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AZ ORSZÁGOS MÉLYFÚRÁSI KATASZTER ÖSSZEÁLLÍTÁSA
í r t a :  S c h w a b  M ár ia

A felszabadulás óta eltelt években az ásványi nyersanyagkutatás és víz
feltárás érdekében nagyarányú földtani feltáró munka indult meg az ország
ban. Ennek eredményeit mind gyakorlati, mind tudományos vonatkozásban 
a jövő kutatás érdekében össze kell gyűjteni, kiértékelni és megőrizni. A vál
lalatok feladatai, m unkatem pója általában nem engedi meg azt, hogy feltáró 
m unkájuk eredményeit a vállalati feladatokon túlmenő szempontokból is 
feldolgozzák és ezeket más, közérdekű célra is hozzáférhetővé tegyék. A gya
korlati helyzet többnyire az volt, hogy egy-egy nagyobbszabású m unka befe
jezése u tán  a dokumentáció sokszor hiányosan és később m ár ki nem egészít
hető állapotban került a vállalat ira ttá rába  és az eredeti anyag selejtezésre 
került.

A nagy lendülettel megindult rendszeres földtani ku tatás folytán az egy 
évben lefúrt fúrólyukak hossza m eghaladta a százezer m étert. A kihozott kőzet
m inták száma teh á t szintén százezrekre rúgott. Csupán a közvetlen fúrási tevé
kenységre népgazdaságunk évente több százmillió forintot fordított. Viszont 
e nagy összeg révén elért eredmény sokoldalú feldolgozása és hasznosítása eddig 
nem volt biztosítva. Nem tö rtén t meg a legnehezebben pótolható mélyfúrási 
adatok összegyűjtése, sőt még a dokumentációk számbavétele sem.

Rendkívül fontos és hézagpótló feladat elvégzését kezdte meg tehá t In té 
zetünk, amikor 1960-ban m egindította az országos központi mélyfúrási kataszter 
összeállításának munkáj á t .

Mind ez ideig nem volt a ku tatás minden ágára kiterjedő központi mély
fúrási ny ilvántartás, holott ennek az iparáganként külön megszervezett kutató- 
tevékenység m iatt — hazai ku tatási rendszerünkben — fokozott jelentősége 
van. A ma m ár 100 000-es nagyságrendű fúrási adattöm eg áttekintése a köz
ponti mélyfúrási kataszter összeállítása, s ezzel kapcsolatban a dokumentáció 
céltudatos gyűjtése, tárolása és kezelése révén válik csak lehetővé. Munkánk 
során egyre több körülmény m u ta to tt rá  a mélyfúrási kataszter összeállításá
nak fontosságára és egyre sürgetőbb szükségességére. Már menetközben nagy 
érdeklődést tapasztaltunk  a különböző intézmények részéről mind a nyilván
tartási kartonok, mind a mélyfúrási térképek iránt. A földtani ku tatás nagy
arányú fejlődése szükségessé te tte  a m unka decentralizálását. Az egyes ipar
ágak, kőolaj, bauxit, érc, vegyesásvány stb. fokozatosan kiépítették sajá t 
külön földtani szolgálatukat. Ez hamarosan egymás m unkájának nem-isme
réséhez vezetett és átfedéseket okozott a ku tató  munkában.
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A mélyfúrási kataszterben valamennyi fúrás, tek in tet nélkül mélyítésé
nek céljára, községenként rendezve együtt található, így felvilágosítást ad az 
egyes területek mélyszerkezetéről, m egkutatottságának és dokum entáltságá
nak mértékéről bárm ily irányú újabb kutatás számára. Az országos központi 
nyilvántartás a különböző vállalatok által különböző céllal m élyített kutató 
és feltáró fúrások adatainak és kutatási eredményeinek összefoglalásával or
szágos szintű áttek in tést ad és ezáltal a jövőbeni ipari kutatások részére olyan 
alapvető tájékoztatást nyújt, amelynek segítségével elkerülhetővé válik a fölös
leges vagy téves fúrástelepítés.

A mélyfúrási kataszter két főrészből áll:
1 . nyilvántartási kartonok
2. mélyfúrópont-térképek

Í . A n y i l v á n t a r t á s i  k a r t o n o k  a fúrások legfontosabb tö rté
neti, műszaki és földtani adatait, valam int dokum entáltságának m értékét 
tün te tik  fel. Segítséget nyújtanak  az anyaggyűjtésben, de lehetővé teszik annak 
ellenőrzését is, hogy a fúrás dokumentációja m egtalálható-e és hol?

Az egységes nyilvántartási kartonokra kerülő adatok összeállításánál a 
következőképpen jártunk  el:

Elsősorban az adatgyűjtést végeztük el a bányavállalatoknál és a ku tató
vállalatoknál. Ezzel kapcsolatban egyeztettük a fúrások számozását és a koor
dinátákat. Valamennyi fúrásnál tisztáztuk az esetleges többrendbeli átszá- 
mozás és átsorolás folytán keletkezett zavarokat, azonosítottuk a több helyen 
is ny ilván tarto tt fúrásokat és a jelenlegi községhatár-beosztás alapján csopor
tosíto ttuk  azokat. E részletesen keresztülvitt revízió u tán  állíto ttuk  ki csak 
a kartonokat.

A nyilvántartási lapok formai kérdéseiről szólva megemlíthetjük, hogy a 
kartonokon szereplő községnév a fúrás tényleges helyének (község, város stb.) 
nevét jelzi. A sorozatos számozás ellenőrzése érdekében a fúrás jele szerinti 
községnévvel utaló-kartont készítünk. Az utaló-kartonon csak községnév, jel, 
szám, befejezés, mélység és leltári szám szerepel. A községnév mellé részletes 
hely meg jelölés nem, vagy ha szükséges, csak megjegyzésként kerül. Nyers
anyagkutató fúrásoknál a dokumentáción levő jelet és számot használjuk. H a 
a fúrást átszám ozták, akkor az iparágban jelenleg használatos számot tü n te t
jük fel, a régi szám és jel pedig a megjegyzés rovatba kerül. H a a fúrás jelle
gében tö rtén t átminősítés (pl. szénkutató fúrólyukat víztermelő k ú ttá  ké
peznek ki), akkor a fúrást az eredeti sorszám a la tt ta r tju k  nyilván részletesen 
és az átm inősítést csak az utaló-kartonon tün te tjük  fel. A kartonokon szereplő 
vállalat minden esetben a fúrást kivitelező vállalatot jelenti, nem a megren
delőt. Névváltozás esetén a vállalatnak a fúrás mélyítésekor érvényben volt 
nevét írjuk (pl.: Tokodi Mélyfúró Vállalat, ma: Dunántúli Földtani K utató- 
Fúró Vállalat). Amennyiben a fúrást maga a kutató- v. bányavállalat végzi 
(saját regieben) s így a kivitelező a megrendelővel azonos, az illető vállalatnak 
a fúrás időpontjában használt nevét vezetjük rá a kartonra (pl. MASZOBAL, 
ma: B auxitkutató  Vállalat).

A fúrás időpont-adataként csak a befejezés évét tü n te tjü k  fel. A fúrólyuk 
mélysége a dokumentáción szereplő talpmélységgel azonos, lehetőleg cm-es
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pontossággal. (Amennyiben pontos talpmélység-adat nincs, akkor az utolsó 
réteg nyitási mélységét tün te tjük  fel, kérdőjellel u talva a bizonytalanságra. 
Továbbfúrás esetén a legmélyebb talpm éter ada tá t írjuk a ,,mélység55 rovatba, 
a továbbfúrás kezdeti mélységét és az addig tö rtén t mélyítés évét pedig a meg
jegyzésbe.) A fúrás célja szintén szerepel kartonjainkon. Ennek feltüntetésével 
ú tm u ta tás t adunk arra, hogy milyen iparág, vagy egyéb kutatási szerv sor
szám át jelzi a fúrás száma s ilymódon egyszersmind a mélyfúrás tulajdonkép
peni célját (céljait) is rögzítjük. A fúróberendezés típusának megjelölése és a 
m intavétel módjának feltüntetése (mag, szakaszos mag, furadék) a fúrás ada
tainak  megbízhatóságára utal.

Feltün tetjük  a kartonokon a harántolt rétegek földtani korát, mégpedig 
a 100 000-es m éretarányú egységesített térkép jelkulcsa szerint. Az egyes ko
rokba tartozó képződmények mélységét a fúrásban harántolt legfelső rétegük 
mélységadatával jellemezzük. H a az eredeti rétegsor korbeosztása (szintezése) 
hiányzik, de a terület felépítése jól ismert, és a rétegsor alapján a fúrás meg
nyugtatóan szintezhető, beszintezzük (a megjegyzésben feltüntetjük a szin
tező nevét).

Tekintet nélkül a fúrás eredeti céljára, minden fajta, a fúrás által harán
to lt nyersanyagot feltüntetünk, minőségi megkülönböztetés nélkül. Kezdő mély
ségnek a nyersanyag első előfordulási mélységét vesszük, befejezésnek az utolsó 
előfordulás talpmélységét. (Ha ezen belül több rétegről van szó, a rétegvastag
ságok egyszerű összeadásával nyert összvastagságot tün te tjük  fel, megadva 
a rétegek szám át is.) Ha a fúrás többféle nyersanyagot harántolt, ezeket az 
előbb leírt módon külön-külön jelöljük; azonos nyersanyagot csak akkor kü 
lönítünk el, ha földtani koruk eltér (pl. eocén kőszén, kréta kőszén). Amennyi
ben a fúrás nem harántolt nyersanyagot, meddő jelzést kap. Ha a fúrás a k i
tűzö tt nyersanyagot nem tá r ta  fel, de egyéb hasznosítható anyagot harántolt, 
akkor az eredeti nyersan}^ag szempontjából ,,meddő55 jelzéssel látjuk  el, a fel
tá r t  egyéb nyersanyag tekintetében pedig az em lített módon járunk el. Nyers
anyagkutató fúrásoknál a végzett vízmérés adata it is feljegyezzük. A fekvő 
réteget mindenkor megadjuk.

A fent ism ertetett módon kiállíto tt nyilvántartási kartonok tehá t a fúrá
sok legfontosabb adatait gyűjtik össze. A további, részletes ku tatás számára 
feltün tetjük  a kartonokon, hogy a legteljesebb dokumentáció hol található 
(adattári leltári számát, ill. a hozzátartozó jelentés nyilvántartási szám át ad 
juk meg, esetleg más vállalatot nevezünk meg e célból).

Feljegyezzük még a kartonra annak a mély fúr ópont-1ér képnek Gauss —K rü 
ger rendszerű számát is, amelyen a fúráskataszter készítése során a fúrópontot 
feltüntettük. A fúrások értéke és megbízhatósága elbírálásának elősegítése 
végett felsoroljuk a fúrás feldolgozása során végzett vizsgálatokat, s megemlít
jük a feldolgozó geológus, technikus vagy fúró mester nevét is.

2. A m é l y  f ú r ó p o n t - t é r k é p e k  elkészítésénél az az elv vezérelt 
bennünket, hogy térképeinken az arra a területre eső valamennyi, bármily 
célból m élyített fúrást feltüntessük. A különböző vállalatok fúrási térképei 
ugyanis csak a sa já t nyersanyagukra vonatkozó fúrásokat m utatják . A te l
jesség mellett fúrópont-térképeink másik nagy előnye, hogy azokon az észak-, 
közép- és déli hengervetületekben, ill. a különböző helyi rendszerek szerint
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bemért, vagy csak helyleírással m eghatározott fúrásokat koordinálva, vala
mennyi fúrást az egységes országos sztereografikus hálózatba illesztve adjuk 
meg. K itűzött célunk elérése érdekében szerkesztésüket a következő elvek sze
rin t végeztük:

Alaptérképként a Gauss —Krüger szelvényezésű 1 : 25 000 méretű térkép
lapokat használtuk, de valamennyi térképbe beleszerkesztettük az országos 
sztereografikus hálózatot is. így  az egész ország területére egységes alapelvek 
szerint összeállított, de kétféle hálózatú térképek készültek. Ahol szükséges 
volt, a beméréshez használt egyéb vetületeket (pl. a közép-vagy déli hengerve- 
tü letet, a bánya helyi rendszereit stb.) is rászerkesztettük. A fúrópontok sűrű
sége szerint az 1 : 25 000 méretű alaptérképek mellett 1 : 5000 és 1 : 1000 mé
retű  betétlapokat is készítettünk, hasonló elvek szerint. Térképeink egyelőre 
vaktérképek, de a továbbiak során arra törekszünk, hogy a tájékozódás meg
könnyítésére ezekre a legszükségesebb topográfiai alapokat is felvigyük.

Valamennyi fúrás esetében a térképi rögzítés előtt m egállapítottuk azt 
a rendszert, melyben a bemérés tö rtén t. Ellenőriztük a koordinátákat, s ahol 
eltérés m utatkozott, o tt a bányák adata it vettük figyelembe, megjegyzésként 
közölve az eltérő adato t is. Mivel térképeinken az egyes területeken mélyült 
valamennyi fúrás szerepel — tek in tet nélkül a mélyítés céljára — iparáganként 
a fúrás jele és száma m ellett egyéb megkülönböztető jelzéseket is alkalmaztunk 
(betűjelekkel tü n te ttü k  fel az iparági hovatartozást). Jelzéseink szerint Ä = 
= ásványbányászati, В =  bauxitkutató , É =  érckutató, M =  m angánkutató, 
О =  szénhidrogénkutató, Sz =  kőszénkutató, V =  vízkutató fúrást jelent.

A fúrás helyére vonatkozó adatok megbízhatóságát és a fúrás dokum entált
ságának m értékét a térképen a fúrást jelző karikában alkalm azott jelek tü n 
te tik  fel.

Térképjeleink:

Q  nincs pontosan bemérve, rétegsor nélkül 
0  nincs pontosan bemérve, fúrómesteri rétegsorral 
0  nincs pontosan bemérve, geológusi rétegsorral 
® pontosan bemérve, rétegsor nélkül 
© pontosan bemérve, fúrómesteri rétegsorral 
0  pontosan bemérve, geológusi rétegsorral 
®  pontosan bemérve, részletes földtani anyagvizsgálattal.

Az egész ország területére kiterjedő hatalmas összefoglaló adatgyűjtő 
m unka első része 1962-ben fejeződött be. Elkészült a Dunántúl területének 
mélyfúrási katasztere. E m unka során kb. 25 000 fúrás legfontosabb adatait 
gyű jtö ttük  össze és állíto ttuk  ki azok egységes nyilvántartási kartonjait. 
Elkészültek a mélyfúrási térképek és azokon rögzítettük a fúrások helyét. 
M unkánk eredményeképpen a Dunántúlon bárm ily kutatási célból (kőszén, 
bauxit, szénhidrogén, vegyesásvány stb.) mélyült fúrásokról ma m ár megbíz
ható áttekintésünk van. A dokum entáltság mértékének, valam int a fúrási
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módnak (mag, szakaszos mag, furadék) feltüntetésével pedig a fúrási adatok 
megbízhatóságáról is tájékoztatást adhatunk.

A Dunántúlról elkészült mélyfúrási kataszter adatainak összefoglalása 
képet ad arról, hogy az ipari kutatás i t t  mely területrészekre összpontosult. 
Az elkészült kataszter alapján körülhatárolhatok azok a területek, melyek mély- 
szerkezetének megismerése végett még további ku tatás szükséges, mert fúrási 
hálózatuk igen ritka, vagy sekély.

M unkánkat Észak-Magyar ország 
területén folytatjuk tovább. Már eddig 
elkészült a Salgótarjáni-medence és a 
Cserhát vidékének mélyfúrási katasz
tere : a fúrások nyilvántartási kartonja 
és a fúrópont-térképek. A mellékelt 
térképvázlat szemlélteti e nagyfontos
ságú m unka már befejezett részét és a 
még hátralevő feladatot (1. ábra).

Tervünk szerint fokozatosan újabb 
és újabb területeken végezzük el az 
alapvető kataszteri m unkát, mígcsak 
az egész ország területén be nem fejez
tü k  a fúrások számbavételét . Em ellett 
természetesen nem feledkezünk meg a 
már kataszterbe foglalt területekről 
sem. A kataszteri m unka nem tek in t
hető véglegesen lezártnak. Az élet, a ku tatás állandóan halad, évente ezután is 
számos fúrást mélyítenek le az ország területén. A kataszternek követnie kell 
ezt a fejlődést. Állandóan kapcsolatot kell ta rtan ia  az élettel, a folyó k u ta tá 
sokkal, ha ettől elszakad, rövid idő a la tt elévül és nem tö ltheti be fontos szere
pét. A célkutatással foglalkozó vállalatoknál ugyanis, bár van földtani szolgá
latuk, adatfelvételük csak bizonyos területre korlátozódik. Értékes és pótol
hatatlan , új fúrási adatok veszhetnének el, ha a már elkészült területekre ismét 
vissza nem térnénk, hogy az újonnan m élyített fúrásokkal kataszterünket ki
egészítsük.

Ez a mindig vissza-visszatérő nagyfontosságú m unka teszi élővé az orszá
gos központi mélyfúrási katasztert. Ennek érdekében szorosan lépést kell 
ta rtan u n k  az új kutatásokkal, az ezek során lem élyített és lemélyítésre kerülő 
fúrásokat folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk, s a feltárt új eredm énye
ket lehetőleg már menetközben fel kell jegyeznünk és nyilvántartásba kell 
vennünk. Mélyfúrási kataszterünket ezért évente kiegészítjük a befejezett 
fúrások adataival és fúrópont-térképeinket kiegészítjük az új fúrópontok fel
rakásával. Céltudatosan továbbépítjük a dokumentációk figyelemmel kíséré
sének és begyűjtésének m unkáját.

Mélyfúrási kataszterünk m ár ma is országos feladatot lát el a legkülönbö
zőbb célú fúrások központi nyilvántartása révén. Az állandó kiegészítés foly
tán  pedig a jövőben sem szakad el a gyakorlati kutatástó l. K ataszterünk a 
régi és az új adatok központi tárháza lévén, mindenkor képes biztosítani a 
jövő ku tatási feladatai szám ára a széleskörű mélyfúrási alapot és bárm ily 
célú tervezéshez szilárd, megbízható bázist nyújt.

/.  ábra. A mélyfúrási kataszter állása 1963. 
III. 1-én. (Vonalkázott rész: az eddig elkészült 

terület.)
Fig. 1. L ’état du cadastre des forages profonds 
le 1 mars 1963. (Aire hachurée: territoire mis 

au point jusqu’ä cette date.)
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SUR L ’AJUSTEMENT DU CADASTRE NATIONAL DES 
FORAGES PROFONDS

par

M . S c h w á b

La prospection géologique et les forages profonds qui ont pris un grand 
elán s’elfectuent en Hongrie séparément pour chaque branehe industrielle. 
A uparavant il n ’existait pas une evidence centrálisáé des lorages profonds 
em brassant toutes les branches de la prospection. C’est pourquoi lT nstitu t 
Géologique de Hongrie s’est chargé d ’une lonction particulierem ent impor
tan te  quand il a commencé, en 1960, Fajustem ent du cadastre central des fo
rages profonds creusés sur la territoire cle la Hongrie. Ce cadastre enregistre, 
suivant des principes uniformes, par villages, tous les forages qui ont été creusés 
pour n ’importe quel bu t pendant les années précédentes.

Il consiste en deux parts: 7. fichiers, 2. cartes des points de forages 
profonds.

Les fichiers indiquent les données historiques, techniques et géologiques 
les plus im portantes des forages, ainsi que la qualité de leur documentation. 
Sur les cartes des points de forages profonds on indique la localisation exacte 
des forages enregistrés. Quant ä la construction des cartes, la condition premi
ere é ta it que les forages soient représentés dans une projection unilorme pour 
toutes les régions du pays au moyen de Г unification de divers systemes de 
coorclonnées. Les cartes-méres ont une échelle de 1 au 25 000.

Comme la prospection de substances utiles progresse et se cléveloppe d’an- 
née en année, notre cadastre est complété chaque année de nouveaux forages. 
Grace á cela, il est toujours au courant des prospections et accomplit sa íonc- 
tion d ’enregistrem ent centrálisé régulier de forages creusés á fins diverses.

О СОСТАВЛЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО КАДАСТРА ГЛУБОКИХ
БУРОВЫ Х СКВАЖИН

М. ШВАБ

Развернувшиеся большим размахом геологоразведочные работы и 
глубокие бурения организованы в Венгрии в отдельности для разных 
промышленных организаций. До сих пор не было такого централизиро- 
ванного, унифицированного учета глубоких буровых скважин, который 
охватывал бы все отрасли геологоразведочных работ. П оэтом у  Венгерский 
Геологический И н с ти тут  предприняла решение важной и ответственной 
задачи, когда в 1960 г. он начал составление национального центрального 
кадастра глубоких буровых скважин. В данном кадастре по единым прин
ципам регистрируются все скважины любового предназначения. Они 
группируются по населенным пунктам.
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Кадастр глубоких буровых скважин состоит из двух частей: /. учет
ных картонов, 2. карт глубоких буровых точек.

На учетных картонах указываются важнейшие исторические, техни
ческие и геологические данные глубоких скважин, а также степень оформ
ления их документации. На карты глубоких буровых точек наносятся точ
ные местоположения зарегистрированных скважин. При составлении карт 
основным принципом п о с л уж и л о  то, чтобы скважины были нанесены в 
унифицированной сети, охватывающией всю территорию страны, путем 
унификации разных координатных систем. Карты имеют масштаб 1:25 000.

Так как геологоразведочные работы развиваются из года в год, наш 
кадастр ежегодно дополняется новыми буровыми скважинами. Таким 
образом, он всегда находится в курсе геологоразведочных работ, выполняя 
свой государственный долг путем систематического, центрального учета 
буровых скважин разнообразного предназначения.




