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A projekt munkálatai az intézetben 1992-ben 
indultak, ezek három tevékenységi körhöz kapcso
lódnak:
— szénkutatás,
— stratégiai szénhidrogén-kutatás,
— termálenergia-kutatás.

Szénkutatás
Szénkutatás (előkészítő fázis) az intézetben ál

lami költségvetésből 1979 óta folyik. A költségve
tési támogatás megszűnésével a kutatások 1991- 
ben leálltak. Az 1979— 1991 között végzett előkészí
tő fázisú szénkutatások adatainak összegyűjtése és 
összefoglaló értékelése, a munka lezárása és az 
eredmények konzerválása volt a cél.

A dunántúli-középhegységi kőszénelőfordulá
sok kutatási területek szerinti összefoglalása kere
tében elkészült a Nagyesztergár, Bakonyszentkirály, 
Lencse-hegy D-i és a Gerecse D-i előtere földta
ni—geofizikai és fúrási—kutatási térképe, szelvény
anyaga és a lemélyült fúrások táblázatos összefog
lalása, valamint a kutatásokkal érintett terület kö- 
szénföldtani értékelése. A Duna-balparti rögök 
környezetében végzett gravitációs és légi
geofizikai mérések földtani—geofizikai munkálatai
nak értékelése szintén befejeződött.

Észak-Magyarország területén a Nógrádi- és 
Borsodi-medencében (11. Illetve 17. összesen 28 
kutatási objektumon) az 1982— 1991 között végzett 
előkutatás! tevékenységről — kúlön-kúlön területi 
bontásban — 2—5 oldalas szöveges összefoglaló 
készült az alábbi tartalommal: áttekintő térképlap, 
kutatástörténet, fúrásponttérkép. fúrási táblázatok. 
MEO adatok, geofizikai szelvények nyomvonalai, 
kőszénföldtani és gazdasági eredmények, pers
pektivikus értékelés.

Stratégiai szénhidrogén-kutatás
A stratégiai szénhidrogén-kutatás célja a 

szénhldrogénföldtanl, illetve a konkrét szénhidro
gén-prognózis jellegű munkák megalapozása és 
előkészítése, ezt követően pedig azok elkészítése. 
Az intézetben 1978-ban kezdődtek meg a szénhid
rogén-kutatások, először a tevékenységi kör csak a 
szénhidrogén-prognózisok készítésére szorítkozott, 
később ennek bővülésével általános szénhidro
génföldtani elemzések készültek. 1992-től célirá-

There are three main areas of research in this 
project which began in 1992:

— coal prospecting
— strategical hydrocarbon prospecting
— prospecting of thermal energy

Coal prospecting
Coal prospecting (preliminary stage) was fi

nancially supported by the government and had 
been carried out by the Suvey since 1979. After 
the termination of this support research was 
stopped in 1991. The aim of coal prospeting was to 
collect and evaluate the data of the preliminary 
research between 1979 and 1991. to finish the 
survey and to store the results.

During the regional summary of the prospecting 
areas In the Transdanubian Central Range geological 
and geophysical maps, maps with the drilling sites 
and sections of Nagyesztergdr, Bakonyszentklraly,. 
Lencse Hill South and the southern foreland of the 
Gerecse Mountains were prepared. Tabular summa
ries of the boreholes and evaluations of the coal 
properties also were made. Geological and geo
physical evaluation of the gravitational and airborne 
geophysical measurements of the region to the left of 
the Danube were finished.

2—5 page summaries were prepared on the 
preliminary prospectings between 1982 and 
1991 in the Nograd and Borsod Basins In North 
Hungary, all together 28 areas) with the follow
ing content: general map, overview of the pre
vious research, drilling sites, tables of borehole 
and MEO data, sites of geophysical sections, 
coal geological and economical data and 
forecasts.

Hydrocarbon assessment
The aim of hydrocarbon assessment is to es

tablish, prepare and finally carry out hydrocar
bon forecast. Hydrocarbon related research 
started in the Survey in 1978. Forecasts began 
and later general studies, were carried out as 
well. Hydrocarbon assessment has been under
way since 1992. During this workshort updated 
midterm report can be given with the synthesis 
of the stratigraphical. organic geochemical 
and hydrocarbon geological data accumlated



nyos. ún. stratégiai szénhidrogén-kutatás indult 
meg. Ennek kapcsán a korábbi évek során felhal
mozott rétegtani, szervesgeokémiai és szén
hidrogénföldtani ismeretek segítségével, ezek 
területi és országos szintézisével az állam számára 
nélkülözhetetlen (törvényileg előírt) naprakész 
helyzetkép (rövid és középtávú) adható. A prog
nózisok segítségével a potenciálisan meglévő 
szénhidrogének mennyiségi és minőségi viszonyai 
ismerhetők meg.

Magyarországon több olyan földtani és 
szénhidrogénföldtani szempontból kevésbé ismert 
terület, illetve képződményegyúttes van, ahol a 
meglévő geofizikai, földtani (rétegtani), szerkeze
ti—tektonikai, geokémiai adatok összegyűjtésével 
és újrafeldolgozásával a szénhidrogén generáló- 
dásról, a migrációról és felhalmozódási viszonyok
ról az eddiginél pontosabb kép adható. Szénhidro
génföldtani szempontból ilyen gyengén ismert és 
megkutatott területnek, illetve képzőmény- 
egyúttesnek minősülnek a magyarországi meden
cebeli pre-kainozóos képződmények mezozóos, 
paleozóos és pre-paleozóos sorozatai, a Kisalföld 
K-i része, a Dél-balatoni-, a Közép-dunai-medence 
területe és a Duna—Tisza köze É-i része tercier és 
pre-tercier képződményei.

A fentiekben vázolt többirányú, lehetséges ku
tatási feladatok közül a tárgyidőszakban az alábbi 
kettő kimunkálása volt folyamatban:

1 . A magyarországi medencebeli prekaino- 
zóos képződmények szénhidrogén-földtani tér
képe (M= 1:200 000) szerkesztési munkálatai ke
retében 1992-ben az adatbázis (földtani, réteg
tani, szervesgeokémiai, hőmérsékleti) kialakítá
sával egyidőben elkészült az egész országot 
lefedő 1:200 000-es méretarányú térkép jelma
gyarázata. A medencealjzat felszínét érintő és a 
100— 140 °C közé eső hőmérsékleti tartomány 
meghatározása után (amely a mezozóos kép
ződményekre vonatkoztatott olajablakot jelenti) 
a hőmérsékleti adatok figyelembevételével 
elkészült az Ro = 0,6% (100 °C) és az Ro = 1,3% 
(140 °C) vitrinit reflexiós felületeket, valamint az 
itt lévő üledéktömeg vastagságát bemutató 
térkép. Elkülönítést nyertek — a jelenlegi hőmér
séklet figyelembevételével — az olajablakban 
lévő, de az Ro értékkel már bizonyítottan túl
érett képződmények is.

1993-ban az elkészült fúrásponttérkép, vala
mint a vitrinit és hőmérsékleti adatokkal kontrollált 
mezozóos képződményekre vonatkoztatott olajab- 
lak-elterjedéstérkép megszerkesztését követően a 
rendelkezésre álló adatok segítségével — az 
1:200 000-es méretaránynak megfelelően — ábrá
zoltuk a paleozóos és pre-paleozóos üledékes 
(már túlérett), valamint a magmás és metamorf 
képződmények felszíni és felszín alatti elterjedését, 
továbbá a bizonytalan korú és kifejlődése meden
cealjzatot, vagyis a szénhidrogén generálásra 
kevésbé alkalmas, illetve alkalmatlan képződmé
nyek elterjedését.

2. A Közép-dunai-medence területének szén- 
hldrogénföldtanl vizsgálata.

during the previous years. These prepared re
ports are essential for the economics and regu
lated by legislation. The forecasts indicate the 
quality and quantity of the potentially exploit
able hydrocarbons.

There are still some areas and formations 
in Hungary that have barely been investigated 
using hydrocarbon prospecting. Collecting 
and re-evaluating structural-tectonical and 
geochemical data, hydrocarbon generation, 
migration and accumlation could be outlined 
more precisely. These areas and formations 
are the Mesozoic, Palaeozoic and pre- 
Palaeozoic sequences of the Hungarian base
ment, the eastern part of the Little Hungarian 
Plain, the South Balaton and Mid. Danube Basins, 
and the Tertiary and pre-Tertiary formations 
of the northern part of the Duna—Tisza Inter
fluve.

From the above outlined research, the project 
included two subjects in 1992—93:

1. During the preparation of the hydro-car
bon geological map of the pre-Cenozoic for
mations in the basement at 1:200 000 scale, a 
database (geology, stratigraphy, organic geo
chemistry, geothermal temperatures) was es
tablished in 1992, and the legend was compiled 
as well. After the determination of the thermal 
zone between 100— 140 °C on the surface of the 
basement (the oil window for the Mesozoic for
mations), maps o.f vitrinite reflexion surfaces of 
Ro=0.6% (100 °C) and Ro=1.3% (140 °C) and the 
thickness of the sediments of this zone were pre
pared. The overmaturated formations (proved 
by Ro values) in the oil window were also sepa
rated considering the present temperatures.

The maps of the drilling sites and the distri
bution of the oil window of the Mesozoic forma
tions, controlled by vitrinite and geothermal tem
perature data were edited by the end of 1993. The 
sur face and subsurface distribution of the Palaeo
zoic and pre-Palaeozoic sedimentary rocks 
(overmatured) and the magmatic and metamor- 
phic rocks at 1:200 000 scale were also repre
sented as well as the basement of uncertain age 
and fa_ es, i.e. the distribution of those formations 
that are unlikely to generate hydrocarbon.

2. Hydrocarbon investigation of the Mid Da
nube Basin.

This is one of the least studied areas concern
ing hydrocarbon exploration, including a part of 
the Tolna Hills, the middle and southern parts of 
Mezôfôld and the western parts of the Duna—Tisza 
Interfluve. Investigation started with the establis- 
ment of a geological database in 1991. This con
tains data of 1588 boreholes of hydrocarbon and 
water prospecting, structural exploration etc. A 

-map of the drilling sites was edited to contain only 
those boreholes that either stopped in Pannonian 
or older formations or crossed them. A study regis
tered the surface and subsurface hydrocarbon 
indications. The age of the rocks and their depth 
were also recorded.



Szénhidrogénföldtani szempontból ez az or
szág egyik legrosszabbul feltárt területe (magába 
foglalja a Tolnai-dombhát egy részét, a Mezőföld 
középső és D-i területeit, valamint a Duna—Tisza 
köze középső és É-l tájegységeinek Ny-i felét), 
amelynek vizsgálata a földtani adatbázis kialakítá
sával 1991-ben indult. Az adatbázisban összesen 
1588 db fúrás kapott helyet (szénhidrogén, víz, 
alap- és szerkezet-, valamint egyéb fúrások). Elké
szült a terület fúrásponttérképe, erre csak azok a 
fúrások kerültek fel, amelyek legalább a pannoni
ak Illetve az ennél idősebb képződményekben 
megálltak, vagy azokat harántolfák. Jegyzék ké
szült a felszíni, felszín alatti (bányabeli is) szénhidro
gén indikációkról, ahol a szénhidrogén Indikációk 
helye, a képződmények kora és mélysége Is meg 
lett jelölve.

1993-ban, az előző év eredményeire támasz
kodva, az alábbi kéziratos térképek készültek el:

— a neogén (felső- és alsó-pannóniai, miocén) 
és paleogén korú képződmények talpmélység és 
elterjedés térképei,

— a 0,6 és 2,0% vitrinit reflexiós felületek mély
ségtérképei,

— az olajablak elterjedése és mélysége a 
pretercler tetőn.

E részfeladat keretein belül folyó kutatási mun
ka Iránt — annak ellenére, hogy még 1993-ban 
sem befejezettek — a MÓL Rt. részéről komoly 
érdeklődés mutatkozott. így került sor arra. hogy az 
eddig elért eredményekre alapozva a MÓL Rt. 
külső szerződés keretében — a szóban forgó terület 
nagyobbik hányadát magában foglalva — „A 
Közép-Dunántúl mezozóos képződményei CH föld
tani modelljének kifejlesztése" c. kutatási témára 
adott megbízást, amelyet a projekt az ELTE munka
társaival együttműködve 1993 végén teljesített.

A medenceterületek üledékes összletei szénhid
rogén-képződési folyamatait a hőmérsékleti változá
sokkal együtt jelentkező medencesüllyedés deter
minálja. A süllyedő medencék területén lerakodó 
nagy vastagságú üledékek dlagenizálódnak, s e fo
lyamat révén az üledékek agyagásványai átala
kulnak. Terven felüli munka keretében ennek az át
alakulási folyamatnak az agyagásványokban je
lentkező törvényszerűségei Is összefoglalást nyertek.

Termálenergia-kutatás
A termálenergia-kutatások elsődleges célja — 

a közvetlen felhasználók részére készülő tanulmá
nyok mellett — a termikusán jól átfűtött magyaror
szági Pannónial-medence geotermikus energia 
potenciáljának fokozatos felmérése.

Mindezek mellett vizsgálja a környezetet legke
vésbé szennyező, károsító és megújuló geotermikus 
energia feltárásának lehetőségeit és területi elterje
dését. 1992-ben készült el a termálenergia-kutatás 
elvi és gyakorlati menetét rögzítő terv, s ez alapján a 
konkrét munka 1993-ban kezdődött meg.

Az egész ország területére kiterjedő termál- 
energia kutatási program részét képezi a szénhld 
rogén (alárendelten víz- és szerkezetkutató) fúrások

Based on the results of the previous year, the 
following maps were prepared in manuscript in 
1993:

— depth and distribution of the Neogene 
(Upper and Lower Pannonian. Miocene) and 
Palaeogene formations

— subcrop maps of the vitrinite reflexions of 0.6 
and 2.0.

— distribution and depth of the the oil-window 
at the maximum of the pre-Tertiary basement

The Hungarian Petroleum ' Company Ltd. 
was keenly interested In this research, although It 
wasn't finished in 1993. Therefore, the Hungarian Petro
leum Company Ltd. comissioned us, together with 
the researchers of the Eötövs Loránd University to 
prepare a study entitled "Development of a hydro
carbon geological model of the Mesozoic formations 
In Middle Transdanubla". This report was based on our 
previous results and was finished in 1993.

Generation of hydrocarbon In the basin sedi
ments Is determined by subsidence and thermal 
changes. Sediments deposited in a thick se
quence are going through dlagenesls where 
the clay minerals are being transformed. These 
processes were summarized in a separate study.

Thermal Energy Assessment
In addition to the reports for direct utilization of 

parfly-renewable resources, the aim of thermal 
energy prospecting is to survey the thermally 
heated Pannonian Basin.

The possibilities of environmentally friendly ex
ploration of thermal energy are also being investi-' 
gated. The plan of thermal energy assessment was 
ready in 1992; the survey started in 1993.

The program of thermal energy assessment 
spreads throughout the country. First, the possible 
thermal energy utilization of the pre-Tertiary forma
tions of the Duna—Tisza Interfluve has been stud
ied because there is much stratlgraphlcal, hydro- 
logical and thermal data from hydrocarbon and 
water prospecting drillings as well as from struc
tural explorations.

Preparation of temperature subcrop maps of 
different zones, based on the geothermal data of 
the drillings, is one of the Important elements of 
thermal energy prospecting. Geothermal tem
perature data of the basin areas In the country Is 
being collected and almost completed.

Research of facies and distribution of the pre- 
Neogene formations, mainly the Mesozoic car
bonates in the basement of the Duna—Tisza Inter
fluve that are favourable for thermal water storage 
has also started. Results are represented on 
1:200 000 scale maps.

There Is an Increasing national and international 
interest in thermal energy prospecting in Hungary, 
due to the economical changes of the previous 
years. A request has come from a local authority to 
prepare a report entitled "Summary of the possible 
utilization of thermal energy of the 171 barren hydro
carbon prospecting drillings In Zala county".


