
Kőolaj- és földgáz Szolnok megyében*

I. BEVEZETŐ

A földrajzi és különösen a közigazgatási határok természetszerűleg nem igazodnak
a mélyföldtani viszonyokhoz. Nem könnyű feladat tehát a megyénkben folyó kőolaj-
és földgázkutatás történetét, eredményeit és perspektíváit úgy összefoglalni, hogy az
beilleszkedjék az országos méretekben kibontakozott tevékenységbe. Szolnok városa
azonban ma az alföldi szénhidrogénkutatás központja és kívánatos, hogy beszámol"
junk a közvetlen környezet, a megye szénhidrogénkutatási helyzetéről.

A Magyarhoni Földtani Társulat - megőrizve elődeink i848~ban alkotta nevét -
115 éves fennállása óta első ízben tart szaküléseket Szolnokon, az Alföld középpont-
jában. Ez az ünnepi ülés szimbólum is. Megbecsülése és értékelése a régi szakemberek-
nek, akik be akarták bizonyítani azt, hogy az Alföld mélyében kőolaj- és földgáz-
telepeknek kell lenniök. De megbecsülése ez a felszabadulás utáni lelkes olajgeológus
gárdának, akik nagy lendülettel és akarással fogtak a kutatáshoz. A népgazdaság évente
százmilliókat biztosított nekünk a földtani-geofizikai kutatás és a fúrás felfejlesztéséhez.
Ez a kettő együtt: a lelkes, egyéni áldozatokat követelő munka és az anyagi - tech-
nikai bázis biztosítása meghozta gyümölcsét. Ma már országos jelentőségű eredmé-
nyek vannak a hátunk mögött és további nagy lehetőségek előttünk. Mi most azért
harcolunk, hogy megbirkózzunk a munka megnövekedett mennyiségével, növeljük a
feldolgozó szakmai munkát, behozzuk az előkutatás lemaradását, fejlesszük a kutató-
munka hipotézisét, növeljük a kutatás eredményességét. Ki álmodott volna azelőtt
anól, hogy elérhető a hatásosságnak olyan foka, mint ma van: az elmúlt évekbei\
minden méter-fúrással 22-27 tonna szénhidrogénkészletet tártunk fel. Ma már pers-
pektivikus készletekkel számolnunk a kapacitás tervezésében és 5-6 év alatt el akarjuk
dönteni a reménybeli készletek valódiságát.

II. AZ ELŐKUTATÁS TÖRTÉNETE

Az előkutatás fogalomkörébe soroljuk mindazon tevékenységet, ami a tulajdon-
képpeni, közvetlen célratörő szénhidrogénkutató munkát, a felderítő fúrást megelőzi.
Ide tartozik tehát a felszíni földtani térképezés, a felszíni geofizika valamennyi mód-
szere és a földtani felépítést és struktúrát kutató szerkezetvizsgáló fúrás és földtani
támpont-fúrás.
1. A felszabadulás előtt (1926-1945 közötti évek).

• A „Szolnoki Földtani Napok" (1963. május 17—18.) műsorában elhangzott előadás.
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A kutatás megindulásakor csak az 1922-ben Papp Károly átdolgozásában kiadott
900 000 méretarányú id. Lóczy Lajos-féle földtani térkép állt rendelkezésre. -
Az előkutatás egyrészt kutatógödrökben mért felszíni dőlesértékek adataira, másrészt
az Eötvös-féle torziós ingamérés egyes területeken mért eredményeire épült. Mi sem
jellemzőbb erre az időszakra, hogy a dőlésmérésekkel kimutatott boltozatok közül
megyénkben csak a karcagit fúrták meg. Eötvös-ingás és graviméteres mérés is csak
4 területen volt és ebből kettőt fúrtak meg 1-1 fúrással.

2. A felszabadulás után (1945-től napjainkig).
A Magyar Állami Földtani Intézet az 1953-1956 közötti években elkészítette a ma is
használatos 300 ooo-es méretarányú országos földtani térképet. 1950-től kezdve meg-
élénkült a geofizikai tevékenység is és 5 év alatt megyénkben 6 területen volt gravi-
tációs, 7 területen mágneses, 6 területen szeizmikus mérés: Jászberény, Szolnok,
Rákóczifalva, Törökszentmiklós, Kenderes, Kisújszállás, Túrkeve, Tiszafüred, stb.
körzetében. Szerkezetvizsgáló sekélyfúrások mélyültek Jászberényben és lemélyült
a szolnoki pillérfúrás.

3. Mindezek alapján ma felvázolható a megye átnézetes geofizikai képe, mely nagy
vonalakban a következő:
A megye északi részén, Jászberény környékén kb. DNY-ÉK-i csapásban egy magas
vonulat húzódik 1700-1800 m körüli mélységben. Ettől délre Jászladány-Jászapáti
között jelentősen elmélyülő depressziós öv van, amelyben azonban még kisebb relatív
maximumok lehetségesek. Abony felől Zagyvarékas felé újabb relatív magaslatsor
következik erősen változó 2500 m körüli mélységben. A várható északkeleti folyta-
tást még kielégítően nem ismerjük, de lehetséges, hogy találkozni fog a Szolnok-
Tiszaroff között húzódó, nagykiterjedésű gravitációs maximum sorozattal. A Szolnok-
siandaszöllősi kiemelkedés esetleges folytatódását nem ismerjük. A Rákóczifalvánál
tapasztalt markáns körvonalú maximum egyelőre ugyancsak társtalanul áll előttünk.
A legújabb részletező mérések szerint Kengyelnél és Nagykörü-Törökszentmiklós
között vannak szeizmikus kiemelkedések. Távolabb, Kenderes, Kisújszállás környé-
kén ismerünk gravitációsan és szeizmikusán egymásnak kissé ellentmondó adatokat.
A Karcagtól északra lévő Kunmadaras-tatárülési körülhatárolt maximumot alapos
mérések után részleteiben ismerjük. Nem tisztázott azonban a tőle északra lévő
tiszaőrsi gravitációs maximum oka, és mérési nehézségek miatt nem ismerjük kel-
lően az eredményeket igérő nagyiváni területet sem. A megye észak-északkeleti része
Tiszaroff és Tiszafüred között még szabad vadászterület, mert a régi tiszaburai gra-
viméteres és tiszafüredi földmágneses mérés részadatain kívül kevés még a geofizikai
ismeretanyag. A déli zónában a Karcag és Bucsu közötti és a túrkevei maximumon
kívül csak a tiszakürtit ismerjük, és egyelőre csak halvány lehetőségeket látunk
Mezőtúr körzetében. Az elmondottakból következik, hogy főbb vonalakban ismer-
jük megyénk geofizikai alapon kalkulálható lehetőségeit, egyes területeket teljes
részletességgel felmértünk, de még sok nyitott kérdés van hátra és a teljes ismeret-
anyag megszerzéséért még bőven akad tennivaló.

III. A KUTATÁS TÖRTÉNETE

Az előkutatással szerzett tapasztalatokat gyakorlatilag a szénhidrogénkutató fúrá-
sok kitűzésében hasznosíthatjuk. Kutatófúrások révén szerzünk biztos adatokat egy-egy
terület értékéről, a szénhidrogénkincs jelenlétéről, készletéről, vagy éppen hiányáról.
Ez a tevékenység tehát nemcsak tudományos, hanem gyakorlati, gazdasági munka is,
népgazdasági szempontból a legfontosabb.
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í. Á felszabadulás előtt

Az akkori bonyolult gazdasági viszonyok és szűkös anyagi lehetőségek között me-
gyénk területén csak elszórt és vontatott kutatási tevékenység folyt. A kincstár
az 1927-1930-as években mélyítette a két Karcag-Berekfürdő-i mélyfúrást, mely igen
értékes földtani adatokat, kezdetben a vízzel együtt mintegy 3-400 m1 napi gáz-
mennyiséget is adott, végeredményben azonban a mai Berekfürdő gyógyvízellátását
szolgálja. Az 1930-1933-as években mélyült a Tiszaőrs I. sz. mélyfúrás is, amely az
akkori viszonyok között nagy mélységre hatolt (1882 m), és víztermelés mellett napi
néhány száz köbméter földgáztermelést is adott. Koncessziós jogok alapján a MAORT
1942-43-ban furattá a Cserkeszöllő melletti szénhidrogénkutatófúrást, mely nagy-
mélységű fiatal süllyedést bizonyított ezen a területen, és első ízben jutott a pannó-
niainál idősebb miocén rétegekig a megye területén. Eredményében csak gyenge gáz-
nyomokat adott és ugyancsak gyógyfürdőként hasznosították forró sósvizét.

Végeredményben tehát ezek a fúrások reményt adtak a várható nagyobb eredmé-
nyekhez, azonban a megtalált kis mennyiségű földgáz ipari hasznosítására nem
került sor.

2. A felszabadulás után

A felszabadulás után 1952-1955 között a Magyar-Szovjet Olaj R. T. tevékenykedett
megyénkben, 1955-től napjainkig pedig a Kőolajipari Tröszt végzi a szénhidrogén-
kutatást. A kutatómunka volumenének óriási arányú növekedését jól kifejezi a fúrá-
sokkal végzett megkutatottság két számadata: az egy fúrásra eső négyzetkilométer
és az egy négyzetkilométerre eső fúrt méterszám. Ez a megye jelenlegi 5571 km2-es
területét véve alapul, a következőképpen növekedett:

a) a Kincstár és a MAORT 15 évi tevékenysége során =
1393 km2/fúrás és

1.1 m/kma;
b) a MASZOLAJ 3 évi tevékenysége során =

264 km*/fúrás és
7.2 m/km*;

c) a Kőolajipari Tröszt 7 évi tevékenysége során =
73 km'/fúrás és

25 m/km*.
Közelítőleg tehát a fúrás-sűrűség 19-szeresre, a rétegek feltárása pedig 23-szorosra
emelkedett. A mélyfúrásokkal feltárt területek száma a felszabadulás előtti 3-ról
15-re emelkedett, a fúrási darabszám 4-ről 76-ra, a lefúrt méter 6219 m-ről 138 339 m-re
növekedett az 1962. dec. 31-i állapot szerint. A népgazdasági szempontból legfonto-
sabb mutató azonban az eredményesség. A lemélyített és eredményes kutak számá-
ban és az eredményesség százalékában kifejezve:

Felszabadulás előtt: 4 fúrásból 0 db eredményes 0 %-ban.
Felszabadulás után: 72 fúrásból 34 db eredményes 47 %-ban.

A felszabadulás után megkutatott területek közül a MASZOLAJ öt terület közül
kettőt talált eredményesnek (Szolnok, Rákóczifalva), a Tröszt viszont 100%-os hatás-
fokkal dolgozott, mert eddig az öt megfúrt területen mindenütt szénhidrogéntelepe-
ket fedezett fel (Szandaszöllős, Zagyvarékas, Kisújszállás, Kunmadaras-Tatárülés.
A feltárt szénhidrogénkészlet is jelentősen növekedett és országos meretekben te-
kintve is vannak jelentősek, mint például a Kunmadaras-tatárülési. A hasznosítás
szemszögéből nézve eddig a szolnoki kőolajat és a szandaszöllősi földgázt rendsze-
resen termelik, és a Szolnok-Budapest, Hajdúszoboszló-Szolnok távvezetékek meg-
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épülése után rövid időn belül a többi terület is bekapcsolódik az energiatermelésbe.
Nem is szólva például olyan „rejtett tartalékokról", mint a rákócziíalvi széndioxid
gázmező.

3. A megye területének átnézetes mélyföldtani felépítése

A szénhidrogénkutatás szempontjából az ország reményteljes területeit hét medence-
részre osztottuk fel. Ez a felosztás a legfontosabb földtani jellemzők, az alapkőzet
és fedőkőzet minősége, valamint földtani kora alapján készült, s egyben értékelési
sorrendet is ad. A kutatási hipotézis ezen gyakorlati célú medencebeosztása alapján
megyénk déli-délkeleti szegélyén húzódik a tiszántúli paleozoos aljazatú neogén
medence keskeny északi sávja. A tőle északra lévő Szolnok megyei közigazgatási
terület teljes egészében az észak-alföldi mezozoos aljazatú neogén medencébe esik.
Eddigi ismereteink szerint tehát a Túrkeve-Kisújszállás között induló és Mezőtúr
fölött tovahaladó, majd Öcsöd-Tiszakürt vonalában a megyéből kilépő határvonal-
tól délre a tiszántúli medence egységesen az alábbi földtani kifejlődésű: az alap-
kőzet a Túrkeve környéki fúrások alapján ópaleozoos korú muszkovitos biotitgnejsz.
Ennek a paleozoos vonulatnak DNy-i folytatását egyelőre csak földmágneses méré-
sek alapján valószínűsíthetjük az öcsödi és tiszafüredi maximumokkal. A megye-
határt túllépő déli kapcsolat azonban jól ismert fúrásokkal is. A teljes mezozoikum
hiányzik ezen területen és óriási üledékhézaggal a paleozoikumra közvetlenül miocén
és pannon települ. A miocén változatos kirejlődésű, alsó tagozatában teresztikus
agyag és polimikt konglomerátum öszlettel kezdődik, mely felfelé foraminiferás-
litotamniumos torton mészkőbe megy át. Végül mészmárga fáciesben a szarmata is
képviselve van. A nagy vastagságú pannóniai üledéksor alapvető jellegeiben mind-
két medencerészben azonos.

A megye többi része az észak-alföldi mezozoos aljazatú neogén medence földtani
típusába tartozik. Átnézetes földtani kifejlődése az alábbi:
A Jászberény környéki terület vitás kőzetein kívül valamennyi eddig megkutatott
területünkön a felsőkréta-paleogén flis az alapkőzet. A hazai első típusos flis ki-
fejlődés leírása is megyénkből, a rákóczifalvi mélyfúrási anyagból származik. -
Jellemző kifejlődése az erős tektonikai igénybevételt mutató kovás kvarchomokkő
és konglomerátum, valamint kalciteres márga és agyag globotruncanas mikrofauná-
val. Mélyfúrásokkal Szolnoktól nyugatra (.Hajtó-tanya), Szolnokon, Kisújszálláson
és Karcag környékén (Tatárülés) ismerjük. A diabáz szubvulkanizmus kísérője a flis
kifejlődésnek. Hozzánk legközelebb Szandaszöllősön van diabáz betelepülés a tűs-
ben, melynek diabáz tufás és agglomerátumos változatát éppen itt városunk alatt
találjuk. Bizonytalanul mutatható ki az eocén és mindig a flis-kifejlődéshez kapcso-
lódik agyagmárgás, márgás kőzetfáciesben. Az oligocén hiányzik a területen és a
miocént is túlsúlyban vulkánitok képviselik. A füst áttörve Kisújszálláson és Tatár-
ülésen andezitláva, Kunmadarason bizonytalanul riolitlávának meghatározott, bon-
tott effuzív kőzet jelzi a vulkáni tevékenységet. A geofizikai kép alapján még bőven
fogunk találkozni vulkánitokkal Szolnoktól észak-északkeletre és a Jászságban
Jászapáti, Alattyán vidékén. A miocén riolittufa általános eltérj edésű területünkön
és egyre bővülő ismereteink alapján nem feltétlenül kell a kitörési központokat távol,
az északmagyarországi felszíni vulkáni sorban keresni. A riolittufa általában a flis
és pannon között jelentkezik legfeljebb szarmata fedővel, így pontosabb tufaszint-
beli helyzete nem rögzíthető. Egyedül a Kisújszállás 2. sz. fúrásban rögzíthettük azt,
hogy a lajta-mészkő feküjében van, tehát a középső vagy alsó riolittufa szintbe
(helvét) tartozik.

A szénhidrogénkutatás szempontjából legfontosabb pannóniai üledéksor regionális
értelemben a megye területén - függetlenül a medencealjzattól - azonos típusú.

100



Kedvező a szénhidrogénkeletkezés szempontjából általánosan nagy vastagsága és
csak a földtani alakulattól, a homokosságtól és a csapdatényezőktől függ gyakorlati
értéke. Azt lehet tehát mondani - és ez nagyon fontos és előnyös -, hogy ahol tele-
pült boltozatot, szárnyhelyzeti kiékelődést, vagy tektonikus zónát várunk, a pannon
feltétlenül értékes. Ezt a nagyon jó kutatási hatásfok is igazolja.

IV. AZ EREDMÉNYES TERÜLETEK RÖVID OLAJFÖLDTANI JELLEMZÉSE

Tekintettel arra, hogy az iparági szaktársak előtt tökéletesen, a más területen
dolgozó szaktársak előtt pedig az irodalomból, az eredményes területek jó része ismert,
ezért csak az olajföldtani jellemzőkre emlékeztetek.

Szolnok
Felfedezése: 1953. Jelenlegi állapota: olajtermelő mező.
Földtani alakulat: az alsópannóniai homokkősorozat rétegtömörüléses kialakulása. -

Egy olajtelepet tartalmaz.
Teleptípus: hajlottan zárt rétegtelep, mely helyenként kőzettanilag elhatárolt (permae-

bilitás változás).
Tároló: vízkihajtású. gázsapka nélkül, kevés „oldott" gázzal.

Szolnok-Hajtó-tanya
Felfedezése: 1956. Jelenlegi állapota: konzervált gázmező.
Földtani alakulat: alsópannóniai homokkövek rétegtömörüléses kialakulása. Két földgáz-

telepet tartalmaz.
I. felsőtelep: kőzettani változással zárt rétegtelep.

II. alsó telep: tektonikailag hajlottan zárt rétegtelep.
Tároló: mindkét telepben sajátenergiájú gázkihajtás.

Szandaszöllős
Felfedezése: 1958. Jelenlegi állapota: gáztermelő mező.
Földtani alakulat: diabáz felett kialakult rétegtömörülésre pannóniai homokkövek.

Négy földgáztelepet tartalmaz.
I/a és I/b felsőpannóniai telepek: hajlottan zárt és kőzettani változással zárt réteg-

telepek kombinációi.
II. sz. alsópannóniai telep: tektonikailag hajlottan zárt rétegtelep.

III. sz. alsópannóniai telep: tektonikailag hajlottan zárt rétegtelep. Északnyugati ré-
szén kőzettanilag határolt.

IV. sz. alsópannóniai telep: kőzettani változással zárt rétegtelep.
Tároló: mind a négy telepben sajátenergiájú gázkihajtás.

Zagyvarékas
Felfedezése: 1960. Jelenlegi állapota: kutatóterület.
Földtani alakulat: vertikális lesüllyedés alsópannóniai homokkősorozatokban. Egy ke-

vert gáz és egy széndioxid-gáztelepet tartalmaz.
I. sz. alsópannóniai telep (felső): tektonikailag töréssel zárt rétegtelep (kevert gáz).

II. sz. alsópannóniai telep (alsó): tektonikailag töréssel zárt rétegtelep (széndioxid
gáz).

Tároló: mind a két telepben sajátenergiájú gázkihajtás.
Rákóczifalva

Felfedezése: 1954. Jelenlegi állapota: kutatással le nem zárt széndioxid gázmező.
Földtani alakulat: flis fekü felett kialakult rétegtömörüléses miocén és alsópannón.
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Négy széndioxid gáztelepet tartalmaz.
I. sz. alsópannóniai telep: tektonikailag hajlottan zárt rétegtelep. •
II. sz. alsópannóniai telep: kőzettani változással zárt rétcgtelep.

III. sz. miocén telep: tektonikailag hajlottan zárt rétegtelep.
IV. sz. miocén telep: kőzettani változással zárt rétegtelep.
Tároló: mind a négy telepben sajátenergiájú gá/kihajtás.

Kisújszállás
Felfedezése: 1958. Jelenlegi állapota: kutató terület.
Földtani alakulat: flis felett kialakult rétegtömörüléscs miocén és pannon. Egy gáz-

telep ismert.
Teleptípus: egyelőre bizonytalan tektonikailag, vagy kőzettanilag zárt rétcgtelep.
Tároló: sajátenergiájú gázkihajtás.

Kunmadaras-Tat ár ülés
Felfedezése két szakaszban alakult egységes mezővé.
Tatárülés: 1956, Kunmadaras: 1962. Jelenlegi állapota: kutatóterület, kis volumenű gáz-

termeléssel Tatárülésen.
Földtani alakulat: flisbe nyomult andezit és riolit felett kialakult rétegtömörüléses

miocén és pannon. Három gáztelep ismert.
I. sz. alsópannóniai telep: tektonikailag hajlottan zárt és kőzettanilag zárt róteg-

telep kombináció.
II. sz. alsópannóniai telep: u. a., mint I—II. sz.

III. sz. alsópannóniai telep: u. a., mint I—II. sz.
Tároló: mindhárom esetben sajátenergiájú gázkihajtás.

V. PERSPEKTIVIKUS TERÜLETEK

Az előkutatás szemszögéből - jelenlegi módszereket véve alapul - megyénk álta-
lánosan ismertnek mondható. Bőven van azonban még szükség részletező geofizikai
mérésekre. A megkutatottság rohamosan növekedett, de a jelenlegi helyzet távolról
sem merítette ki a lehetőségeket. A közeljövő kutatási programja alapján növelni kí-
vánjuk a felderítő kutatás kapacitását. A megye területén és közvetlenül a határterü-
letekre eső helyeken 5 új lehetőséget derítünk fel: Jászberénytől Nyugatra, Farmos
mellett, Abony-Zagyvarékas között, Kengyel és Nagykörü-Törökszentmiklós körzeté-
ben. Továbbfejlesztő kutatótevékenységet fogunk folytatni: Tatárülés-Kunmadaras-
Nagyiván térségében, Túrkeve és Zagyvarékas területén. Az 1963-as évben kb. 8-10 db
fúrást fogunk lemélyíteni 20-25 000 métcrszámmal.

A távolabbi perspektívákban sajnos egy kis szünet várható, mert az előkutatás
lemarad az igényekhez képest. Ennek ellenére sok lehetőség van még a reménybeli
szénhidrogénkincs nyomozására. Legfontosabbnak tartom a Besenyszög-Tiszaroff-Tisza-
füred területére terjedő gravitációs maximum szeizmikus megkutatását. Ugyanis a tele-
pek zonális kialakulására vonatkozó, világviszonylatban is jól bevált elv alapján ezen
a területen folytatódik egyrészt a Nagykőrös-Törtei-Zagyvarékas, másrészt a Jászkara-
jenő-Szolnok, eredményes területeket tartalmazó vonulatsor. A kunmadarasi igen jó
eredmény, a tiszaőrsi látszólagos eredménytelenség ellenére is indokolja a Tiszaszent-
imrénél kialakuló lehetőség teljes felmérését. Javasolható a Mezőtúr-Öcsöd közötti
területen is felderítő jellegű kutatás a nem eléggé részletes geofizika ellenére is éppen
a zonális folytatódás reményében Túrkevétől DNy-ra.
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VI. SZÉNHIDROGÉNKUTATÁSI MÓDSZEREINK TOVÁBBFEJLESZTÉSI
LEHETŐSÉGEI

Az igen sok lehetőség közül csak a legfontosabbakat említem és inkább azokat
emelem ki, amelyek a megyei földtani adottságok miatt elsőrendűek.

A felszíni geofizikában a mágneses méréseknek csupán annyi jelentőséget tulajdo-
nítunk általában, hogy az alapkőzet minőségére adjon felvilágosítást. Valójában azon-
ban jobban érdekel a vulkáni kőzetek felett települő rétegsor. Bizonyítja ezt a diabáz
felett talált Szandaszöllős, az andezit felett talált Tatárülés és a riolit felett talált
Kunmadaras. A viszonylag sok mágneses rendellenesség helyes értelmezéséhez szük-
séges volna a fúrómagok mágneses szuszceptibilitásának rendszeres mérésére. Ha pél-
dául tudnánk azt, hogy a vulkáni kőzetek szuszceptibilitása kicsiny, akkor kimondhat-
nánk azt, hogy az anomália vulkáni tufától származik és a nagyobb érték vastagodást,
vagy felszínhez való közelséget jelez. Fordított esetben viszont esetleg elkülöníthetnénk
a vulkáni kőzetfajtákat és előre felmérhetnénk a vulkáni kúpok felett várható földtani
alakulatok számát.

Zagyvarékas és Szolnok környékén a különböző geofizikai módszerek egymással
és a fúrási adatokkal sokszor ellentmondók, nehezen értelmezhetők. Nagyiván környé-
kén ugyan más okból kényszerültünk a tellurikus módszer alkalmazására (szeizmikus
néma zóna), de sikerült eredményt elérni. Itt is ki kellene próbálni a tellurikus mérés
használhatóságát.

A szeizmikus mérések minőségének vonalán jól állunk, de nagy hiány még mindig
a rétegkiékelődések kutatását célzó szovjet R. M. P. módszer hazai bevezetésének
elhúzódása.

A fúrási geológia megfigyelés-módszereinek vonalán igen elmaradott szinten állunk.
A geológiai műszerezésben alig értünk el eredményt. Még csak kísérleti stádiumban
van a geolográf és a felújított gázdetektor. A furadékmintavétel korszerűsítése sürgős
feladat. Minden nehézség nélkül megoldható lenne a fél-automata furadékmintavevő
készülék, mely egyben közelítő származási mélység-korrekciót is alkalmazna. Teljesen
kialakulatlan nálunk a furadékminták sokoldalú vizsgálata, holott egyes külföldi álla-
mokban még kőzetfizikai vizsgálatokat is képesek végezni furadékmintákon. Sokat
vitatott kérdés a magfúrások százalékaránya. Ha valamennyi fúrást folyamatos mag-
fúrással mélyítenénk, ez olyan gazdaságtalan volna, hogy a fúrási tevékenység mini-
málisra csökkenne és végeredményben kevesebbet tudnánk meg medencéink földtani
felépítéséről, nem is beszélve arról, hogy lényegesen kevesebb mezőt fedezhetnénk fel
a kisebb tevékenység mfatt. Ez az álláspont tehát az olajkutatásban nem tartható és
könnyen bebizonyítható, hogy a szükségszerű magveszteségek miatt a származási mély-
ség bizonytalansága nagyobb lenne a karottázs szelvényezés, plusz szakaszosan telepí-
tett magfúrások rendszerénél. De medencéink felépítettsége (vastag, jól ismert pan-
nóniai üledékek) sem követeli ezt meg.

Szolnok megye a legelőnyösebb helyzetű az országban nemcsak azért, mert
sűrű út- és vasúthálózattal rendelkezik és az Alföld földrajzi középpontja,
hanem azért is, mert a legtöbb (7 db) várossal és legkevesebb községgel (72 db) rendel-
kezik megyéink között. Szolnok népessége az elmúlt 10 év alatt 34%-kal növekedett,
nagy léptekkel iparosodik és ma már az állami ipar 70 telephelyén 9-10 000 munkás és
alkalmazott dolgozik a városban. Előnyös az is, hogy a vegyipari alapanyagot szolgál-
tató kőolajiparnak olyan nagy rokonüzeme van Szolnokon, mint a Tiszamenti Vegyi-
művek kénsav- és műtrágyagyára. A földgázelőfordulások a város határában a megye
területén vannak és rövidesen áthalad a városon az országos földgázvezeték hálózat
legfontosabb szakasza.

Dr. Völgyi László
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