
amelyek a 18. század óta ismeretesek voltak 
egyrészt a Kárpátok flis vonulatában, másrészt 
a Muraközben és a horvát neogén medencében. 
A szerző a magyar kőolaj történetének az 1850 
—1918 közöti első korszakában, vagyis a törté
nelmi Magyarország területén végzett kutatáso
kat foglalja össze. E korszak első fele 1893-ig, a 
magyar kőolajbányászat hőskora, a magánvál
lalkozások gyakorlatilag eredménytelen idősza
ka. 1893-ban Böckh János irányításával meg
kezdődik a földtani alapon történő, államilag 
szubvencionált kutatás. Ezek után 1907-ben a 
magyar kincstár megkezdi a kutatást az Erdé
lyi-medencében, Lóczy Lajos irányításával, és 
1909-ben a kissármási fúrás felfedezi Európa 
akkori legnagyobb földgáz-előfordulását. 1910- 
től a kincstári kutatásokat Böckh Hugó vezeti, 
és folytatja kutatócsoportjával az Erdélyi-me
dence földtani megkutatását és a gázos terület 
feltárását. 1914-ben feltárják Egbellen az or
szág első kőolajmezőjét, végül 1918-ban a hor
vát medencében a bujavicai kőolaj- és földgáz
előfordulást. Végül is a trianoni békeszerződés 
miatt bekövetkezett területi veszteségekkel, a 
magyar kutatók kiváló munkájának az eredmé
nye is odaveszett.

A magyar kőolajbányászat hőskora

A XVIII. században a kapitalista termelésre 
való áttérés következtében megnövekedett az 
ásványi nyersanyagok iránti kereslet. A műsza- 
ki-természetudományos fejlődés úttörője a bá
nyászat—kohászat volt, melynek fejlesztése ér
dekében jött létre Magyarországon a selmeci 
Bányászati Akadémia 1763-ban. Ez az időszak 
egyben a hazai ásványföldtan kialakulásának, 
hősi korszakának kezdete (Fridvaldszky J., 
Fichtel J. E., Born I., Benkő F., Zipser K. A. 
kora), és ugyanekkor kezdődik hazánkban az 
energiahordozó ásványi nyersanyagok, mint a 
kőszén és a kőolaj, kezdetleges, „ösztönös” ku
tatása, bányászata („bányászkodás”).

A kőolaj és földgáz évszázadok óta ismeretes 
volt Magyarországon felszíni kibúvások, szivár-

‘ Előadta a M. Földtani Társulat I. Földtani Tudom ánytörté
neti Napján, 1977. február 14-én. (Bővített előadás, kézirat le
zárva 1985. okt. 31.).
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gások (indikációk), gázömlések, gázos források 
formájában a Kárpátok mentén, a Muraközben 
és az Erdélyi-medencében. (Lásd e tanulmány 
I. részét, F. K. 1987. 1—2. számában.) Az 1850- 
es években elinduló hazai kőolajbányászat tör
ténetét, az ország nagy politikai változásaihoz 
igazodva, három nagyobb időszakra osztjuk: az 
I. korszak 1850 tájától 1918-ig tart, tehát a tör
ténelmi Magyarország területén végzett kutatá
sokat foglalja magába, a II. korszak 1918-tól 
1945-ig tart, a III. korszak pedig 1945-től nap
jainkig. Az alábbiakban az első korszak, a tör
ténelmi Magyarország kőolaj-, földgázbányásza
ta történetének összefoglalását adjuk.

Az irodalmi adatok elsőként a háromszéki 
Sósmezőt (1780-ban), továbbá a muraközi Bá- 
nyavárt (Peklenica, 1788-ban) és a bihari Der- 
na-Tatarost (1817-ben) említik, melyek már rég
óta ismeretesek voltak. A kőolajkutatások Pose- 
witz T. szerint 1850 táján kezdődtek azon is
mert felszíni szivárgások, kibúvások, források 
környékén, melyek az ország két különböző ré
szében, két petróleumvidékén fordultak elő, és
pedig a Kárpátok flis vonulatában és a közép- 
hegységek területein egyrészt, másrészt a dél
nyugati részeken, a Muraközben és Horvát- 
Szlavónia neogén medenceterületén. E két terü
let, mind általános földtani és kőolajföldtani vi
szonyait, mind a tárolórétegek korát tekintve — 
a jurától a pliocénig — igen eltér egymástól.

A kőolaj- és földgázindikációs helyek a kö
vetkezők voltak.
A Kárpátok flis vonulatában:

Turzófalu (Turzovka) Trencsén megyében. 
Zboró és Felsőkomárnik Sáros megyében. 
Mikova, Krivaolyka, Izbugyaradvány és Szu- 
kó Zemplén megyében.
Luh (Ligetes) Ung megyében.
Kőrösmező, Izaszacsal, Felsőszelistye, Drago- 
mérfalva és Batiza Máramaros megyében. 
Gyímesi szoros Csík megyében.
Sósmező, Zabola, Keresztvár (Nyén), Putna- 
völgy Háromszék megyében.

A középhegységi területen:
Kovás és Kőváradfüred (Garbonác) Szatmár 
megyében.
Zsibó-Szamosudvarhely Szilágy megyében. 
Tatarosi, felsődernai és bodónosi aszfaltos 
előfordulás Bihar megyében.
Recsk és Párád a Mátrában.
A Stájerlakaninai bitumenes pala a Bánság
ban.
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A délnyugati neogén medence területen:
Bányavár (Peklenica) és Szelence (Szelnica) a 
Muraközben.
Ludbreg, Lepovina, Poganec, Pitomaca a 
Dráva mentén, továbbá Ivanic-Klostar, Mik- 
leuska, Paklenica, Bacindol és Petrovoselo a 
Száva mentén Horvát-Szlavóniában.
Végül az Erdélyi-medencebeli régi gázömlé

sek, gázos sósforrások vidékén Bázna (Felsőba
jom) és Magyarsáros.

A hazai kőolajbányászat első, mintegy 70 esz
tendős korszakát gazdaságpolitikai szempontból 
két részre osztjuk Posewitz T. nyomán, aki út
törőként az első 50 esztendő kutatásainak tör
ténetét és eredményeit összefoglalta („Petróle
um és aszfalt Magyarországon” , 1906.). Az első 
része, mely 1893-ig tartott, a magánvállalkozá
sok időszaka volt: rendszertelen kutatások min
den tudományos alap, szakértelem és számot
tevő eredmény nélkül, főleg a Kárpátok terüle
tén, a Muraközben és Horvát-Szlavóniában. Ez 
az időszak volt a hazai kőolajbányászat hősko
ra, az amerikai olajlázzal egyidőben, amikor is 
az Egyesült Államokban hivatalosan 1859-ben 
Pennsylvániában elindult a világméretű kőolaj
bányászat s ugyanakkor Oroszországban, Baku 
vidékén lendült fejlődésnek a bányászat s jött 
létre a másik olajhatalom. Magyarországra 
azonban elsősorban a határos Galícia és Romá
nia sikeres kutatási és termelési eredményeinek 
a hulláma csapott át a Kárpátokon és volt ösz
tönző hatással, melyek Európában Oroszország 
mögött a 2., ill. a 3. helyen álltak a kőolajterme
lésben. — A szakértelmet elsősorban Galíciából 
importáltuk; osztrák és lengyel geológusok, bá
nyamérnökök földtani térképező munkássága 
és szakvéleményei nyújtottak segítséget, a fúró
sok pedig szintén onnan származtak. A vállal
kozók pedig igen vegyes társaság: kezdetben 
galíciai zsidó kereskedők, majd bécsi bankárok, 
továbbá kispénzű, meggazdagodni vágyó kalan
dorok, vállalkozó szellemű lovagok, sőt tudós 
feltalálók is. Szakértelem nélküli nagy akará
sok, gyatra eredmények, külföldi szaktekinté
lyek, hazai dilettánsok, tönkrement egzisztenci
ák, állami szubvencióval támogatott és azzal 
visszaélő spekulánsok is. Emberek, tevékenysé
gek kaleidoszkópszerű sorozata.

Posewitz ezt a korszakot két részre osztja: 
1850 és 1880 között, a kezdetleges kutatások 
időszaka kispénzű vállalkozásokkal, 1880-tól 
1893-ig pedig kutatások nagyobb tőkével.

1880-ig kisvállalkozók kezdetleges eszközök
kel, szakértelem és tőke nélkül kb. 40 aknát 
mélyítettek ill. ástak, a felszíni indikációk kö
zelében. Az aknák mélysége 5—30 m között 
volt, a legmélyebb aknáé Luhon 70 m és Mik- 
leuskán szintén 70 m. A kutak hozama igen el
térő volt, helyenként és időnként elérte a napi 
néhány hordó, kőolajat. Elvétve már kézifúró
val is dolgoztak. A kutatások színhelyei: Miko
va, Luh, Kőrösmező, Dragomérfalva, Sósmező, 
Zsibó, Bányavár, Mikleuska, Bacindol és Petro
voselo. Míg ezeken a területeken a kutatások

még a kezdeti nehézségek miatt lassan halad
tak és a termelés minimális volt — éspedig Lu
hon 3 tonna, Horvátországban 190 tonna kőolaj 
— addig a Stájerlakaninán kibányászott liász 
kori bitumenes palákból, 1860-ban megkezdett 
lepárlással 1882-ig 25 900 tonna kőolajat nyer
tek. Az olajpala-bányászatot a Szabadalmazott 
Osztrák—Magyar Államvasúttársaság végezte, 
melynek lepárlóüzemei Oravicán és Aninán 
1882-ig működtek, amikor is a bányászatot be
szüntették, mert már nem volt jövedelmező.

1880-tól kezdve az új vámtörvény az addigi
nál nagyobb kedvezményben részesítette a ha
zai kőolajtermelőket és finomítókat s ez növel
te a kutatási kedvet is. Ugyanis 1882-ben létre
jött Fiumében az olajfinomító és az volt a törek
vés, hogy a belföldi fogyasztás kielégítésére 
megfelelő mennyiségű kőolajat termeljenek s így 
mentesítsék az államot a külföldi piactól, az im
porttól. Már nagyobb tőkével folytak a kutatá
sok és némi szakértelemmel. Több, rövid életű 
társaság is alakult, egyeseket bankok finanszí
roztak. A hozzáértés és az eredmény azonban 
még mindig kevés volt. A zártkutatmányokkal 
jelentős területeket foglaltak le spekulációs cé
lokra, amelyeken nem dolgoztak.

Ebben az időszakban már túlnyomórészt fú
rásokat mélyítettek. Az aknák és fúrások szá
ma 137, ebből 21 fúrás 100 m-nél már mé
lyebb, a legmélyebb pedig Ludbregnél elérte a 
600 m-t. Az első amerikai fúrógőzgépet 1881- 
ben hozták be. A kutatási tevékenység színhe
lyei: Zemplén, Luh, Kőrösmező, Izaszacsal, Fel- 
sőszelistye, Sósmező, Zsibó-Szamosudvarhely, 
Recsk, Bányavár, Szelence, Poganec és Ludbreg. 
Ezek a kutatások azonban csak kis mennyisé
gű, nem ipari kőolajat tártak fel, vagyis sosem 
annyit, hogy rendszeres, folyamatos és rentábilis 
termelésre lehetett volna berendezkedni. A kő
olajtermelés majdnem teljes egészét ezúttal is 
a lepárlásos olaj adta. Ugyanis a stájerlakaninai 
üzem megszűntével közel egyidőben, 1884-ben 
kezdték meg a bihari aszfaltos előfordulások — 
Tataros, Derna és Bodonos — leművelését, de 
ipari jelentőségűvé ez a tevékenység csak az 
1889-ben megalakult Tatarosi Petroleum és 
Aszfalt Rt., majd ennek utóda a Magyar Asz
falt Rt. működése folytán vált, amely a fel- 
ső-pannoniai olaj homokot kőolajra és aszfaltra 
dolgozta fel egészen 1920-ig. Kezdetleges bá- 
nvászkodás ezen a területen azonban már jóval 
eiőbb, az 1840-es évek óta folyt. Ezenkívül em
lítésre méltó termelés csak Horvátországban 
volt (kb. 270 tonna).

Ennek a mozgalmasabb időszaknak jellegzetes, 
harcos, úttörő alakja volt Herman von Stavenov 
lovag, aki fáradtságot nem ismerve átkutatta az 
egész országot Sáros megyétől Erdélyig, sőt 
Muraközben is, miközben kb. 80 kutatóaknát és 
fúrást mélyített. Kár, hogy rendkívül nagy aka
ratereje és szívóssága dacára, szakismeret hiá
nyában nem érhetett el nagyobb eredményt. A 
másik említésre méltó vállalkozó Puskás Tiva
dar, a telefonhírmondó feltalálója volt, aki pén-
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ze fogytával hiába fordult volt gazdájához, Edi
sonhoz anyagi segítségért. A Zsibó melletti sza- 
mosud varhelyi kőolaj előforduláson Stavenov 
lovaggal szövetkezve kutatott 1885-től, de „Ozo- 
kerit Művek” nevű parafingyártó telepén nem 
sokra vitte, rövidesen tönkrement.

A hazai kőolajbányászat szubvenciós korszaka

Az 1893. esztendőben új fordulat állott be, új 
fejezet kezdődött a hazai kőolajkutatás történe
tében. A kormányzat elhatározta, hogy ezentúl 
állami segélyben részesíti a megbízható vállal
kozókat és évi 100 000 koronát fordít erre a cél
ra az állami költségvetés terhére. Wekerle Sán
dor miniszterelnök és pénzügyminiszter, az ál
lamilag engedélyezett kutatások ellenőrzésével 
és irányításával a M. Kir. Földtani Intézetet, ill. 
annak igazgatóját, Böckh Jánost bízta meg. En
nek az intézkedésnek egyik pozitív vonása az 
volt, hogy a spekulánsok nagy része kiszorult a

kutatásból, helyettük tőkével és felszereléssel 
rendelkező hazai és külföldi társaságok kezdtek 
munkához. Ezek után Böckh János vezetésével 
megindult a szervezett földtani kutatás, feltér
képezés, elsősorban a fontosabb előfordulások 
területén. Ö maga elsőnek a Keleti-Kárpátok 
flis vonulatában levő Sósmező és az Iza-völgye 
tanulmányozását végezte 1893—94-ben. Telegdi 
Roth Lajos a Zsibó és Recsk környéki területet 
1894—95-ben, Posewitz Tivadar Kőrösmező vi
dékét 1895-ben, Gesell Sándor az Ung megyei 
Luh környékét 1897-ben, Adda Kálmán pedig a 
Zemplén és Sáros megyében levő lelőhelyeket 
vizsgálta meg 1897—9S-ban.

Ebben a szubvenciós időszakban, 1893-tól 
1906-ig a kárpáti területeken 42 fúrást, a mura
közi és horvátországi területeken pedig 39 fú
rást mélyítettek és mindezek közül 16 fúrás már 
500 m-nél mélyebb és a legmélyebb, Szukó 1. 
már 1070 m mély volt. A kutatási tevékenység 
főbb helyei: Sáros és Zemplén megye,' Turzó-
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falu, Luh, Kőrösmező, Izaszacsal és Batiza, Zsi- 
bó, Szelence, Poganec, Mikleuska, Ivanic-Klos- 
tar. Sajnos az állami szubvenció sem tudott a 
hazai kutatások helyzetén javítani, mert kevés 
volt a komoly vállalkozó; sokan még mindig 
nyerészkedési szándékkal vették igénybe az ál
lami támogatást.

3. ábra: Izaszacsal 4. sz. fúrás (M agyar Kárpáti P etró 
leum  Rt., 1911.)

A magyar kőolajkérdés, ami a kárpáti kutatá
sok gyenge ill. negatív eredményét illeti, szóba 
került már 1889-ben a fúró technikusok Buda
pesten tartott IV. nemzetközi vándorgyűlésén 
(Wandersammlung der Bohrtechniker) is, majd 
főleg az 1894. évi lembergi VIII. nemzetközi 
vándorgyűlésen, ahol élénk vita alakult ki eb
ben a tárgyban a külföldi geológusok között, 
akik nagy figyelemmel kísérték a magyar kár
páti kutatásokat. Rudolf Zuber, lembergi geoló
gus professzor ugyanis meglehetősen borúlátó
an vélekedett a magyar kutatások kilátásairól. 
Julius Noth galíciai bányamérnök-geológus vi
szont, aki helyeselte és reményteljesnek tartot
ta ezeket a kutatásokat, cáfolta Zuber érvelé
seit, ugyanakkor azonban rámutatott a műszaki 
és gazdasági nehézségekre és hibákra is. Böckh 
J. szintén nem osztotta Zuber véleményét; ma 
viszont már tudjuk, hogy a lényeget tekintve 
Zubernek volt igaza. Hatvan év múlva ugyanis 
kiderült, hogy a kárpáti flis vonulatban levő 
előfordulások közül csak Izaszacsal bizonyult

eredményesnek, termelő mezőnek. A termelés 
zömét ezúttal is a már említett Bihar megyei 
olajhomok-előfordulások — Derna, Tataros és 
Bodonos — lepárlásos olaja adta. Ezenkívül csu
pán Szelencén volt számottevő (kb. 3200 tonna) 
termelés.

Ebben az időszakban azonban egy területen, 
a tudományos téren már elértek bizonyos ered
ményt, fejlődést. Böckh J. már 1895-ben Sós
mezőre vonatkozó tanulmányában kifejtette: 
,,én a magyar petróleumterületek kérdésének 
eddigi megoldatlan voltának fő okát abban ke
resem, hogy ezek, legalább a tőlem ismert terü
letek, bányászatilag kielégítő módon és mérv
ben megvizsgálva még egyáltalán nem lettek” . 
Böckh J. és társai munkássága révén létjogo
sultságot nyert a tudományos alapon folyó kő
olajkutatás, mely előkészíti a fúrásos kutatást. 
Ez viszont serkentőleg hatott a kőolaj módszeres 
megkutatására, vagyis az ezzel foglalkozó tudo
mány, a kőolajföldtan hazai megalapozására, 
ami rövidesen be is következett. így lett az ed
digi kőolajkeresésből, az ösztönös kutatásból, 
tudatos kőolajkutatás.

A szubvenciós korszak eredménytelensége 
folytán 1906-ban Böckh János javasolta, hogy a 
kőolajkutatást maga az állam végeztesse, továb
bá azt is, hogy egy külön geológiai osztályt 
szervezzenek a Földtani Intézetben, melynek az 
egyéb gyakorlati földtani munkálatok vezetésén 
kívül feladata legyen, ,,a petróleumkutatás kér
dését céltudatos, egyöntetű irányban, szakszerű
en továbbfejleszteni és irányítani” . Erre vonat
kozó nézeteit és javaslatait A petróleumra való 
kutatások állása a magyar szent korona orszá
gaiban (1908) című munkájában fejtette ki, 
melynek megírására Darányi Ignác földmíve- 
lésügyi minisztertől kapott megbízást 1906. ok
tóber 9-én. Ebben közli Wekerle Sándor minisz
terelnöknek hozzá intézett levele egy részletét, 
melyben egy figyelemre méltó, még ma is meg
szívlelendő korszerű és alapvető kijelentés áll, 
ami kihangsúlyozza a kutatásnak tudományos 
alapon való végzését: „szükségesnek találom, 
hogy a mély fúrások a geológiai viszonyok ala
pos tanulmányozásával kezdessenek meg, a fú
rólyukak pedig alkalmas pontokon mindaddig 
mélyíttessenek le, míg a petróleum formatiót 
keresztül nem fúrják oly czélból, hogy megtud
juk, vájjon van-e benne kőolajtartány?” (Le
vél kelte, 1893. június 12.). Wekerle S. új kor
szakot indító levele, a tudományos, a földtani 
alapra helyezett kőolajkutatás kezdetét jelenti 
kőolajtörténelmünkben. Böckh J. július 3-i vá
laszlevelében köszönetét és örömét fejezte ki, 
„a hazai petróleum-kutatások nagy és fontos 
kérdésé’’-Ьеп tett, „bölcs elhatározását” illető
leg, továbbá kifejti az első magyar kőolajkuta
tási felfogást, a „kárpáti koncepciót” , mely sze
rint a Kárpátok keleti részeire, „első rendben 
a Máramaros megyei előjövetelek” területére, 
„első rendben” az Iza völgyében kell koncent
rálni a kőolajkutatást.
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A tudományos, földtani alapon végzett 
kutatások kora

Böckh János javaslatára, de másokét, így Réz 
Géza, továbbá Lóczy Lajos véleményét is figye
lembe véve, a kormány elhatározta a szubven
cionálás beszüntetését és a kutatások állami ke
zelésbe vételét. Az 1893—1906 közötti kutatások 
eredménytelensége egyrészt, ami az államkincs
tárnak igen sokba került, másrészt egy nagyje
lentőségű váratlan esemény, az erdélyi földgáz 
felfedezése, végül is döntésre bírta a kormány
zatot, Megszületik a végleges jogi rendezés az 
1911. évi VI. törvénycikk útján az ásványolaj- 
félékről és a földgázakról. Ennek szövegezése 
Wahlner Aladár bányamérnök érdeme és így 
szól: ,,A természetes településben előforduló ás
ványolaj félék úgymint az ásványolaj (kőolaj, 
petróleum, nafta) és földkátrány valamint az 
ásványolaj félékkel együttesen előforduló föld
viasz (ozokerit), végül a természetes település
ben előforduló éghető földgázok tekintetében a 
kutatási és bányaművelési jog az állam részére

tartatik fel.” Látjuk, hogy a törvény pontosan 
meghatározta a szénhidrogének fogalomkörét 
is, felszámolva az eddigi elnevezésbeli félreér
téseket. A törvény azonban kitárta a kaput a 
tőkének is, amely a kutatásra és termelésre — 
bizonyos feltételek mellett — engedményt (kon
cessziót) nyerhet. Ez volt az első kőolaj—föld
gáz törvény a világon, amely kimondta az ál
lam monopóliumát a szénhidrogénekre, s elvá
lasztotta a bányászat jogát a föld- azaz a telek- 
tulajdonostól.

A magyar kőolaj történelem első korszakának 
legnagyobb eredménye annak utolsó, 1907— 
1918 közötti fejezetében, az Erdélyi-medence 
földgázának 1909-ben történt feltárása volt. Az 
állami kincstári kutatás egységes tevékenysé
gének előnye itt érvényesült először kiváló 
eredménnyel, és kiemelkedet e korszak nem
csak hazai, hanem külföldi kutatásai közül is. 
Sehol másutt a világon földgáz feltárása nem 
vonta magára annyira a közérdeklődést, mint ak
kor Magyarországon. Mind Európa, mind a töb
bi kontinens kőolajbányászatában évtizedek óta

DERNA-TATAROS KÖRNYÉKÉNEK FÖLDTANI TÉRKÉPE
M .D  P A U C A  - N O S Z K Y J  - T  R O T H  К  U T Á N

M *  100000
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4. ábra: D erna-Tataros körn yékén ek  földtani térképvázlata.
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ismeretes volt a földgáz, de azt inkább az olaj 
kellemetlen és terhes kísérőjelenségének tartot
ták; évek során át felhasználatlanul a levegőbe 
engedték s csak az első világháború után kezd
ték érdemlegesen felhasználni. Az Egyesült Ál
lamokban az illetékes hatóságoknak sokáig kel
lett küzdeniök a nagyfokú gázpazarlás ellen és 
törvényekkel igyekeztek a termelőket a pocsé
kolás megszüntetésére rászorítani. Ezzel szem
ben a magyar társadalom a földgáz feltárásá
nak már a kezdetekor tisztában volt az új ener
giaforrás jelentőségével és élénk figyelemmel, 
sőt kritikával kísérte az államnak földgázakció
ját, programját.

Lóczy Lajos hívta fel a kormányzat figyelmét 
az Erdélyi-medencében feltételezett kálisótele- 
pek felkutatására. Javaslata alapján kezdte meg 
1907-ben az államkincstár Mály Sándor, a pénz
ügyminisztérium bányászati osztálya vezetője 
irányításával a kálisó fúrásos kutatását az er
délyi Mezőségen. Lóczy Lajos és Papp Károly 
1907. szeptemberében kitűzték a Nagysármás 1. 
sz. kálisókutató-fúrást, mely 627 m talpmélysé
gig kálisót nem talált, gáznyomok viszont je
lentkeztek. A 2. sz. kutatófúrást Papp Károly 
tűzte ki Kissármáson, melyet 1908. november 
26-án kezdték mélyíteni. A gáz fúrás közben fo
kozódó erősségű kitörésekkel jelentkezett, emi
att a fúrást 1909. április 22-én 301,9 m mély
ségben befejezték, miután az Erdélyi-medence 
földgázát miocén szarmata kori rétegekben fel
tárta. Az eredmény napi 864 000 m3 majdnem 
tiszta (99,25%) metángáz volt. A kút sokáig, 28 
hónapon át eruptált, míg sikerült Bőhm Ferenc 
bányamérnöknek 1911. június 30-án lezárni. 
Október 29-én azonban a kút környékén kelet
kezett hasadékokon robbanásszerűen újból fel
tört a gáz, kráterek keletkeztek és még is gyul
ladt. A kitörés robbanásai 10 km körzetben ész
lelt helyi földrengést okoztak.

A kissármási gázkút „felrobbanása” országos 
szenzációt keltett, de nagy vitákat is támasztott, 
mind a sajtóban, mind a szakértők világában. 
Majd miután a kutat megnyitották, a kráterek 
leálltak, s a kedélyek is lecsillapodtak. Végül is, 
mikor 1914 elején elkészült az első, a Kissármás 
—Torda—marosújvári 73,1 km hosszú gázveze
ték, a kutat rákapcsolták, amely 1933-ig össze
sen mintegy 3 milliárd m3 földgázt termelt ki. 
Ekkor kikapcsolták a szolgáltatásból. Ez volt rö
viden a kissármási gázkút nem mindennapi tör
ténete, amely váratlanul tárta fel az Erdélyi
medence földgázát, Európa akkor ismert legna
gyobb előfordulását. Papp Károlynak, a legille
tékesebbnek a szavait idézem: „A bányászko
dás történetében gyakori eset az, hogy a kuta
tások közben egész másra bukkannak, mint 
amit kerestek. Ez történt a Mezőségen, Kissár
máson is. Itt ugyanis a magyar kincstár kálisó
ra kutatott, s ehelyett a fúró földgázra buk
kant.” Érdekes, hogy a természetes gázos forrá
sok régóta közismertek voltak az Erdélyi-me
dencében (lásd Földtani Kutatás 1987. 1/2. sz.) 
geológusok is megvizsgálták, köztük Schafarzik

F., Papp K., Pazár L, megfúrását is ajánlották, 
a felfedezés mégis a véletlen műve volt.

A kormányzat azonnal felismerte a váratlan 
felfedezésben rejlő nagy gazdasági lehetőséget. 
Az állami gázakció („gázprogram”) megkezdte 
munkáját: először a gázelőfordulás részletes 
földtani vizsgálatát, továbbá a földgáz feltárá
sának, termelésének és felhasználásának a ta
nulmányozását. Eleinte Lóczy L. irányításával 
folyt a kutatás, majd 1910-ben a pénzügymi
nisztérium megbízta Böckh Hugót az Erdélyi
medence földtani viszonyait felderítő térképező 
és fúrásos kutatás megszervezésével és a mun
kálatok irányításával. Földtani térképező kutató 
csoportjával az amerikai S. Hunt (1861) antikli- 
nális elmélete szellemében Böckh H. felvázolta 
az erdélyi neogén medence újszerű gyűrődéses 
földtani szerkezetét és 36 zárt boltozatot (brachi- 
antiklinálist) mutatott ki a Mezőségen és a Kis- 
és Nagyküküllő folyók vidékén. A földtani ku
tatás kedvező eredményei alapján a Bőhm Fe
renc bányamérnök által vezetett kincstári fúrá
sos kutatás 1918-ig 39 kutatófúrást mélyített, 
100—1282 m közti mélységig, kereken 10 780 m 
hosszban. A földgázt miocén szarmata és torto- 
nai homokos rétegek tárolják.

A kincstári fúrásos kutatás, úgyszintén a ter
melés kiváló eredménye nyomán, a monopóli
umtörvény alapján a magyar kormány a berlini 
Deutsche Banknak adott koncessziót, amely 
1916-ban megalapította a Magyar Földgáz üt
őt. Ezzel megkezdődött a földgáz helyi elosz
tása és értékesítése, lerakva az erdélyi gázipar 
alapját. A további nagyszabású tervek megvaló
sítását azonban — mint pl. a budapesti nagy 
távvezeték tervezett megépítése — a világhá
ború kimenetele meghiúsította. Közben 1914- 
ben Böckh Hugót a pénzügyminisztérium bá
nyászati osztálya vezetőjévé nevezték ki, ahol 
mint miniszteri tanácsos, majd mint h. államtit
kár a hazai hasznosítható ásványkincsek, főleg 
a szénhidrogének felkutatását és hasznosítását 
irányítja egészen 1918-ig. Mint a kőolaj-, föld
gázkutatások legfőbb irányítójának, állandó 
műszaki munkatársa Bőhm Ferenc bányamér
nök, a kincstári fúrási munkálatok vezetője 
volt, közvetlen geológus munkatársai pedig 
Papp Simon, Pávai-Vajna Ferenc és Lázár Va
zul voltak.

Böckh Hugó és munkatársai által elért másik 
számottevő eredmény a Nyitra megyei egbelli 
olajmező felfedezése volt 1914-ben. Pettkó Já
nos, a Magyarhoni Földtani Társulat megbízásá
ból 1852-ben tanulmányozta a Kis-Kárpátok és 
a Morva folyó közti területet és elsőként ismer
tette az Egbell környéki felszíni földgázömlése
ket, fortyogókat s olajnyomokat is jelzett. Ezt 
a fontos adatot sem Posewitz, sem Böckh Já
nos nem említik, csupán Papp K. és Böckh H. 
Böckh Hugó figyelme 1911-ben terelődött erre 
a területre, amikor is egy Amerikát járt, Medien 
János nevű földműves által a házába kezdetle
ges módon bevezetett földgáz felrobbant. En
nek nyomán végzett előzetes felmérés alapján
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telepítette Böckh Hugó Lázár Vazullal együtt 
az 1. sz. fúrást, Medien gázforrása közelébe, 
melyet 1913 októberében kezdtek mélyí
teni. 1914. január elején kis mélységben,
163,5 m-ben tárták fel a kőolajat és földgázt, 
szarmata kori homokrétegből. A kút hozama 
napi 15 tonna olaj és 10— 12 ezer m'1 gáz volt. 
A felfedezőfúrás nyomán élénk fúrási tevé
kenység indult, 1918-ig 72 fúrás mélyült, a me
ző kapacitása 10— 12 000 tonna/év kőolaj volt.

A felfedezés után Papp Simon, mint az eg- 
belli mező geológusa, 1914-ben térképező kézi
fúrásokkal mutatta ki az egbelli boltozatot és a 
rétegtani viszonyokat. 1915-ben pedig ezen a 
területen alkalmazta elsőként a világon a kő
olajkutatásban Böckh Hugó, Eötvös torziós in
gáját, amikor is Pékár Dezső és társai mérései
nek segítségével kimutatta, hogy a földtani 
módszerrel felvázolt egbelli boltozat, gravitációs 
maximummal esik egybe. A szakirodalomban 
több helyen tévesen írják,, hogy az egbelli olaj- 
mezőt geofizikai mérésekkel fedezték fel. Ez 
helytelen. A mérések utólag igazolták a bolto
zatot, amelyből már termelték a kőolajat! El
mondhatjuk, hogy Egbell volt az első tervsze
rűen megkutatott magyar kőolaj előfordulás és 
nem Budafapuszta. Ezenkívül a Bécsi-medence 
első feltárt kőolaja, ami viszont jóval később, 
húsz év múlva derült ki, amikor is Kari Friedl 
1934-ben felfedezi az első jelentős ausztriai kő
olajmezőt (Gösting). Egbell nem volt nagy olaj- 
mező, de akkor a háború vége felé, amikor 
mind Galícia, mind Románia kőolaj területeiről 
el voltunk zárva, mégis csak fedezte a központi 
hatalmak vasúti forgalmának kenőolaj szükség
letét.

A harmadik, az utolsó kutatási siker már 
közvetlenül az összeomlás előtt, 1918-ban, a 
horvátországi bujavicai földgáz- és kőolajtelep 
felfedezése volt. 1915—1918 között a Dráva és 
Száva közti területen, Böckh H. megbízásából 
földtani térképezést végeztek Papp S., Pávai- 
Vajna F. és Lázár V. Ezek a munkálatok igazol
ták Böckh véleményét, mely szerint a neogén- 
képződmények, úgy mint az Erdélyi-medencé
ben, a Horvát-medencében is meggyűrődtek, 
ugyanis több boltozatot mutattak ki. A Pozsega 
megyei Lipik melletti bujavicai boltozaton ja
vaslatára lemélyített 1. sz. kutatófúrás földgáz- 
és kőolajtelepet tárt fel, 360 ill. 396 m-ben alsó- 
pannóniai és szarmata rétegekből. 1917— 1919 
között Pávai-Vajna F. és Papp S. a horvát ún 
száva redők dél-dunántúli folytatódásainak nyo
mozását végezték, és többek közt közösen ki
mutatták a nagy jelentőségű budafapusztai bol
tozatot.

A kincstári kutatások mellett meg kell emlé
kezni egy vállalkozásról, mely a monopólium
törvény alapján elsőként nyert koncessziót Má- 
ramarosban, az Iza völgyében, és 1912-ben an
gol tőkével létrehozta a Magyar Kárpáti Petró
leum Rt-t. Ezen a területen Izaszacsalon 1895 
—1900 között hatvani Deutsch J. br. nevű vál
lalkozó 3 fúrást mélyített, melyeket Böckh Já

nos tűzött ki. Ezek közül 1896-ban az 1. sz. fú
rásban 456 m mélységből a kőolaj kitöréssel je
lentkezett. Ez volt az első magyarországi „sprin
ger” , olajszökőkút. Ilyen biztató előzmények 
után kezdte ill. folytatta a kutatást a fenti tár
saság 1910-ben és 1915-ig 9 fúrást mélyítettek. 
Ezek közül a Deutsch-féle 1. sz. kúttól 50 m tá
volságra lemélyített 4. sz. fúrásból 459 m mély
ségből szintén olajkitörést kaptak. Ez rövid ide
ig tartott, de még hosszú időn át termeltek ka- 
nalazással kőolajat. A világháború alatt a fúrási 
tevékenység szünetelt, csak termelés folyt. En
nek a vállalatnak Böckh Hugó volt a magyar- 
országi szakértője, akinek megbízásából 1913- 
ban Pávai-Vajna F. feltérképezte az izaszacsali 
boltozatot.

Az 1907—1918 közötti időszakban a lemélyí
tett fúrások száma 276 volt; ebből 145 fúrás 100 
m-nél sekélyebb, 131 fúrás pedig annál mé
lyebb volt és mindössze 6 fúrás hatolt 1000 m- 
nél mélyebbre. Ezen időszak és az ország leg
mélyebb fúrása az Erdélyi-medencebeli, 1912- 
ben mélyült Marosugra 1. sz. fúrás volt, 1282 m 
mélységgel.

Végül is Böckh Hugó és munkatársainak 10 
esztendős kiváló munkája gyümölcseit elsöpri 
az első világháború ill. annak záró akkordja, a 
trianoni békediktátum, melynek értelmében Er
dély, a Felvidék és Horvát-Szlavónia leválnak az 
ország testéről és — ezzel zárul is a magyar 
kőolaj történelem első korszaka. Ezen korszak 
befejeződését s egyúttal a következő, a második 
korszak elindítását ielzi Böckh Hugó utolsó, nagy 
jelentőségű ténykedése, mely szerint a torziós 
inga sikeres egbelli alkalmazása nyomán 1917- 
ben az ő megbízásából Pékár Dezső és munkatár
sai megkezdik a Nagyalföld ÉK-i részének, a 
Hortobágy és környékének geofizikai felvételét, 
1918-ban pedig javaslatára az államkincstár 
megkezdi az első alföldi szénhidrogénkutató 
mélyfúrás, a Nagyhortobágy 1. sz. lemélyítését. 
Ezzel veszi kezdetét a nagyalföldi kőolaj- és 
földgázkutatás. Ez azonban már más történet.

Az első korszak mélyfúrási technikájának is
mertetésére nem kívánunk kitérni, bár a kuta
tás fontos és szerves részét képezi. Utalunk 
Alliqu ander Ödön idevonatkozó alapvető tanul
mányaira, szakirodalmi tevékenységére. Meg
jegyezzük, hogy ezen a téren is fontos, korszak- 
alkotó változás, fejlődés volt tapasztalható. 
Ugyanis a századfordulóig kb. 50 éven át ural
kodó ütvemüködő fúrási eljárások korszakát 
forradalmian váltotta fel a forgatva működő, 
a rotari fúrási rendszer, bár ez a változás a 
gyakorlatban fokozatosan ment végbe. Nálunk 
azonban az új eljárás nagy késéssel, 1935-ben 
vette át az egyeduralmat a kőolajbányászatban. 
A magyarországi kutatásoknál a századforduló
ig a gőzgéphajtású száraz ütvemüködő kanadai 
fúrásmód volt általánosan elterjedve, de he
lyenként pennsylvániai kötélfúró-berendezése- 
ket is használtak. Majd az ütvemüködő fúrási 
eljárás tökéletesedésével, mely folyamatot Al
bert Fauck és Anton Raky nevei fémjelzik, az

F Ö L D T AN I K U T A T Á S  X X X II . é v fo ly a m  (1989. é v ) ,  4. szám 31



6. ábra: A  kissármási gázkút (Papp 
Károly, 1910).

erdélyi és egbelli kutatásoknál már a jóval fej
lettebb gyorsütésű, fordított öblítéses ún. lük
tetőfúrási eljárással dolgoztak (Fauck express, 
Trauzl rapid berendezésekkel). Említésreméltó 
technikatörténeti érdekesség viszont az, hogy 
hazánkban először, és valószínűleg egész Euró
pában is az elsők között, 1913-ban Izbugyarad- 
ványon mélyítettek kutatófúrást rotari rend
szerrel.

Összegezés

Visszatekintve az elő korszakra, három terü
letet ill. kutatási eredményt kell kiemelni, mert 
ezek tükrözik a kor kutatási szemléletét, kon
cepcióját, annak alakulását. Ezek Izaszacsal, 
az erdélyi földgáz és Egbell. A máramarosi iza- 
szacsali kőolajkutatás jellemző és tanulságos 
fejezete a magyar kőolaj történetének, mert ez 
szimbolizálja a múlt század végén a szakkörök
ben uralkodó kutatási felfogást, a „kárpáti”  
koncepciót. Eszerint Magyarországon kőolajat 
kutatni elsősorban a Kárpátok és a középhegy
ségek tagolt, bányaszatilag és részben földta
nilag is feltárt területén érdemes, ahol számos 
olajindikáció régóta ismeretes. Ennek a kárpáti 
koncepciónak volt híve és hirdetője Böckh Já
nos és kortársainak nagy része, köztük több 
neves osztrák geológus is, kiváltképpen Julius 
Noth. Szerintük a Kárpátokon belüli medence
területeken, pl. a Nagyalíöldön nem volt érde
mes kutatni ill. ennek a gondolata akkor fel 
sem merült. Nyilvánvaló, hogy az alföldi, a sík
vidéki medenceterületek, vizsgálati módszerek 
és mélyfúrások hiányában akkor és még sokáig 
„terra incognita” -ként szerepeltek a szakmai 
köztudatban. Hiába javasolták 1911-ben Eöt
vös L., id. Lóczy L. és Halaváts Gy. egy 2000— 
2500 m-ig hatoló „tudományos” fúrás mélyíté
sét a Nagyalíöldön, geológiai és geofizikai prob
lémák eldöntése céljából; ez akkoriban, amikor

a legmélyebb hazai fúrás mindössze 1200 m 
mély volt, még megvalósíthatatlan volt. Ez lett 
volna az első hazai földtani alapfúrás.

Az izavölgyi területnek, de általában a kár
páti területek jellemző bonyolult földtani szer
kezeti, úgyszintén rétegtani s végül is kőolaj
földtani viszonyait nemcsak a múlt század végi 
geológusok nagy része nem ismerte fel helye
sen, még maga Böckh János sem egészen, az 
1890-es években végzett felvételeikor. Az akkor 
már javában termelő galíciai és romániai flis 
övezetbeli olajmezők eredménye alapján indo
koltnak látták és kissé egyoldalú optimizmussal 
majdhogy biztosra vették, hogy nálunk azonos 
viszonyok lesznek és hirdették a magyar kár
páti előfordulások, köztük elsősorban Izasza
csal perspektivitását. Ezen a megítélésen ala
puló téves kutatási koncepcióra, továbbá mű
szaki, fúrástechnikai okokra vezethető vissza a 
sikertelenség, ami heves vitákat váltott ki a 
század végén, ezenkívül főleg sok pénzt és ener
giát emésztett fel s végül is a kárpáti területek 
diszkreditálásához vezetett.

A kárpáti koncepció téves voltát Böckh Hugó 
ismerte fel. Kételyeit első ízben 1913-ban tett 
elmarasztaló megállapítása fejezte ki, amikor is 
Pávai-Vajna F. izaszacsali felvételét átnézve 
megjegyezte: „nem értem, hogyan csinálhatott 
apám, Böckh János jó rétegtani megállapításo
kat, amikor az Iza-völgy hegyszerkezetét nem 
ismerte fel” . Nem ismerhette fel helyesen, mert 
a rétegtani megállapítások sem voltak teljes 
egészében elfogadhatók, fűzte hozzá Pávai- 
Vajna F. Böckh H. felismerése és új felfogása 
tulajdonképpen az Erdélyi-medencebeli kutatá
soknál nyert új tapasztalatok alapján alakult ki. 
Mindezek a tapasztalatok terelték figyelmét el
sőként a medenceterületekre. Ezzel kapcsolat
ban 1914-ben a következőket írta: „A magyar- 
országi petróleumkutatásoknál a fő figyelem ed
dig a Keleti-Kárpátok vidékére volt fordítva.
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Anomalies of gravitation
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8. ábra: Földtani szelvén y az egbelli boltozaton és gravitációs m axim um on keresztü l (B öckh  Hugó és
Papp Simon nyomán, 1917).

1. pannóniai, 2. szarmata, 3. felső-m editerrán , 4 schlier, 5. alsó-m iocén, 6. paleogén és idősebb képződ
m ények.

Nem hiszem azonban, hogy ezen a területen 
számbavehető eredményeket lehetne elérni” . 
Kivételnek tartotta az Iza-völgyi területet. „Az 
Iza-völgyi viszonyok felette bonyolultak. Azon
ban azt hiszem, hogy nagyon kitartó és szor
galmas munkával itt is lehetséges lesz ered
ményt elérni” . Jól hitte, így is történt. Ugyan
is, miután kereken 30 év alatt (1883—1915) nem 
sikerült számottevő termelést elérni, kb. 40 év 
múlva, az 1950-es évek elején a román állam
nak sikerült, nem annyira szorgalommal, mint 
inkább korszerűbb eszközökkel és módszerek
kel az izaszacsali előfordulást termelésre bírni.

Említésre méltó egy másik tanulságos esete 
a Keleti-Kárpátok kutatástörténetének, mely 
Böckh János másik kedvenc területével, Sós
mezővel kapcsolatos. A múlt század 70-es és 
80-as éveiben végzett magyar kutatások nem 
járhattak sikerrel az akkori fúrási technikával, 
ezen a bonyolult földtani szerkezetű területen. 
100 évvel később viszont, az 1970-es években, 
a román állam által végzett kutatások a Há
romszék megyei (ma Kovászna megye) Gelen- 
cétől keletre jelentős olajmezőt tártak fel a kár
páti flis vonulatában, Sósmezőtől délre mintegy 
20 km távolságra. Nos, ez az eset is felhívja a 
figyelmet arra, hogy a kőolaj-, földgázkutatás 
története — nem is ritkán — meglepő, várat
lan fordulatokat produkál, ami viszont nem 
csoda, hanem inkább a technikai fejlődés avagy 
új kutatási mérési módszer nyomán eszközölt 
újraértékelés és némi intuíció eredménye.

Mindenesetre az Erdélyi-medencebeli kuta
tások eredménye abban a vonatkozásban ha
tott, hogy Böckh H. ebből kiindulva, továbbá 
hivatkozva a Derna-tatarosi aszfaltos előfordu
lásra és a Nagyalföld keleti peremét alkotó

dombvidéken ismeretes számos kőolaj- és föld
gáz-indikációra, 1914-ben leírja, „mindezek in
dokolttá teszik, hogy a Nagy Magyar Alföld 
földgázra és földolajra átkutattassék” . Ezzel 
meghirdette apja ellenére „alföldi” koncepció
ját, mellyel új irányt adott a hazai kőolaj- és 
földgázkutatásnak.

A fentiekkel kapcsolatban megjegyezzük, 
hogy Böckh H. az Alföld keleti peremén, elő
ször a Bihar-szilágysági medenceperemi terüle
tek alapos átkutatását tartotta szükségesnek. 
Megbízásából Papp Simon 1914-ben feltérké
pezte Zilah és Szilágysomlyó környékét, és Zi- 
lah mellett két boltozatot, továbbá több gázos 
fortyogót mutatott ki. A boltozatok megfúrá
sára azonban már nem kerülhetett sor. (Papp
S.: Czigányi, Egrespatak és Szilágynagyfalu 
környékének geológiai viszonyai, különös te
kintettel a földgáz- és petróleum-kutatásra. Bá
nyászati és Kohászati Lapok, 48. évf. 1915. p. 
289.). Már Böckh Hugóban, főleg azonban Papp 
Simonban felmerült a gondolat, hogy a számos 
felszíni és felszín közeli indikáció, előfordulás 
mellett, valahol e medencerészben lennie kell 
mélyebben, lefedett csapdában szénhidrogén
felhalmozódásnak. És, 40 év múlva kiderült, 
hogy van. A román kutatók Felső-Dernától 
KÉK-re 18 km távolságra, a Réz-hegység északi 
pereme közelében, Berettyószéplaknál kis mély
ségben (50—220 m) levő felsőpannóniai homo
kokban számottevő kőolajmezőt tártak fel az 
1950-es években (Раиса, M.: Geológia regiumi 
Tatarus-Suplacul de Barcau. Anuarul Comite- 
tului Geologic, Vol. XXV. 1954.).

Itt meg kell említsük a hazai szénhidrogén
kutatás egyik sarkalatos kérdését, az anyakő
zettel kapcsolatban, mely a 20-as években bon
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takozott ki. Böckh Hugó, erdélyi tapasztalatai 
alapján tételezte fel, hogy mind az erdélyi föld
gáznak, mind az egbelli kőolajnak az anyakő
zete a „mediterrán schlier” , a miocén sóformá- 
ciá sós agyaga (L. Mrazec „miocén salifére” 
formációja); továbbá azt is, hogy ez a képződ
mény, úgy mint Erdélyben, a nagyalföldi me
dencében is ki van fejlődve. Elsősorban ezért 
tartotta érdemesnek ott folytatni, ill. megkez
deni a kutatást. A Hajdúszoboszló 2. sz. kincs
tári mélyfúrás volt az első, mely jelezte, hogy a 
mediterrán schlier hiányzik az Alföldön. A to
vábbi kutatások pedig már bizonyították felfo
gása nem helyes voltát és ugyanakkor azt is, 
hogy ettől függetlenül az Alföldön számos he
lyen keletkezett és halmozódott fel kőolaj és 
földgáz. Ebben a kérdésben alakult ki vita el
sősorban Böckh és ifj. Lóczy Lajos között.

Böckh Hugó megtehette, hogy új irányt ad
jon a kutatásnak, mert birtokában volt egy új 
felismerésnek, új kutatási módszernek, mely 
éppen a fedett medenceterületeken, mint az 
Alföld, bizonyult nélkülözhetetlennek. Ebben áll 
Egbell nagy jelentősége, ahol az Eötvös-inga 
már bizonyította, hogy alkalmas a földkéreg 
szerkezetének, mélyföldtani viszonyainak a 
vizsgálatára, mely szerkezet adott esetben kő
olajat és földgázt is tartalmazhat. A hazai me
denceterületek kutatása pedig rövidesen meg
kezdődött, miután a területi veszteségek követ
keztében megváltozott körülmények is erre 
kényszerítették Böckh Hugót ill. a magyar ál
lamot.

A hazai kőolajtörténelem s egyben a tudo
mánytörténelem egyik legérdekesebb eseménye 
a két zseniális egyéniség, Eötvös Loránd és 
Böckh Hugó, a kétféle tudóstípus szerencsés 
találkozása. Eötvös az elméleti tudós, a 
klasszikus fizika mestere, Böckh pedig a 
gyakorlati tudós, aki mindent észrevesz
és felhasznál, alkalmaz tudományos cél
jaira. Az erdélyi gázkutatás közben fi
gyelemmel kíséri az 1912—13. évi, a Maros völ

gyében végzett kősókutató nehézségi mérése
ket. Felismeri a problémát, amit ezek a méré
sek felvetnek a gravitációs maximumok és mi
nimumok helyes értelmezésével kapcsolatban 
és elhatározza: a bizonyítás érdekében ki kell 
próbálni a torziós ingát a kőolajkutatásban. Ne
hezen, de sikerül megnyernie Eötvös beleegye
zését, a torziós ingának gyakorlati, ipari célok
ra való alkalmazására.

így született meg két zseniális tudós együtt
működésével egy egészen új, gyakorlati tudo
mányos kutatási módszer, a geofizikai módszer 
és annak alkalmazása az ásványi nyersanyag- 
kutatásban, nevezetesen a szénhidrogénkutatás
ban, első ízben a világon 1915-ben Egbellen 
eredményesen: ugyanis itt a torziósinga-mé- 
rések eredménye jól egyezett a földtani térké
pezés és a fúrásos kutatás eredményeivel. Ezek 
szerint Eötvös az alkalmazott geofizika alapját 
vetette meg, korszakalkotó találmánya pedig 
a geofizikai kutatás első eszköze lett. Böckh H. 
pedig 1917-ben a következőket írta: „a meden
cékben, ahol a holocén és pleistocén üledékek 
a szerkezet geológiai megfigyelését lehetetlen
né teszik és ahol az altalaj szerkezetének kinyo
mozása eddig sokszor csak mélyfúrások segít
ségével volt lehetséges, a nehézségi mérések 
megbecsülhetetlen szolgálatokat tehetnek a 
szénhidrogénekre való kutatásnál” , majd így 
hagyakozik: „A geofizikusok feladata, hogy a 
geológusokkal karöltve a módszert és eljá
rást tökéletesítsék” . A Böckh hagyakozta, és 
hosszas vajúdás után kialakult, immáron példás 
együttműködés, amint tudjuk már szép termést 
hozott a hazai kőolaj-, földgázkutatásban.

Eötvös és Böckh együttes szerepét, korszak- 
alkotó és úttörő jelentőségét és tevékenységét 
a tudományos világban azonban nemcsak mi 
magyarok állítjuk. Ennek igazolásául szolgáljon 
a „The Science of Petroleum” című, 1938-ben 
megjelenő mű I. kötetében a kőolajkutatás fej
lődésének történetéről szóló fejezet is, melyet 
De Golyer, az Egyesült Államok neves geoló-

9. ábra: A z  első terepi torziós inga 
m érés 1891-ben a Sághegyen.
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gusa írt, aki az Eötvös-ingát az USA-ban meg
honosította. E mű 272. oldalán a következők ol
vashatók: „Az első módszer, amelyet a kőolaj
iparban kutatásra használtak fel, a gravitációs 
mérés volt az Eötuös-ingával. A lehetőségét an
nak, hogy a torziós ingát gravitációs mérésekre 
alkalmazzák, már 1888-ban báró Eötvös Lo- 
ránd, a Budapesti Egyetem fizika professzora 
dolgozta ki. Az első műszert 1890-ben készítet
ték. Ezután következett a műszer terepi kipró
bálásának, továbbá tökéletesítésének az idősza
ka. A gyakorlati, terepi alkalmazását 1901-ben 
kezdték meg a Balaton jegén, majd kiterjesz
tették a Nagy Magyar Alföldre is. Eötvös meg
valósította és kimutatta a lehetőségét annak, 
hogy eltemetett földtani szerkezeteket gravitá
ciós anomáliaként értelmezzenek. A műszer al
kalmazhatóságának a határozott felismerése, 
mint a geológia eszköze, Böckh Hugónak, a Ma
gyar Földtani Intézet későbbi igazgatójának ne
véhez fűződik, aki 1917-ben először hívta fel a 
figyelmet arra a tényre, hogy antiklinálisok és 
dómok a környezettől eltérő kis vagy nagy sű
rűségű magokkal megtalálhatók a torziós inga
mérések segítségével, hivatkozva az Egbell kör
nyékén végzett mérésekre és kimutatott bolto
zatokra. Schiveydar 1918-ban, Böckh Hugó ta
nácsára használta a torziós ingát Németország
ban, kősótelep körülhatárolására. A torziós in
gát a kőolajkutatásban 1920 körül kezdték al
kalmazni, az úttörők a Royal Dutch-Shell és az 
Anglo-Iranian társaságok voltak. Az első mé
rést, a szerző tudomása szerint 1921-ben, az 
egyiptomi Hurghada olajmezőben végezték. Az 
Egyesült Államokban az első torziós ingamé
rés a texasi Spindletop-i kősódóm területén 
1922-ben volt” . — Szokatlanul pontos és tár
gyilagos ismertetése mindannak, ami ebben a 
tárgykörben lényeges; ezért is tartom az ismét
lések ellenére fontosnak közlését ill. tudatosí
tását, mert kevesen ismerik, vagy már megfe
ledkeztek róla, nemcsak külföldi (amit már 
megszoktunk), hanem még hazai szakmai körök
ben is.

Böckh Hugó nagy érdeme az is, hogy elsősor
ban az 1917-ben megjelent tanulmányában fel
hívta a külföldi szakkörök figyelmét Eötvös in
gájának gyakorlati alkalmazhatóságára. Ennek 
köszönhető, hogy ez az eszköz a 20-as évek ele
jén elindult hódító útjára, szerte a világon, s 
ezzel megkezdődött a geofizikai módszer na
gyobb méretű alkalmazása főleg a kőolaj-, föld
gázkutatásban, ami egyben a korszerű, alkalma
zott geofizika kifejlesztésére vezetett és egybe
esik a tudományos, a kőolajföldtani alapon 
végzett szénhidrogénkutatás felívelésének a kor
szakával.

Mindezek után, ha Posewitz Tivadarnak a 
hazai kőolajtermelésre vonatkozó adatait vesz- 
szük szemügyre, akkor kiderül, hogy az 1850- 
es évektől 1906-ig Magyarországon összesen 
55 500 tonna kőolajat termeltek. Ebből azonban 
csak 4300 tonna volt kútból termelt kőolaj, 
vagyis mindössze 8%, a többi 92%, vagyis

51 200 tonna, a stájerlakaninai bitumenes palák 
(25 900 t) és a Derna-tatarosi olajhomokok 
(25 300 t) desztillációs terméke volt. A 8% kő
olajból 6,5% a Mura-közre és Horvát-Szlavó- 
niára esik, és csak 1,5% a kárpáti területekre. 
Ebből viszont az következik, hogy 1906-ig ha
zánkban a kőolajkutatásnak gyakorlati eredmé
nye, ipari jelentőségű termelése alig volt. Jog
gal írhatta Posewitz T. könyve előszavában, 
hogy: „A petróleumügy kérdése hazánkban 
még nincs eldöntve, mostanáig sem tudjuk 
van-e Magyarországon termelhető mennyiség
ben vagy sem. Az eddig végzett kutatások ered
ményhez sajnos nem vezettek, mivel azokat 
nem hajtották végre céltudatosan” . Nos, azóta 
eldöntötték hazánkban ezt a kérdést, bár a cél- 
tudatossággal később is voltak néha némi gon
dok!

Az 1906— 1918 közötti termelés összesítéséről 
tudomásom szerint nincsenek adatok. Megpró
báltam a szétszórt és hiányos, néha ellentmondó 
adatokat összesíteni azzal a megjegyzéssel, hogy 
ez csak megközelítő becslés. Ezek szerint 1906— 
1918 között Magyarországon összesen kb. 60 000 
tonna kőolajat termeltek. Ebből 28 850 t esik 
Egbellre (mért mennyiség), 2550 t Izaszacsalra. 
3600 t pedig Muraközre és Horvát-Szlavóniára, 
vagyis már 35 000 t a kútból termelt kőolaj, a 
Derna-Tataros által termelt kb. 25 000 tonnával 
szemben. Ha összegezzük, akkor az első kor
szak kereken 70 esztendeje alatt a történelmi 
Magyarország területén összesen 115 500 tonna 
kőolajat termeltek éspedig 39 300 tonna nyers 
olajat és 76 200 tonna lepárlásos kőolajat.

Ha visszatekintünk a magyar kőolajbányá
szat történetének első korszakára, néhány nagy 
egyéniség emelkedik ki abból a sorból, akik a 
hazai kőolajért és földgázért harcoltak. Ezek a 
nagy egyéniségek a magyar kőolaj történelem 
egyes fejezeteit fémjelzik a nevükkel, de 
ugyanakkor az egyetemes magyar földtan leg
nagyobbjai közé is tartoznak. Már szóltunk ró
luk: Böckh János, aki mint a Földtani Intézet 
igazgatója, a kormányzat megbízásából foglal
kozott elsőként tudományos, földtani alapon a 
hazai kőolajkutatással. Lóczy Lajos, az erdélyi 
kálisó- ill. gázkutatások egyik kezdeményezője 
és első irányítója. Papp Károly, aki rövid ideig 
tartó úttörő működésével az erdélyi gázkuta
tásban maradandót alkotott. Böckh Hugó mun
kássága alapvető, úttörő és előremutató. A ma
gyar kőolaj-, földgázkutatás és -tudomány leg
nagyobb egyéniségének, „atyjának” tartjuk. 
Mert az, hogy valami mégis megmaradt a há
borús területi veszteségek után, szintén neki 
köszönhető. Ugyanis ő volt az a vezető-szervező 
egyéniség, akivel együttműködve, elsősorban az 
erdélyi gázkutatások keretében, összekovácsoló- 
dott az első magyar kutatógárda, geológus, geo
fizikus, mérnöknemzedék, név szerint: Papp 
Simon, Pávai-Vajna F., Lázár Vazul, Lőrenthey 
Imre, Pantó Dezső, Phleps Ottó, Strömpl Gá
bor, Szádeczky K. Gyula, Vitális István, továb
bá: Fazék Gyula, Gaál István, Rozlozsnik Pál
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és Wachner Henrik, földtani vonalon. Műszaki 
vonalon Böhm Ferenc munkatársai voltak: Fa
luéi Béla, Letső László, Mazalán Pál, Rozlozsnik 
András, Szmolka Nándor, továbbá Budai Ernő 
és Guman Jenő. Közülük kerültek ki a követ
kező korszak kutatásainak vezetői, irányítói. 
Ezáltal biztosította Böckh életműve folytatását 
és a hazai kőolajbányászat jövőjét.

Elmondhatjuk, hogy Böckh és társainak ered
ményes munkássága a külföld figyelmét is ma
gára vonta, s ezzel magyarázható, hogy bár ha
zánk akkor nem is tartozott az olajtermelő or
szágok közé, kutató szakembereinek tudását és 
szolgálatát világszerte a legnagyobb olajtermelő 
társaságok igénybe vették s ők munkájukkal 
hírt és megbecsülést szereztek a magyar geo
lógiai, geofizikai és mérnöki tudásnak.

Meg kell említeni azonban azoknak a nevét 
is, akik a múlt század hősi korszakában tanul
mányozták a kőolaj-, földgáz-előfordulások te
rületeit, és fáradoztak a magyar szénhidrogének 
megkutatásában. Ezek voltak: F. Ascher, F. 
Hauer, J. Noth, A. Oculus, K. M. Paul, D. Stur, 
E. Tietze, H. Walter, J. Zepharovich, R. Zuber 
ausztriai, továbbá Adda Kálmán, Gesell Sándor. 
Herbich Ferenc, Hofmann Károly, Matty a- 
sovszky Jakab, Posewitz Tivadar, Schafarzik 
Ferenc, Szontágh Tamás és Telegdi Roth Lajos 
magyarországi geológusok. Közülük Julius 
Noth osztrák geológus „látnoki” szavait idézem, 
melyekkel a Magyarhoni Földtani Társulatban, 
1912-ben megtartott előadását befejezte: „Ha 
csak egyetlen egy, a Tiszához közelfekvő mély
fúrás a kissármásihoz csak közel hasonló ered
ményt mutatna — egy nyomós geológiai okot 
sem látok fennforogni arra nézve, hogy ezt ne 
reméljük — annak következményei Magyaror
szágra nézve kiszámíthatatlan horderejűek len
nének.” Ehhez nem kell kommentár — gondol
junk Algyőre!

A műszaki-tudományos haladást, a civilizáló- 
dást szolgáló tevékenységükért, egész életmű
vükért sokat köszönhetünk azoknak, akikről 
szólottunk, kiérdemlik az utókor megbecsülé
sét. — Befejezésül Schiller, a nagy német köl
tő kortársa, Hardenberg-Novális német roman
tikus költő és bányatiszt szavait idézem: „Der 
ist der Herr der Erde, Der ihre Tiefen misst 
und überwindet” , „Az a földnek ura, ki meg
mérvén mélységét, azt legyőzi” .
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Dr. Gábor Csíky:
Die G esch ichte der Erdöl-  und Erdgasschürfungen  
in Ungarn von den A nfängen  bis 1918 (Z w eiter Teil)

Die Schürfung und die Gewinnung des Erdöls be
gann in Ungarn in den 1850-eren Jahren auf den 
oberflächlichen Indikations-gebieten von Erdöl und 
Erdgas, die seit dem 18-ten Jahrhundert einerseits 
im Flyschzone der Karpaten andererseits im Murland 
(Muraköz) und im  kroatischen Neogenbecken bekannt 
waren. Der Verfasser fasst die in der ersten Periode 
(1850— 1918) der Geschichte des ungarischen Erdöls, 
das heisst auf dem Gebiete des historischen Ungarns 
durchgeführten Schürfungen zusammen. Die erste 
Hälfte dieser Periode bis 1893 ist die Heldenzeit der 
ungarischen Erdölbergbau, die praktisch ergeb
nislose Periode der Privatunternehmungen. Im Jahre 
1893 beginnt unter der Leitung von János Böckh die 
auf geologischen Grund durchgeführte, staatlich sub
ventionierte Schürfung. Danach in 1907 -beginnt der 
ungarische Fiskus die Schürfung im Siebenbürgisohen 
Becken unter der Leitung von Lajos Lóczy und in 
1909 wird das damalige grösste Erdgasvorkommen 
Europas bei Kissármás entdeckt. Von 1910 an werden 
die fiskalischen Schürfungen von Hugó Böckh ge
leitet, der mit seiner Schürfergruppe das geologische 
Beschürfen des Siebenbürgischen Beckens und den 
Aufschluss des gashaltingen Gebietes fortsetzte. In 
1914 wird bei Egbell das erste Erdölfeld von Ungarn 
und endlich in 1918 im  Kroatischen Becken das Er
döl- und Erdgasvorkommen von Bujavica aufge
schlossen. Schliesslich durch die wegen des Frie
densvertrages von Trianon stattgefundenen Gebiets
verluste ging auch das Ergebnis der ausgezeichnenten 
Arbeit der ungarischen Schürfer verloren.

Dr. Csíky Gábor:
The history o f the Hungarian petroleum  and natural 
gas prospecting from  the beginning till 1918 (Part II)

In Hungary the prospecting and mining . of petro
leum began in the fifties of the last century on areas
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showing petroleum and natural gas indications on 
the surface which ere 'known since the 18th century 
partly in the flysch range of the Carpathian moun
tains, partly in the Muraköz and in the Croatian 
Neogene basin. The author summarizes the prospec
ting works carried out in the first period of the 
Hungarian petroleum history between 1850 and 1918, 
that is to say on the (territory of the historical Hun
gary. The first part of this period, till the year 1893 
is the heroic age of Hungarian petroleum mining, a 
practically unproductive period of private underta
kings. In 1893 under the direction of János Böckh 
begins the prospecting carried out on a geological 
basis and subventioned by the state. After this in 
1907 the Hungarian treasury begins the prospecting in 
the Transylvanian basin under the direction of bajos  
Lóczy and in 1909 the drilling at Kissármás discovers 
the biggest European natural gas occurrence of those 
times. From 1910 on the treasury’s prospecting works 
are led by Hugó Böckh who with his prospecting 
group continues the geological prospecting of the 
Transylvanian Basin and the exploitation of the area 
containing gas. In 1914 at Egbell the first oil field 
of Hugary was discovered and finally in 1918 in the 
Croatian Basin the petroleum and natural gas occur
rences at Bujavica. After all with the territorial los
ses due to the Peace Treaty of Trianon also the re
sult of the excellent work of the Hungarian prospec
tors was lost.

Габор Чики

История поисков и разведки нефти и газа в Венгрии от начала 
до 1918 года (11-я часть)

Поиски, разведка и добыча нефти в Венгрии начались в 
1850 годах на тех территориях, где поверхностные индикации 
нефти и газа были известны уже с 18-го века, то-есть с одной 
стороны во флишевом поясе Карпат, с другой стороны в 
бассейне реки Мура и хорватском неогеновом бассейне. 
Автором излагается история геологоразведочных работ на 
нефть и газ, проведенных на территории исторической 
Венгрии с 1850 по 1918 годы. Первая половина этой герои
ческой эпохи венгерской нефтеразведочной промышленности 
до 1893 года практически безрезультатна для частных пред
принимателей. В 1893 году под руководством Яноша Бёка 
начинаются финансируемые госудасртвом поиски и разведка 
нефти и газа на геологической основе. Вслед за этим венгерс
кая государственная казна проводит разведку нефти в Тран- 
сильвании под руководством Лайоша Лоци и в 1909 году 
кишшармашская скважина вскрыла самое большое в те 
времена газовое месторождение Европы. С 1910 года раз
ведочные работы, финансируемые государственной казной, 
проводятся под руководством Нуго Бёка, который со своей 
группой продолжает работы в трансильванском бассейне по 
дальнейшей разведке газовых территорий. В 1914 году было 
открыто первое нефтяное месторождение страны в Егбел- 
лене, затем в 1918 году буявицское месторождение нефти и 
газа в хорватском бассейне. Но в конце концов из-за потери 
территорий, всязанных с подписанием трианонского мира, 
были потеряны результаты работ отличных венгерских 
специалистов.
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(a 22. oldal folytatása)

Előadók:
Dr. Mating Béla, dr. Bobok Elemér, dr. Szepesi 
József, dr. Federer Imre, Bódi Tibor, NME, Bal
ia Kálm án, Boros Ferenc, Kőolajkutató Vállalat, 
Szolnok, Magyar József, K őolaj- és Földgázbányá
szati Vállalat, Nagykanizsa, dr. Dormán József 
SzKFI

A  tanfolyam célja:
A  geotermikus energia kutatásával és termelésé
vel foglalkozó felsőfokú képesítésű mérnökök és 
geológusok továbbképzése, a hazai geotermikus 
energiakutatás, -«termelés és -gazdálkodás fejlesz
tése.

A  tanfolyam tematikája:
—  A  geotermikus energiakutatás és -termelés 

világhelyzete
—  Geotermikus energiakészlet meghatározása, 

készletgazdálkodás
—  A  hazai hasznosítás jelene, távlati lehetőségei
—  Geotermikus kutak tervezésének szempontjai, 

fúrási technológia
—  Geotermikus engeriatermelő kutak kiképzése
—  Meddő szénhidrogénkutak átképzése
—  Esettanulmányok, külföldi tapasztalatok

Jelentkezési határidő: 1989, december 22.

SZAK M É R N Ö K K ÉP ZÉS  

Jelentkezési feltételek:
A  szakmérnöki szakokra felvételi vizsga nincs. A  

felvételt a  felsőoktatási intézmények részére rendsze
resített „Jelentkezési lap” -on kell kérni (beszerezhető 
nyomtatványboltokban). Mellékelni kell önéletrajzot, 
munkaadói javaslatot, oklevelet (vagy az oklevél hi
teles másolatát). A  felvételi kérelmet a munkáltatónál 
kell benyújtani, melynek azt véleményezés után az 
egyetem (cím : Nehézipari Műszaki Egyetem Továbbkép
zési Iroda. 3515 Miskolc— Egyetemváros) az 1989
szeptemberében induló szaknál 1989. június 15-ig, az 
1990 februárjában induló szakoknál 1989. november 
15-ig kell megküldeni.

A  13/1984. M M  számú utasítás 2. § alapján a szak
mérnökképzésben való részvétel önköltséges. A  m un
káltató a költségeket a képzésre való kötelező ki
jelölés, illetőleg tanulmányi szerződés kötése esetén 
részben, vagy egészben átvállalhatja.

A  résztvevőket a 6/1981. (X II. 29.) Ä B M H  sz. ren
delkezés 12. § (1) bekezdése szerinti tanulmányi sza
badság illeti meg.

A  továbbképzéssel kapcsolatban felmerülő kérdé
sekre az egyetem Továbbképzési Irodájától kaphatnak 
választ. (Telefon: 65-III/10— 65 m. Telex: 62 223)

B Á N Y A M É R N Ö K I K A R

Bányabiztonsági szakmérnöki szak
A  képzés célja: a bányamérnökök felkészítése a 

bányamunka sajátosságaiból eredő különleges ve
szélyforrások felismerésére, a  káros hatások csökken
tésére vagy kivédésére szolgáló intézkedések tervei
nek kidolgozására, s azok gyakorlati megvalósításá
ra a bányab i /.ton súg nagy megbízhatósági szinten 
tartása érdekében a változó szervezeti feltételek el
lenére.
A  bányabiztonsági szakmérnök alkalm as:
—  üzemi, vállalati biztonságtechnikai tervek készí

tésére, intézkedési jogkörrel rendelkező munkakö
rök betöltésére;

—  az üzemben alkalmazná kívánt technológiák biz
tonságtechnikai felülvizsgálatára;

—  az üzemben (vállalatnál) szükséges munkavédelmi 
intézkedések foganatosítására, a munkavédelmi 
előírások betartásának ellenőrzésére és

—■ a biztonságtechnika és munkavédelmi oktatási
feladatok ellátásra.
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A  szakmérnökképzés három ágazaton,
—  a mélybányászati,
—  a külfejtési és
—  a fluidumbányászati 
ágazaton folyik.

A  jelentkezés feltétele: bányamérnöki oklevél, 
legalább lkát év üzemi gyakorlat. Tanulmányi idő: 
5 félév (1989. szeptember).

Vízgazdálkodás-vízellátás szakmérnöki szak
A z oktatás célja olyan szakmérnökök képzése, akik 

alkalmasak az alábbi feladatok magas szintű ellá
tására
—  felszín alatti vízbázisok kutatása, értékelése.
—  a felszíni vízkészletek meghatározása, a víztárolás 

hidrogeológiája, a felszíni vízkivételek tervezése,
—  a vízbázisok üzemeltetése, fenntartása, időszakos 

vizsgálata, értékelése,
—  a vízkészletvédelem módjai, tervezése, az üzem  

közbeni ellenőrzés, a vízminőség-változás előrejel
zése,

—  a vízhálózat számítógépes tervezése, az építés és 
üzem,

—  a  tárolók tervezése, üzeme, folyamatirányítása,
—  a vízmű tervezése és építése,
—■ a vízkezelés és vízkezelési rendszerek tervezése, 

üzemeltetése, gazdasági vizsgálatok,
—  a vízművek vízgazdálkodása.

A  jelentkezés feltétele:
—  műszaki egyetemen szerzett oklevél,
—  legalább 2 éves mérnöki gyakorlat,
—  az. egyetemi képzés során legalább 2 félév föld

tani tárgy hallgatása.
Aki az utóbbi feltételt nem teljesítette, a szakmér

nökképzésben különbözeti vizsga letétele után vehet 
részt. A  Földtan-Teleptani Tanszék ennek letételéhez 
egyéni konzultációkkal segítséget nyújt.
Tanulmányi idő: 4 félév (1990. február).

Gázszolgáltató szaküzemmémöki szak
A z oktatás célja olyan szaküzemmérnökök képzése, 

akik alkalmasak a vezetékes és tartályos gázszolgál
tatás és felhasználás területén felmerülő műszaki
biztonságtechnikai feladatok megoldására, gázszolgál
tató és felhasználó rendszerek tervezésére, létesítésé
re, üzemeltetésére és ellenőrzésére, a racionális gáz
felhasználás megvalósítására.

A  szaküzemmérnökdsépzés oktatási programja 
A  gázszolgáltatói szaküzemmérnöki oktatás 4 fél

éves, levelező rendszerű. Félévenként 11 munkanapon 
(havonta 4— 4, illetve 3 napon) előadás, gyakorlatok, 
konzultációk lesznek a  képzés helyén. Ezen kívül fé l
évenként egy alkalommal egész napos gyakorlati 
foglalkozás, üzemlátogatás lesz gázszolgáltató válla
latoknál. A  teljes félévi elfoglaltság tehát nem ha
ladja meg a rendeletékben maximálisan megengedett 
12 munkanapot.
Tanulmányi idő; 4 félév (1990. február).

Környezetvédelmi szakmérnöki szak
A  szakmérnöki oktatás célja, hogy a korábbi egye

temi tanulmányok során szerzett ismereteken túl
menően, környezetvédelmi szemlélettel és ennek m eg
felelően korszerű szakismeretekkel rendelkező, a 
környezetvédelmi problémák eredményes megoldására 
képes műszaki szakembereket képezzen, akik a szi
lárd- és fluidumbányászatfoan, a  kohászatban, az 
energiagazdálkodásban és a ,tüzeléstechnikában, ill. a 
vegyiparban és e szakokkal kapcsolatos intézmények
ben és vállalatoknál a termelés, ill. a hatósági fe l
ügyelet terén dolgoznak.
A  jelentkezés feltétele: egyetemi oklevél.
Tanulmányi idő: 4 félév (1989. szeptember).

(Folytatás a 48. oldalon)
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