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1. Bevezetés 

A szerves geokémiai kutatások tárgya a geológiai kör-
nyezetben (az atmoszférában, a felszíni és felszín alatti 
vízben, a talajban, a recens üledékekben és a kőzetekben) 
előforduló szerves anyag. A geológiai szerves anyag 
tömege, a globális szénciklusban játszott szerepe, ipari 
felhasználása és átalakulási folyamatainak a környezet, és 
ebből következően az emberi élet minőségére gyakorolt 
hatása egyaránt szükségessé teszi minél részletesebb 
megismerését. Az élőlények elhalása után a szerves anyag 
zöme ugyan oxidálódik - becslések szerint 1000 C atomból 
mindössze 1-2 „menekül meg” az oxidációtól1 -, a geológiai 
környezetben tárolt tömege (nagyságrendileg 1015t)2 mégis 
sokszorosa a jelenlegi élővilágban található tömegének. 
A „túlélő” szerves anyag meghatározó szerepet játszik az 
atmoszféra szén-dioxid tartalmának, és így a Föld globális 
hőmérsékletének szabályozásában, a kőzetek mállásában, 
a talajképződésben, befolyásolja a szerves és szervetlen 
szennyeződések mobilitását a vízben és a talajban, prekurzor 
anyaga a fosszilis energiahordozóknak (a kőszénnek, 
a kőolajnak és a földgáz zömének). Napjainkra olyan 
hatalmas ismeretanyag halmozódott fel ebben a témakörben, 
amelynek még vázlatos ismertetése is messze meghaladja 
egy publikáció kereteit, ezért, itt egy esettanulmány példáján 
mutatjuk be a szerves geokémiai kutatási módszerek egyik 
alkalmazását. 

A szerves geokémiai kutatások a 20. század utolsó 
harmadában elsősorban a fosszilis energiahordozók, 
mindenek előtt az ipari szénhidrogének (a kőolaj és 
a földgáz) képződési és migrációs folyamatainak 
megismerésére irányultak. A ma már általánosan elfogadott 
és sokoldalúan bizonyított elmélet szerint, a kőolaj és 
a földgáz a biopolimerek bomlástermékeiből kialakult 
geopolimernek (a kerogénnek) az üledékes kőzetekben 
történő  érése során képződik, azaz a geológiai szerves anyag 
szénülésének terméke. A kerogén evolúciója (a képződése és 
szénülése), elemi összetételének változása és a degradáció 
termékösszetétele alapján, három szakaszra osztható: dia-, 
kata- és metagenezisre. A diagenezis korai szakaszában 
(nevezhetjük biokémiai diagenezisnek), közvetlenül az 
üledék lerakódása után, felszín közelben (kb. 0-10 m) 
elsősorban kémiai (oxidáció, hidrolízis) és (baktériumok, 
gombák, enzimek hatására) biológiai változások zajlanak, 
főleg a relatív N-tartalom csökken és - megfelelő környezeti 
feltételek mellett – kén épülhet be a szerves polimerbe. A 
diagenezis későbbi szakaszában már zömében hőmérséklet-
indukált folyamatok zajlanak, főleg oxigén-tartalmú 

vegyületek képződnek (pl. CO2, H2O, fulvinsav, huminsav, 
stb).  A szénhidrogének közül csak metán keletkezik, 
kezdetben mint bakteriális gáz, a diagenezis végén már 
termikus gáz formájában. A katagenezis a kerogén termikus 
degradációjának, a H-tartalom csökkenésének és a kőolaj, 
valamint a földgáz képződésének fő szakasza. A nagy mély-
ségben, nagy hőmérsékleten zajló metagenezist a maradék 
kerogén szerkezeti rendeződése jellemzi, a szénhidrogének 
közül már csak metán keletkezik.

2. A vizsgálati anyag

A világ ismert kőolaj készletének kb. 60 %-a karbonátos 
tároló-kőzetekben található, a kőolaj és a földgáz kb. 30-
40 %-a karbonátos kőzetek szerves anyagából képződött. 
A karbonátos anyakőzetek felhalmozódása történhetett 
tavi környezetben3, mélytengeri medencében4, és gyakran 
sekélytengeri platformon5-6. Az Alpi-Appenin domén 
hatalmas triász-korú karbonát-platformjának egyik 
szegmense, a kb. 200 km hosszú Dunántúli középhegységi 
egység a sekélytengeri platform képződés egyik példája, 
alkalmas modellként szolgál a platform karbonátok és 
az intraplatform medencék tanulmányozására. Az Alpi-
orogenezis során ugyanis nem érték olyan jelentős hatások, 
amelyek az eredeti üledék-felhalmozódási körülmények 
azonosítását ma már lehetetlenné tennék. Továbbá, mivel a 
platform különböző szegmenseiben (pl. É-Alpok, D-Alpok, 
Dunántúli Középhegység) az azonos tektonikai folyamatok 
eredményeként kialakult intraplatform medencék feltöltődése 
hasonló módon történt7, az egyes medencekitöltések 
részletes szénhidrogén-genetikai vizsgálatának eredményei 
általános következtetések levonását teszik lehetővé. Néhány 
esetben ezek a medenceüledékek gazdasági jelentőségű 
olajtelepek anyakőzetei, így pl. Olaszországban8-9 és 
hazánkban is. A Zala-medence olajtelepei között, biomarker 
vizsgálatok alapján valószínűsített két (esetleg három) 
genetikai olajtípus különböző geológiai korú (felső triász 
és miocén) anyakőzetek szerves anyagából keletkezett10. 
Az egyik, nagyon valószínű anyakőzet, a triász Kösszeni 
márga a platform szárazföldi oldalán kialakult intraplatform 
medencében halmozódott fel. Ez a jelenleg is aktív 
anyakőzet, ma 2500 m-nél mélyebben található. Sekély 
mélységben lévő, termikusan még éretlen Kösszeni márgát a 
platform lejtő lábánál harántolt egy (Rzt-1 jelű) fúrás. Az itt 
bemutatott szerves geokémiai vizsgálatok az Rzt-1 jelű fúrás 
mintáin történtek.

* telefon: 62-544-059, fax: 62-426-479, e-mail: hetenyi@geo.u-szeged.hu
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3. Mérési módszerek

A szerves anyag mennyiségének, minőségének, eredetének, 
érettségének mérésére számos kémiai és optikai módszer áll 
rendelkezésre. Itt csak az általunk is használt módszereket 
soroljuk fel. Az ún. „bulk” mutatókat Rock Eval pirolízissel, 
FTIR- spektroszkópiával, stabil szénizotóp arány mérésével, 
pirolízis gázkromatográfiával, oszlopkromatográfiás 
elválasztással határoztuk meg. A molekuláris mutatókat GC 
és GC/MS vizsgálatok alapján számítottuk. 

A kőzet szénhidrogén potenciáljának, a szerves szén 
mennyiségének, a kerogén típusának, érettségének 
meghatározása egy speciális célműszerrel (Rock Eval) 
történt a teljes kőzeten, az ásványos és a szerves anyag 
elválasztása nélkül. A Rock Eval pirolízis lényegében a 
természetben hosszú geológiai idő alatt lejátszódó, a kőolaj 
és földgáz képződését eredményező termikus degradációt 
szimulálja, rövid idő alatt, a természetes folyamathoz 
viszonyítva jóval nagyobb hőmérsékleten. A szerves 
anyag részletesebb vizsgálatát, a szokásos módon, két 
részletben végeztük. Az oldható frakciót (megnevezése: 
bitumen) Soxhlet extraktorban kloroformmal extraháltuk, 
majd az ásványos fázist sósavval és hidrogén-fluoriddal 
elbontva, izoláltuk a kerogént. Az oldható szerves anyag 
a teljes szerves anyagnak ugyan csak néhány százaléka, 
de alkalmas nyersanyagul szolgál a biomarker vegyületek 
mérésére. A biomarkerek az üledékek szerves anyagát adó 
egykor élt szervezetekből nagyobb szerkezeti átalakulás 
nélkül (változatlan szénvázzal) megőrződött, többnyire 
szénhidrogén vegyületek, amelyek segítségével lehetséges 
az anyakőzet-kőolaj, vagy kőolaj/kőolaj korrelációja, vagyis 
annak megállapítása, hogy egy, vagy több anyakőzetből 
származnak-e. Ezek a vegyületek információt szolgáltatnak 
az ősföldrajzi környezetről és a szerves anyag prekurzoráról 
is. A bitument három frakcióra (NSO-vegyületek, alifás 
és aromás szénhidrogének) bontottuk. A molekuláris 
paramétereket az alifás frakció GC és GC/MS analízisével 
határoztuk meg. 

4. Eredmények és következtetések

4.1. A kerogén szerves-geokémiai mutatói

A kőolaj képződése során a kerogén nagyon jelentős kémiai 
átalakuláson megy keresztül. Csökken a hidrogéntartalma, 
nő a széntartalma, a geopolimer egyre rendezettebb 
szerkezetűvé válik, polimerből polikondenzált aromás 
makromolekulává alakul. A változás fő tendenciája az 
egyes kerogén típusok között éretlen állapotban fennálló 
különbségek fokozatos kiegyenlítődése. Ebből következően, 
az olajablakon (az olajképződés tartományán) már túlhaladt 
szerves anyag geokémiai jellemzőiből nem tudunk kellő 
biztonsággal következtetni a biológiai prekurzor  anyagra, a 
paleokörnyezet paramétereire, legfeljebb csak becsülhetjük 
a kerogén típusát és a kőzet teljes szénhidrogén-potenciálját. 
Megbízható információkat a még éretlen, a szénhidrogén 
képződés fő zónáját megelőző evolúciós állapotban lévő 
kerogén részletes vizsgálatból nyerhetünk. Szerencsés 
módon, amint ezt a Rock Eval pirolízis adatok (Tmax ≤ 
420oC)11 is mutatják, az Rzt-1 jelű fúrás által harántolt 
Kösszeni márga éretlen, a diagenezis középső szakaszának 
megfelelő evoluciós állapotú kerogént tartalmaz.

A vizsgált kőzetek szerves szén tartalma (2,0-9,3%) messze 
meghaladja az anyakőzetek mennyiségi küszöbértékét (0,5 
%). Szénhidrogén potenciáljuk kiemelkedő érték, megfelel 
a kiváló anyakőzet (CH-pot.>12 mg szénhidrogén/g kőzet) 
kategóriának12, amelynek katagenezise során gazdaságilag 
is jelentős mennyiségű kőolaj és földgáz képződik. A 
jelentős szénhidrogén potenciál részben a kőzet viszonylag 
nagy szerves anyag tartalmának, részben a kerogén kémiai 
összetételének tulajdonítható. A kerogéneknek, a szerves 
geokémiában használt besorolás szerint13, négy alaptípusa 
különböztethető meg. Az Rzt-1 jelű fúrásban nagy, illetve 
közepes hidrogéntartalmú II.-típusú kerogént azonosítottunk 
(1. táblázat), egyes rétegekben a hidrogén index (766 mg 
szénhidrogén/g Corg) és a H/C atom arány (1,40) különösen 
nagy érték, közelíti az I-II típus határát.

1. Táblázat. A kerogén néhány szerves geokémiai mutatójának változása a Rzt-1 jelű fúrásban

Fácies Mélység ΣCO3 D Corg CH-pot HI H/C S/C tol/mthio fenol O/X Tpr/TC17

m % % % mg/gkőzet mg/gCorg %

L 95-133 40 4 2,5 9,7 341 1,24 0,07 1,4 32 1,1 0,5
M 139-150 73 10 2,8 17,0 575 1,29 0,08 1,1 8 0,8 0,6
L 151-170 46 2 9,3 70,4 708 1,36 0,05 0,8 15 0,7 1,0
M 178-186 69 11 2,0 8,3 393 1,30 0,07 0,9 10 1,1 0,8
L 207-241 71 4 5,7 47,3 766 1,40 0,10 0,4 19 0,6 1,4

L: lejtő fácies; 
M: medence fácies;
ΣCO3: összes karbonát; 
D: dolomit; 
Corg: szerves szén; 

CH-pot: a kőzet szénhidrogén potenciálja; 
H/C és S/C: a kerogén elemi összetétele, atomarányok. 
A kerogén pirolizátumának összetételét jellemző mutatók: O/X: n-oktán/(m+p)xylén; 
tol/mthio:toluol/2-metiltiofén; 
Tpr/TC17: Σ(priszt-1-én+priszt-2-én+prisztán)/Σ(n-heptadekán+n-heptadecén) 

Az éretlen állapotú II. típusú kerogének szénváza sok gyűrűs 
szerkezetet tartalmaz, amelyekhez észter, vagy amid kötéssel 
kapcsolódnak az alifás láncok. A diagenezis korai fázisában 
az amid-N szinte teljesen eltűnik; vagy a mikroorganizmusok 
fogyasztják el, vagy a termodinamikailag nagyon stabil 
aromás heterociklusokba épül be. A karbonát-gazdag, 
általában kis fémtartalmú anyakőzetek egyik jellegzetessége, 

hogy a szerves anyag kéntartalma gyakran jóval nagyobb, 
mint a nagyobb fémtartalmú szilikátos anyakőzetekben, 
azaz a kerogén II-S típusú. Az Rzt-1 fúrás mintáiban II-S 
típusú kerogén jelenlétére utal a 0,04–nél nagyobb S/C atom 
arány14 és az alkil-tiofének nagy részaránya a pirolizátumban 
(1. táblázat: kis toluol/2-metil-tiofén arány). A C-C kötésnél 
kevésbé stabil C-S kötés meghatározó jelenlétét megerősíti 
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a zalai olajmező két feltételezett (triász és miocén korú) 
anyakőzetére számított aktivációs energia összehasonlítása: 
értéke a Kösszeni márgára 3-5 kcal/mol-lal kisebb, mint 
a II.-típusú kerogént tartalmazó miocén anyakőzetben10.  
Mivel a nagy kéntartalmú kerogének termikusan 
labilisabbak, mint a megfelelő típusú kis kéntartalmú 
kerogének, ezekben a karbonátos anyakőzetekben kisebb 
termikus energia ele-gendő az olajablak eléréséhez, mint a 
szilikátos anyakőzetekben. A képződő olaj általában nagy 
kéntartalmú, nagy viszkozitású és viszonylag sok ciklikus 
vegyületet tartalmaz15-16 .

A kerogén szerves geokémiai mutatói alapján nemcsak 
a szénülése során várható szénhidrogének mennyiségére 
és minőségére, hanem a geopolimer forrásául szolgáló 
biomassza összetételére is következtethetünk. A geológiai 
szerves anyag fő biológiai prekurzorai a tengeri planktonok, 
a baktériumok és a magasabb rendű szárazföldi növények 
lehetnek. A tengeri planktonokból származó kerogén döntően 
alifás/aliciklusos egységekből épül fel, hidrogéntartalma, 
szénhidrogén-potenciálja jelentős. A főleg ligninből és 
cellulózból álló szárazföldi eredetű biomasszából képződő 
kerogén kevesebb hidrogént és sok poliaromás egységet 
tartalmaz, olaj-potenciálja általában csekély, de jó gáz 
anyakőzet lehet. Vizsgálati eredményeink alapján, az itt 
bemutatott geológiai szelvény szerves anyaga döntően 
tengeri eredetű, zömében algás lipidekből származik. A 
magasabb rendű szárazföldi növények és a baktériumok 
maradványai a prekurzor biomassza csekély részét alkották. 
Erre utal a forrásanyag egyik indikátora, a vizsgált kerogének 
stabil szénizotóp aránya. A δ13C érték, a gyakorlatilag 
sohasem teljesen homogén biomassza és a különböző 
prekurzorokra jellemző értéktartományok átlapolása 
miatt, szigorú megkülönböztetésére nem használható, de 
megfelelő tájékoztató adat és alkalmas más mutatók által 
jelzett megállapítások megerősítésére. A tengeri planktonból 
származó kerogén δ13C értéke általában negatívabb, mint a 
szárazföldi növényekből származó kerogénen mért érték. 
Galimov17 becslése szerint a tengeri planktonokból származó 
szapropel típusú, illetve a szárazföldi növényekből származó 
humin típusú kerogén jellemző értéke -31‰, illetve -25.5‰. 
A vizsgált kerogének negatívabb szénizotóp aránya a tengeri 
plankton eredetű forrásanyag meghatározó részarányát jelzi: 
a δ13C érték szűk tartományban, -30,4 és -28,7‰ között 
ingadozik11. A másik, különösen megbízható indikátor a 
kerogén természetes érési folyamatát szimuláló laborató-
riumi pirolízis termékösszetétele, amelynek alapján nagyon 
jó közelítéssel becsülhető a prekurzor biomassza összetétele. 
A természetes folyamatban a geopolimer degradációja 
lassú, fokozatos, az idő kompenzálására szolgáló jóval 
magasabb hőmérsékleten végrehajtott szimuláció során a 
változás gyors, a különböző erősségű kötések felszakadása 
egyszerre történik. Ennek ellenére, a laboratóriumi és a 
természetes érés során keletkező termékeknek a különböző 
vegyületcsoportok közötti megoszlása nagyon hasonló és 
jellemző az adott szerves anyag típusára, származására. 
A vizsgált minták pirolizátumának gázkromatogramján a 
n-alk-1-én/n-alkán dublettek dominanciája figyelhető meg. 
Ezek a vegyületek az édesvizi és a tengeri mikroalgák 
sejtfalát felépítő biopolimerek pirolízisének egyaránt 
jellegzetes termékei. Azonban, amíg a tavi környezetben 
képződött kerogének pirolizátumának fő komponensei, 
a 20 és a 20-nál nagyobb szénatom-számú n-alk-1-ének 

és n-alkánok18, addig a tengeri kerogének pirolizátumát a 
20-nál kisebb szénatom-számú n-alk-1-ének és n-alkánok 

dominanciája jellemzi19. Méréseink szerint, a rövidebb C-
láncú vegyületek részaránya az Rzt-1 jelű fúrás mélyebb 
részéből származó mintákban több mint 90%, de még a 
sekélyebb mélységből származó, kissé nagyobb mennyiségű 
szárazföldi eredetű prekurzort tartalmazó mintákban is több, 
mint 80%. A szárazföldi eredetű szerves anyag csekély 
részarányát a prekurzor biomasszában a pirolizátum kis 
fenol tartalma ugyancsak megerősíti. A magasabb rendű 
szárazföldi növényekben ugyanis jelentős az oxigén 
tartalmú funkciós csoportok, köztük a lignin-eredetű 
fenol mennyisége. A szárazföldi eredetű növényi törmelék 
csekély (bár ciklikusan változó) hozzájárulását a prekurzor 
biomasszához a kerogén szerves petrográfiai vizsgálatának 
eredményei is alátámasztják11, 20. A szerves részecskék optikai 
tulajdonságain alapuló macerál analízis eredményei alapján, 
a szárazföldi növényeket alkotó ligninből és cellulózból 
származó macerátum relatív mennyisége nem jelentős. 
Az amorf jellegű macerátumok kis/közepes mennyisége 
alapján a bakteriális degradáció általában gyenge (egyes 
szakaszokban közepes) volt11. Az izoprén szénhidrogének 
nagy relatív részaránya a kerogén pirolizátumában anoxikus 
paleokörnyezetre utal (1. táblázat: Tpr/TC17 hányados: 
Σpriszt-1-én+priszt-2-én+prisztán/n-heptadecén+n-hepta-
dekán). Ugyanis, ezek, a bioszintézissel keletkező, klorofil-
eredetű vegyületek a biokémiai diagenezist jó hatásfokkal 
csak reduktív környezetben élik túl.

4.2. A bitumen és az olaj szerves-geokémiai mutatói

A bitumenen és az olajon mérhető legfontosabb szerves-
geokémiai mutatók a biomarkerek, amelyek definícióját a 
3. részben adtuk meg. A szerves geokémianak, mint önálló 
tudományterületnek, kezdetét Treibs21 70 éves felfedezéséhez 
kötjük, aki kőolajban és üledékes kőzetben a klorofill egyik 
szerkezeti típusát mutatta ki és kétséget kizáróan igazolta a 
természetes szénváz meglétét egy „geoporfinben”. A jelen 
dolgozatban néhány izoprenoid, (C18-C25), szteránvázas 
(C27-C30) és hopánvázas (C27-C35) szénhidrogén szerves 
geokémiai alkalmazását mutatjuk be. 

Az aciklusos izoprenoidok eredete sokféle (pl. pigmentek: 
a klorofil fitillánca, vagy karotenoidok; halofil és 
metanogén baktériumok sejtmembránja, algák: likopánok és 
botryococcánok; E-vitamin: tokoferolok). A bitumenekben 
és olajokban általában jelen lévő C19 és C20 reguláris 
izomerek (a prisztán és a fitán) az ülepedési környezet 
redox viszonyainak fontos mutatói.22-24  Különböző redox 
körülmények között a fitol diagenetikus átalakulása más-
más terméket eredményez. Oxidáló környezetben, több 
lépésben, prisztánná, redukáló feltételek mellett fitánná 
alakul. A prisztán/fitán hányados 1-nél kisebb értéke 
anoxikus, 1-nél nagyobb értéke oxikusabb környezetre utal. 
A C30 izoprenoidból (triterpén: szkvalénből) keletkezhettek 
(valószínűleg többlépéses bioszintézissel a törzsfejlődés 
korai szakaszában) a protokarióták építőkővei: a hopanoidok 
és az eukarióták fontos alkotói: a szterinek. Az utóbbiak 
képződéséhez szabad oxigén szükséges. 

A szteránvázas vegyületek legfontosabb diagenetikus 
változásainak alapfolyamatokig egyszerűsített összegzését 
az 1. ábrán mutatjuk be.
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1. Ábra. A természetes szénvázú, bioszintetizált sztanol és szterin „legfontosabb” egyszerűsített átalakulási reakciói a diagenezis és korai katagenezis során.

Az üledékekbe szterinek (A) és sztanolok (B) formájában 
kerülnek. A diagenezis során vízkilépéssel szterének (C) és 
mikrobiológiai redukcióval szteránok (D) keletkeznek. A 
diagenetikus mono- és diének (pl. C, E és F) többféleképpen 
alakulhatnak tovább, egy vagy több lépésben szteránok 
(D), diaszteránok (G) és A-gyűrűs (H és I) vagy C-gyűrűs 
(J) aromás szteroidok keletkeznek. Az ábra a diagenezis 
korai szakaszára jellemző képet mutatja; a szteránvázon 
található hét királis centrum (5., 8., 9., 10., 13., 14. és 17. C-
atomok; közülük öthöz H-atom kapcsolódik) nagyobbrészt 
megőrizte eredeti állapotát. A 10-es C-atomhoz kapcsolódó 
metilcsoport térállásához viszonyítva, ezek helyzete cisz 
(β) vagy transz (α) lehet. Az oldalláncnak, a 28-30 atomos 
szerkezetekben két (C-20 és C-24), a koleszterin esetében 
egy aszimetria centruma van. A késői diagenezis és a 
katagenezis során a szteránok legjellemzőbb reakciói a 
következők: konfigurációs izomerizáció, aromatizáció és 
oldallánc lehasadás.23-25 A legjelentősebb izomerizációk 
a 14-es és 17-es szénatomokon, ill. a 20-as szénatomon 
játszódnak le (2. ábra). A szterinek a sejt-membrán szilárd 
alkotói, ez a szerep egy „molekuláris laposság”-ot igényel, 
aminek a 8β(H), 9α(H), 10β(CH3), 13β(CH3), 14β(H), 
17α(H) konfiguráció tesz eleget. A C-8 és C-9 szénatomok 
konfigurációja már a legstabilabb állapotú és a C-10 és 
C-13 atomokon nem mehet végbe H-csere, tehát ezeken 
az atomokon nem történik konfigurációs izomerizáció. 
Éretlen, nem-átrendeződött szteránokban (egyetlen 
publikált adatot kivéve) csak 20R konfigurációt találtak. A 
C-5 és C-24 királis centrumok kevéssé sztereospecifikusak 
(az 5α(H) kezdettől fogva domináns az 5β(H)-val szemben 
és a C-24 konfigurációja prekurzorfüggő). 23-25  Az érési 
folyamat legjellegzetesebb változásait a 2. ábra  mutatja: 
a bioszintetizált lapos molekulából (5α(H),14α(H), 
17α(H),20R-C29 konfigurációból:I) az üledékes 

2. Ábra. A szterinből keletkezett 5α(H),14α(H),17α(H),20R-szteránok 
fontosabb izomerizációi. A bioszintetizált örökölt természetes szénváz a 
dia- és katagenezis során a termodinamikai egyensúly felé tart. Az ábrán 
látható konfigurációk közötti egyensúlyi arányok: I/II/IIIa/IIIb = 1/1/3/323.

kőzetekben a süllyedés során emelkedő hőmérséklet 
hatására 4-féle diasztereomér jön létre, először az 
enantiomérje {(5α(H),14α(H), 17α(H),20S-C29: II}, majd 
a termodinamikailag stabilabb epimérek: 14β(H), 17β(H), 
20R és 20S (III.a és III.b) válnak dominánssá23-26 a reguláris 
(nem-átrendeződött) szteránok között. 

A szervesanyag-tartalmú kőzetekben és a kőolajokban 
általánosan előforduló legjelentősebb triterpánok a hopánok 
(C26-C40 tartományban). A hopanoidok a prokariótákra (a 
baktériumok világának zömére) jellemző vegyületek, a 
sejtfal membránjainak szilárdító egységeként szolgálnak. 
A hopánváz a diagenezis folyamán három jellemző 
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konfigurációban fordul elő. A biológiailag örökölt 
17β(H),21β(H) szerkezet átalakul két stabilabb diasztomerré: 
17α (H),21β(H) (domináns hopán),  illetve a szubdomináns 
moretánná: 17β(H),21α(H). A diagenezis végére már csak az 
αβ és βα szerkezetek maradnak meg. Biológiai formájukat 
hosszú ideig csak aerob baktériumokban találták meg27-28, de 
legújabban anaerob baktériumokban is sikerült azonosítani 
őket29. A legfontosabb hopanoid szerkezeteket a 3. ábrán 
mutatjuk be.30 A hopének/hopánok üledékes medencékben 
végbemenő izomerizációit részletesen követhetjük a holland 
iskola munkájában.31 

3. Ábra. A hopanoid szénhidrogének szerkezetei. (I: a 17α(H)-hopánok, 
ill. a hopánváz gyűrűinek és C-atomjainak jelölése: III:  17β(H),21α(H)-
moretánok; IV: 17α(H),18α(H),21α(H)-25,28,30-trisznorhopán; V:  
17α(H),18α(H),21β(H)-25,28,30-trisznormoretán; VI: 18α(H)-22,29,30-
trisznorneohopán (Ts); VII: 17α(H)-22,29,30-trisznorhopán (Tm); VIII: 
22R-17α(H)-homohopánok; IX: 22S-17α(H)-homohopánok.  X: C2H5, 
n-C3H7, n-C4H9, n-C5H11, n-C6H13.)

Az Rzt-1 fúrás vizsgált mintáiból extrahált bitumen telített 
szénhidrogén frakciójában mért prisztán/fitán hányados 
(2. táblázat: pr/ph) rendkívül kis átlagértéke (0,26) extrém 
anoxiát jelez.13, 22-23 A reduktív környezet további bizonyí-
téka a metanogén baktériumokra utaló pentametileikozán22, 

32-34 jelenléte a teljes vizsgált rétegsorban. A kerogénen mért 
mutatókkal öszhangban, az izoprenoidoknak a n-alkánokhoz 
viszonyított dúsulása (3. táblázat: pr/n17 és ph/n18) éretlen 
szerves anyagra utal. A diagenezis középső szakaszának 
megfelelő evolúciós állapotú (tehát éretlen) szerves anyag 
jelenlétét erősíti a szteránoknak és a hopánoknak a C-20 
atomon (C29 szteránok) és a C-22 atomon (C31 hopánok) 
megfigyelt kisfokú izomerizációja (3. táblázat). A kisfokú 
izomerizációt a 2. és a 3. táblázatban szereplő mutatók 
mindegyike megerősíti, bár a kőzet fácies hatásának 

tulajdoníthatóan a Kösszeni formáció esetében, jóval 
nagyobb mértékű izomerizáció is elképzelhető lenne. A 
szteránok és hopánok izomerizációs arányainak érettségi 
mutatóként történő felhasználása a szakirodalomban 
ugyanis vitatott kérdés. Egyes szerzők megbízható 
érettségi mutatóknak tartják, mások, főleg a kőzet fácies 
esetenként jelentős hatása miatt, erősen megkérdőjelezik 
alkalmazhatóságukat. A kőzet fácies izomerizációt elősegítő 
hatását főleg szuperhalin, kéngazdag karbonátokban és 
tavi agyagmárgákban írták le35-38 . A kőzet mátrix hatása 
a 14β(H),17β(H)-szteránok és a 22S-17α (H),21β(H)-
hopánok (C31-C35) képződését is jelentősen módosíthatja,  
amint ezt ten Haven et al.35-36  vizsgálatai igazolták. Az 
említett kutatók bizonyítottan éretlen szerves anyagokat 
tanulmányozva, az olajablakra jellemző izomerizációs 
értékeket határoztak meg. A Kösszeni mintákhoz  hasonló 
márgás karbonátok esetében a fácieshatást főleg a 
moretán/hopán és Ts/Tm  (22,29,30-trisznor-18α(H)-
neohopán/22,29,30-trisznor-17α(H)-hopán) hányadosokon 
tapasztalták.39  A kőzetek nagy karbonát-, a szerves anyag 
nagy kéntartalma  és a pentametileikozán (2,6,10,15,18- 
és/vagy 2,6,10,15,19- pentametileikozán) jelenléte alapján37, 

40 az általunk vizsgált mintákban is várhatóak voltak 
anomáliás izomerizációs értékek. Továbbá, több mintában 
azonosítottunk egy hosszúláncú, tömegspektruma alapján 
2,3-dimetil-5-(2,6,10-trimetilundecil)-tiofént, amelynek 
jelenlétét az izomerizációs anomáliát mutató összletekben 
már korábban kimutatták.37 Ennek ellenére, az Rzt-1 fúrás 
mintáinál a kőzet fácies hatását nem észleltük, az izomeri-
zációs konverzió foka, az egyéb érettségi mutatókkal teljes 
összhangban, megfelel a diagenezis középső szakaszának. 
Az éretlen szerves anyag leginkább elfogadott, igazoltan 
megbízható41-44 mutatója a kis diaszterán/(diaszterán+regu-
láris szterán) érték, amit általában C27-szterán (kolesztán) 
esetében határoznak meg (itt kell a legkevesebb a koelúciós 
zavarással számolni) csak nyomnyi mennyiségben volt jelen 
a vizsgált szerves anyagban (3. táblázat). Laboratóriumi 
szimulációs kisérletek eredményeit alapján az is felmerült, 
hogy a 20S és a 22S izomerek relatív dúsulásának oka nem 
az izomerizáció, hanem a 20R, ill. a 22R izomerek kitüntetett 
lebomlása.45, 46 Ezek a kísérletek azonban a természetben 
végbemenő diagenezistől  jelentősen eltérő feltételek mellett 
történtek, így a reakció nem azonos a kőzetek pórusaiban 
lejátszódó folyamatokkal. Az utóbbi megállapítást 
később igazolták a szteránok nagy hőmérsékleten történő 
képződési, izomerizációs és lebomlási folyamatait és 
ezek következményeit elemző kisérletek. 47-48  Kompeti-
tív folyamatokkal a hopán/hopén átalakulások esetében is 
számolni kell. Mindezeket figyelembe véve, belátható, hogy 
bár a szteránok és hopánok izomerizációs arányai általában 
érzékeny, megbízható érettségi mutatók, alkalmazá-suk 
nem lehet automatikus, csak a körülmények, a lehetsé-ges 
egyéb folyamatok mérlegelésével, kellő szakmai ta-pasztalat 
birtokában lehetséges 31, 41.

A paleokörnyezet jellemzőin és a szerves anyag érettségi 
fokozatán túl, a bitumen kémiai összetétele és molekuláris 
mutatói a szerves anyag forrásául szolgáló biomassza 
összetételének jelzésére is alkalmasak. Az alifás és aromás 
szénhidrogének aránya, a heteroatomos vegyületek 
mennyi-sége, a telített szénhidrogének GC és GC/MS 
vizsgálatának eredményei11  (pl. a szteránok szénatom szám 
szerinti eloszlása, a hopán/szterán arány) alapján, az Rzt-1
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2. Táblázat. A bitumen frakción mért, a  szerves anyag érettsége által nem befolyásolt mutatók.

T (ºC) CHtel/CHar ΣCH/NSO pr/ph Nor/pr CPI29 mor/hop C30h/C29szt o/h
Trextr.átl 15 2,27 0,43 0,26 0,61 1,96 0,26 1,29 0,00
Tr.olaj átl:4 138 1,93 3,54 0,78 0,60 0,99 0,10 1,33 0,00
Kfl olaj átl:7 112 4,86 9,52 1,43 0,59 1,03 0,15 0,44 0,31
Cse-I 170 22,12 20,14 2,22 0,82 1,00 0,13 1,20 1,37

Trextr.átl= Triász extraktumok átlaga;
Tr.olaj átl:4= Triász olajok átlaga (4db);
Kfl olaj átl:7 a terület felső kréta vagy fiatalabb tagjai (7db);
Cse-I = Csesztreg-I olaj (3816-3821m);
T (ºC) = kőolaj telepek hőmérséklete (átl. esetén átlag hőmérséklet);
CHtel/CHar =telített szénhidrogének/aromás szénhidrogének);
ΣCH/NSO = (CHtel+CHar)/NSO(=gyanta+aszfaltén);
pr/ph = prisztán/fitán;

Nor/pr= norprisztán/prisztán;
CPI29 = 2*nC29/(nC28+nC30);
mor/hop = moretán/hopán (m/z 191 fragmentogram alapján);
C30h/C29szt = (hopán+moretán)/{C29αα(R+S)+ C29ββ(R+S)} (m/z 191 ill. 
m/z 217 és 218 fragmentogramok alapján);
o/h = oleanán/hopán (m/z 191 fragmentogram alapján)
A táblázat adatai alapján a vizsgált fúrás mintái és a triász korú kőolajok 
között jó anyakőzet/kőolaj korreláció mutatkozik.

3. Táblázat. A bitumen frakción mért, a  szerves anyag érettsége által befolyásolt mutatók.

Mélység (m) T (ºC) pr/n17 ph/n18 20S/(S+R) 31S/(S+R) 27rear Ts/Tm ββ/(ββ+αα)
Trextr.átl 82,5-174 14-20 1,38 6,64 25,40 25,25 nyom nyom nyom - 3>
Tr.olaj.átl. 2226-2970 115-160 0,50 0,77 53,50 40,50 23,75 0,69 59,50
Kfl. Olaj átl:7 1706-3229 77-149 0,34 0,16 46,14 50,4 21,86 1,54 54,71
Cse-I 3816-3821 170 0,92 0,59 74,00 53,00 29,00 1,05 55,00

Trextr.átl= Triász extraktumok átlaga;
Tr.olaj átl:4= Triász olajok átlaga (4db);
Kfl olaj átl:7 a terület felső kréta vagy fiatalabb tagjai (7db);
Cse-I = Csesztreg-I olaj (3816-3821m);
T (ºC) = kőolaj telepek hőmérséklete vagy hőmérsékleti tartománya;
pr/n17 =prisztán/n-heptadekán; ph/n18 = fitán/n-oktadekán;
20S/(20S+20R) = C29-5α(H),14α(H),17α(H),20S szterán/ C29-(5α(H),
14α(H),17α(H),20S+5α(H),14α(H),17α(H),20R)-szteránok (m/z 217 
fragmentogram alapján);

31S/(S+R) = 17α(H),21β(H),22S-31homohopán/ (17α(H),21β(H),22S + 
17α(H),21β(H),22R)-31homohopán (m/z 191 fragmentogram alapján); 
27rear = (diaszteráns/regulár szteránes) C27-13β(H),17α(H)(20S+20R)/ 
{C27-13β(H),17α(H)(20S+20R) +C27-(5α(H),14β(H),17β(H),(20S+20R) + 
C27-5α(H),14α(H),17α(H)(20S+20R)};
Ts/Tm = 18α(H)-22,29,30-trisznorneohopán/17α(H)-22,29,30-trisznorhopán;
ββ/(ββ+αα) = {C29-(5α(H),14β(H),17β(H)(20S+20R}szterán / {C29-(5α(H),14β(
H),17β(H),20S+20R}-szterán +{C29-(5α(H),14α(H),17α(H)(20S+20R)}-szterán
A táblázat adatai alapján, a vizsgált fúrás mintái sem a triász korú, sem a 
fiatalabb kőolajokkal nem korrelálnak.

fúrás mintáinak szerves anyaga zömében alga-eredetű 
lipidekből képződött. A mélység függvényében változó 
mennyiségű magasabb rendű növényi törmelék és a 
bakteriális eredetű anyag csak kismértékben járult hozzá 
a prekurzor biomasszához. A kerogén és a bitumen 
vizsgálatából levonható, a vizsgált szerves anyag eredetére 
vonatkozó következtetések tehát kölcsönösen erősítik 
egymást. 
Sajgó49 nyolc dunántúli (Zala medence) kőolaj mintát, 
biológiai marker vegyületeik (n-alkánok, izoprenoidok, 
számos szteroid, triterpenoid és mono- és triaromás szteroid 
szénhidrogén) alapján három genetikai csoportba sorolt, 
megállapította érettségi sorrendjüket és valószínűsítette 
migrációs távolságukat. A néhány további mintával 
kiegészített mintasorozat biomarker adatainak és más 
szerves geokémiai vizsgálati (az olajok benzinfrakciójának 
analízise, V-, Ni- és nyomelem-tartalom, az aromás és alifás 
frakciók szén-izotóparányai, valamint kőzetextraktumok 
elemzése) eredményeinek együttes értelmezése legkevesebb 
kettő, esetleg három, genetikai olajtípus jelenlétét igazolta a 
Zala-medencében és azonosította ezek anyakőzeteit10, 50. A 
jelen vizsgálatban 12 kőolaj biomarker adatait hasonlítjuk 
össze az Rzt-1 fúrás mintáiból extrahált bitumenek 
biomarker adataival. Az értékelésnél figyelembe vesszük 
korábbi hazai kőolajok biomarker vizsgálatai során 
szerzett tapasztalatainkat is.44, 51-52 Az általunk triász korú 
anyakőzetből képződöttnek feltételezett kőolajokat 4db minta 

képviseli. A fiatalabb anyakőzetből származó kőolajokat 
kétfelé osztottuk: hét minta adatait átlagoltuk, a többitől 
eltérő, legmélyebben, nagy hőmérsékleten felhalmozódott 
nagyon könnyű, kondenzátum jellegű olaj (Cse-I) mutatóit 
külön adtuk meg (2. és 3. táblázat). A Kösszeni formáció 
vizsgált mintáinak, mint lehetséges anyakőzetnek a terület 
kőolajaival való korrelálását a bitumenek és kőolajok eltérő 
érettsége nehezíti. Amint ezt a kerogénen és a bitumenen 
meghatározott különböző szerves geokémiai mutatók 
jelzik, a szerves anyag érettsége a diagenezis középső 
szakaszának felel meg, azaz a jelenlévő bitumen reliktum 
jellegű, nem a kerogén hőbomlásának terméke. Ezzel 
szemben a kőolajokban a már depolimerizálódott biomar-
kerek dominálnak, a reliktum bitumenekből származó 
komponensek részaránya nem jelentős (4. ábra). 

A 2., illetve a 3. táblázat a bitumen- és  a kőolaj mintákon 
mért, a szerves anyag érettsége által nem befolyásolt, illetve 
befolyásolt mutatókat tartalmazza. Az utóbbi csoport-ba 
tartoznak az izomerizációs mutatók, valamint a dia- és 
ββ-szteránok mennyisége; a bitumenekben nyomnyi, a 
kőolajokban jelentős relatív koncentrációban fordulnak 
elő (3. táblázat). A kőolajok relatív izoprenoid tartalma 
(pr/C17 és ph/C18: 3. táblázat) ugyancsak érettségük miatt 
kisebb, mint a bitumeneké. Meg kell jegyezni azonban, 
hogy - amint ezt  n-alkán eloszlásuk mutatja – a táblázatban 
szereplő kőolajok nem szenvedtek biodegradációt. A 2. 
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táblázatban láthatóak azok a mutatók, amelyek alapján 
Kösszeni márga és a feltételezetten triász (kösszeni)-
eredetű kőolajok rokonsága valószínűsíthető. Az egyik ilyen 
korrelációs utalás az oleanán hiánya (o/h=0) a bitumenben 

4. Ábra. A Szil-1 jelű kőolaj és az Rzt-1 (241m) bitumen minta tömeg-
fragmentogramja (m/z 217): a C27-C30 tartomány átrendeződött (dia-) 
szteránjai, és a reguláris (αα és ββ) szterán diasztereomerjei.

és triász korúnak feltételezett kőolaj mintákban. A fás 
növények tracheidáinak alkotórésze, az oleanán ugyanis 
legkorábban a felső kréta során jelent meg (ill. idősebb 
korú (így triász) kőzetekből/kőolajokból még nem mutatták 
ki). Természetesen a felső krétánál fiatalabb kőzetekből is 
hiányozhat az oleanán, ha prekurzoraik között a szárazföldi 
hozzájárulás elenyésző. A triász korúnak feltételezett 
kőolajok és a bitumenek csoportösszetételükből képzett 
mutatók alapján (CHtel/CHar és ΣCH/ΣNSO) is közelebb 
állnak egymás-hoz, mint a táblázatban szereplő más kőolaj 
mintákhoz. Az izoprenoid mutatók közül a pr/ph arány 
reduktív felhalmozódási körülményekre (pr/ph<1) utal a 
triásznak feltételezett kőolajok és oxidatív felhalmozódási 
körülményeket (pr/ph>1) jelez a fiatalabb kőolajok 
esetében, amelyeknek oleanán tartalma (o/h=0,31 ill. 1,37) 
nagy. Az anyakőzet/kőolaj korrelációt a minták hopán/
szterán hányadosa által jelzett, hasonló mikrobiális hatást 

tükröző mutató is megerősiti. Csoportosítási feltevésünket 
alátámasztja a moretán/hopán hányados és a 20S-szterán 
izomerizációs aránya is. Grantham53 vizsgálatai szerint a 
tercier kőolajokban a 20S-szterán izomerizációja kisebb 
konverziójú, a moretán/hopán hányados viszont nagyobb, 
mint az idősebb (jelen esetben triásznak feltételezett) 
kőolajokban.

4.3. A geokémiai mutatók mélység profilja

A fent részletezett, az Rzt-1 fúrás mintáin mért geokémiai 
mutatók többségének, valamint ezzel párhuzamosan a kőzet 
ásványos összetételének a mélység függvényében tapasztalt 
ciklikus változása szoros összefüggésben van a paleokör-
nyezet változásaival. 

A Kösszeni formáció felhalmozódása idején uralkodó 
humid éghajlat elősegítette a mállást, így a szárazföld és a 
platform közötti medencében nemcsak a platformtörmelék, 
hanem a szárazföldi mállási termékek mennyisége is 
nagyobb lett. A javuló tápelem-ellátottsággal növekedett 
a biológiai produkció, több szerves anyag képződött. A 
Kösszeni formáció közepes produktivitású vízben ülepedett, 
a primer planktoni produkció számított értéke 6-9 és 60-
88 tCorg/m

2/Mév volt20. Az éghajlat által fokozott mállás 
nemcsak a szerves produkciót növelte, de a szerves anyag 
nagyobb hányadának megőrződését is elősegítette: a 
nagyobb mennyiségű szerves anyag bomlása a nyílt óceántól 
elzárt, kis medencében gyorsan fogyasztotta az oxigént, 
hamarosan reduktív körülményeket teremtett. Továbbá, a 
nagyobb mennyiségű mállási törmelék gyors ülepedése 
következtében a szerves törmelék gyorsabban temetődött 
be, hamarabb került oxigén-mentes környezet-be. 

A szerves geokémiai mutatók ciklikus változásai szoros 
összefüggést mutatnak a tanulmányozott üledékoszlop 
felhalmozódása idején zajló tengerszint ingadozásokkal. Az 
Rzt-1 fúrás által harántolt üledék egy, kb. 1,5 Mév időtartamú 
ún. harmadrendű transzgressziós (a tenger előrenyo-mul a 
platform és a szárazföld rovására)  ciklus alatt rakódott le. 
A tenger egyre jobban elöntötte a platformot, növekedett 
a távolság a medence és a platform még el nem öntött 
része, a mállás helyszíne között, csökkent a medencébe 
jutó mállási törmelék mennyisége és ennek ülepedési 
sebessége, romlottak a szerves anyag megőrződésének 
feltételei. A szedimentológiai vizsgálatok eredményei 
szerint, a transzgresszió kezdetén lerakódott platformperemi 
lejtő üledékeire, a folyamat előrehaladásával, fokozatosan 
medence üledék települt7. A harmadrendű transz-
gresszió által meghatározott szedimentológiai és szerves 
geokémiai jellemzőket azonban mintegy felülírták a 
rövidebb időtartamú 0,1-0,5 Mév időtartamú transzgresz-
sziós és regressziós (a tenger visszahúzódik) ciklusok. 
Ezek a ciklikus tengermozgások nagy szerves anyag 
tartalmú, kiváló szénhidrogén-potenciálú lejtő üledékek 
és szénhidrogén-genetikailag kedvezőtlenebb tulajdonságú 
medence üledékek ismétlődéséhez vezettek. A rövidebb 
időtartamú ciklusok hatása elsősorban a hosszútávú transz-
gresszió korai szakaszában észlelhető. A már előrehaladt 
harmadrendű transzgresszió elfedi a rövid ciklusok regresz-
sziós epizódjának hatását11 (1. táblázat).
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A carbonate-rich sequence as a potential petroleum 
source rock (An organic geochemical case study).

Organic geochemistry explores the fate of all organic 
compounds in the geosphere, from its biological origins to 
its long-term preservation in sedimentary rocks, through 
various biogeochemical transformations and recycling 
pro-cesses. Although only one or two organic carbon atoms 
out of one thousand in organic molecules ultimately escape 
oxidation to be preserved in geological environment1, 
nonliving organic molecules occur in all natural environment 
(air, water, soil, sediment, rock) and they play a key role in 
the global carbon cycle. During the last third of the 20 
century, organic geochemical investigations were focused 
mainly on the formation, migration and accumulation of 
fossil fuels.

This work aimed to show the use of geochemical methods 
for identification of a carbonate province as a potential 
petroleum source rock. Carbonate-rich source rocks may 
form in a variety of depositional environments including 
lakes, deep marine basins and shallow marine platforms. 
One of the segments of the Triassic carbonate platform 
of the Alps-Appenines domain, the Transdanubian Range 
Unit (Hungary) provides suitable material for studying 
platform carbonate source rocks. Previous works evidenced 
that during Triassic, oil-source sedimentary rocks (Kössen 
formation) were deposited in a shallow restricted basin 
developed  in the onshore marginal belt of the platform and 
they generated heavy sulfur-rich oil during Miocene. We 
presented organic geochemical data obtained on samples 
collected from the well Rzt-1 penetrated a 240 m section of 
the Kössen formation at the toe of the gentle slope located 
between the carbonate platform and the basin. A comparison 
of the molecular parameters determined on a set of oils from 
Transdanubia and on the soluble fractions of the studied 
organic matter is also presented.  

Bulk chemical properties and molecular parameters 
measured on the soluble (bitumen) and the insoluble 
fractions (kerogen) of the sedimentary organic matter allow 
to identify its biological precursors, to evaluate of the source 
rocks of petroleum and to reconstruct the depositional 

environment. The studied sedimentary section – containing 
a relatively high amount of the hydrogen-rich kerogen 
– considered as potential oil prone source rock with an 
excellent hydrocarbon potential. The kerogen is classified 
as sulfur-rich type-II-S. The thermally labile type-II-S 
kerogens can generate sulfur-rich heavy oils at low levels 
of thermal stress as a result of the cleavage of C-S.  Stabil 
isotope signatures (δ13C values) and the maceral analyses 
of kerogens together with the composition of kerogen 
pyrolysates reveal organic matter predominantly of marine 
origin with a minor higher plant and bacterial contribution. 
Organic matter is derived mainly from lipid-rich algal 
biomass as it is shown by the predominance of n-alk-1-enes 
and n-alkanes in kerogen pyrolyzates. Consistently with 
the data measured on kerogens, composition of bitumens 
and the configurational isomerisation ratios of biomarkers, 
determined in the saturated hydrocarbon fraction of bitumens, 
display immature organic matter. Biomarkers are complex 
molecules derived from unambiguously biological precursor 
compounds and their basic skeletons were preserved in 
recognisable form throughout the maturation of the organic 
matter. As a consequence, these geochemical fossils can be 
used as source indicators and source rock/oil correlation 
indices. Furthermore, configurational isomerisation  data of 
biological markers reflect maturity changes occurred with 
increasing burial depth of sediments, when the biologically 
inherited configurations convert into an equilibrium mixture 
of the possible stereoisomers.  

Variations observed in the organic geochemical features 
through the studied sequence are interpreted to have resulted 
by the sea-level fluctuations which led to fluctuations in the 
paleoenvironmental conditions. 

The integration of source rock evaluation data from previous 
work10 with the molecular parameters of bitumens and oils, 
presented here, confirmed genetic relationship between the 
Upper Triassic Kössen Marl, adjacent to the oil reservoirs, 
and one of the genetic-type of oil occurred in the Zala 
basin.


