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Bevezetés

 > 300 CH mező és > 2.9 milliárd hordó olajegyenérték kitermelhető vagyon

 2.4 milliárd hordó olajegyenérték kitermelt, kb. 2/3 földgáz, 1/3 folyékony szénhidrogén

 A kutatási eszközök, módszerek fejlődésének hatása az eredményességre…de a 
legnagyobb találatok már a 70’es évekre realizálódtak!

A kezdetek Az aranykor A digitális jelen2D világ

Kombinált kutatástörténeti 

diagram – 2020. augusztusi 

állapot (forrás: SZTFH adattár, 

IHS Markit)
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A múlt – A kezdetek és az áttörés

Az első magyar olaj. Budafapuszta–2 fúrás, 1204–1208 

és 1168–1179 m mélységéből, az ún. Kerettye

pannóniai korú homokrétegből. A kezdeti 

olajtermelési ütem 12 mm-es fúvókán napi 65 m3 volt 

(PAPP, 1965)

 Pre-Trianon

 1908 – Kissármás gázmezők

 1911 – Egbell-1 olajtalálat

 Poszt-Trianon 

 1935 – EUROGASCO – Mihályi CO2 találat

 1935 – EUROGASCO – Inke-I kevertgáz 
találat

 1937 április – Bükkszék-2   kincstári fúrás 
olajtermelés

 1937. november 21-én indult az üzemszerű 

olajtermelés a B-2 fúrásból

 40’-es évek zalai olajmezői (Lovászi (1940), 
Újfalu (1941), Hahót–Pusztaszentlászló 
(1942)
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 Az ”aranykor” alapjait a 30-as-40-es évek úttörő eredményi teremtették meg



A múlt – Az aranykor

Szank – a miocén tároló szint tetőtérképe, KFV, 1984

 A kutatási eszközök integrálása

 Erőtér geofizika és szeizmikus adatok, valamint az egyre 
fejlettebb kútgeofizika, hatalmas fúrási aktivitás

 A legjelentősebb találatok 

 Szegedi medence – a „nagyok”

 50’-es évek: Nagylengyel, Demjén, Pusztaföldvár, Battonya és 
Hajdúszoboszló már az aranykor kezdetét jelzik

 60-as évek: Szank, Kisújszállás, Nagykörű, Fegyvernek, majd 
Tázlár, Kiskunhalas, Eresztő

 70-es évek:  Kelebia, 
Sarkadkeresztúr,
Kiskunhalas-Északkelet,
Zsana-Észak, Ortaháza,

Sávoly, Barcs-Nyugat

 Az ”aranykor” végére

a máig megismert 

szénhidrogén készletek 

több mint 2/3-át

felfedezték elődeink 

erőtér geofizika alapján!
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A bajcsai földgáz-előfordulás 

térképvázlata, 1956  (módosítva 

KŐRÖSSY 1989 után)



Szegedi Medence – a „nagyok”
 Mágneses és gravitációs mérések

 1903 Subotica – Novi sad

 1908 Szeged – Makó

 1911 Szeged – Hódmezővásárhely

 1918. Cholnoky Jenő levele Szeged város tanácsához

 Szeged környékén jó esély van gáz kutatásra

 ~2000m körül várható

 1940-41 Algyő – Szeged

 1958-60 Részletesebb mérések

 Fúrások

 1942: Ferencszállás-1

 1942: Sándorfalva-1

 1962: Üllés-1

 1965: Do-2

 1965: Tápé-1 és Algyő-1

 1967: Ás-2

 1969: Ferencszállás-3

 1972: Szeged-1

 1974: Móra-1

 1977: Forráskút-3
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Üllés 1962
Kiskundorozsma 1964-65
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Algyő 1965
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Tápé-1 1965. július 7.

ÉK / NEDNy / SW

Részletes

földtani

szelvény az

Algyő–46, –45 

számú

fúrásokon

keresztül

(VÖLGYI et al. 

1970)

A Szőreg–1 telep

talptérképe

fázishatárokkal

(VÖLGYI et al. 1970)



Ásotthalom 1967
Ferencszállás1969
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Szeged-Móraváros 1972
Mórahalom 1974

Forráskút19779

Szeged környékének Eötvös-ingás 

gravitációs és mágneses mérése egyesített 

térképe (módosítva JURATOVICS 1995 után)



Mit jelent Algyő és a 
Szegedi-Medence
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…a jelen és a jövő…



 Kezdetek:

 Felszíni térképezés

 Erőtér geofizika

 Fordulópont: az EUROGASCO belépése

 1935. XII.21. G-1 fúrás első SP+Ellenállás mérések

 A refrakciós és reflexiós szeizmikus mérések 
alkalmazásának kezdete - fotóregisztráció.

 60-es évek: az analóg reflexiós 2D mérések 
térnyerése, de még mindig az erőtér geofizika a fő 
eszköz, a lyukgeofizika rohamos fejlődése 

 70-80 as évek: vibroszeiz és airgun jelgerjesztés, 
digitális jelregisztrálás és számítógépes 

adatfeldolgozás kezdete, a 2D mérések uralma és 
az első műszerkabinok megjelenése

 1986: a telemetrikus digitális műszerek megjelenése 
 3D szeizmikus mérések a digitális világ kezdete

 90-napjainkig:  integrált számítógépes jelrögzítési, 
feldolgozási és értelmezési rendszerek / adatbázisok

A digitális 

2D 

szeizmikus 

mérések 

fedésszám-

evolúciója 

(forrás: 

SZTFH 

adatbázis)

A kutatási eszközök, módszerek fejlődése
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3D szeizmikus méréssel

lefedett területek

nagysága és az elért

fedésszámok évenkénti

bontásban (forrás: SZTFH

adatbázis)

DRESSER 

MAGCOBAR 

off-line DATA 

UNIT (forrás: 

Geoinform)



A digitalizált jelen – a kutatási módszerek virágkora 

egy éretté váló területen!

 80-as évek vége – 90-es évek eleje - a nagy mezők 
túlnyomó része már felfedezésre került, a termelés stagnál, 
majd csökken – a készletpótlási igény nő!

 Az ebben az időszakban elterjedő szeizmikus 3D mérés egy 
mérföldkő, mely jól reprezentálja a digitalizácót, egy új
kutatási időszakot hozó módszertani váltást

 Eredmény: kevesebb kutatófúrás, magas sikerarány egyes
play-ekben, a relatíve nagy számú találat ellenére
csökkenő új mennyiségek

12 Szumma 3D terület: 23000 km2



A digitális jelen egyik sikere – a Paleogén medence

Kompozit szeizmikus szelvény és értelmezése a Paleogén-medence déli területén keresztül (Palotai, 2013)

2D szeizmikus vonalak

3D szeizmikus 

adattömb

Fúrások

Jelenkori fúrások
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„Pannon” kutatási metodika

 Eredmény:

 Gyors és célzott feldolgozási 
metodika

 Magas geológiai 
valószínűség – kis kockázat

 Jellemzően magas kutatási 
sikerességi  (70-90+%)

 Magas megkutatottsági szint 
elérése

A digitális jelen - sikeres gázkutatás

Kiss K: A szénhidrogén 

kutatás kihívásai a 21. 

században Magyarországon, 

2013, Veszprém
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A digitális jelen

Nem hagyományos előfordulások

 Múlt-jelen

 Új/régi play-ek

 Új megközelítés

és eszközök

módosítva KOVÁCS Zs. et al. 2018 után

módosítva KISS & MAGYAR 

2012 után

módosítva PÁVEL

& LEMBERKOVICS 2015 

után

módosítva TÓTH & TARI 2014 

után
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Horváth F. oktatási 

anyag



A lehetséges jövő

Szénhidrogén földtani lehetőségek

 Alulkutatott vagy újra értéklelt területek, playek kutatása

 „friss szem” és modern eszköztár

 A szénhidrogén rendszer elemeinek további kutatása

 A biogén szénhidrogének szerepének megértése, 
modellezése  olyan területek, csapdák kutatása, amelyek 
a működő termogén szénhidrogén rendszer hiánya miatt 
lettek alulértékeltek

Medencemodellezési eredmények mind a

biogén, mind a termogén szénhidrogén-

keletkezést figyelembe véve. (BARTHA et al.

2018 nyomán)
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A Pannon medence tektonikai

térképe (Horváth et al. 2018

és a megtalált biogén eredetű

gázt (is) tartalmazó CH-

előfordulások poligonjai (IHS)Szumma biogén > 30 Md m3
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A lehetséges jövő

Szénhidrogén földtani lehetőségek

 A sztratigráfiai

csapdák 

további 

kutatása

 Postrift – már 
a jelen

 Synrift –
talán a jövő

 A nem 

hagyományos  

előfordulások 

további 

kutatása

Lehetséges sztratigráfiai

csapdahelyzetek és 

szénhidrogén-felhalmozódások 

szinrift és korai posztrift

üledékekben (STIRLING et al. 

2017 nyomán)

SE–3 részlegesen értelmezett szeizmikus 2D szelvény a Pettend olajmező

környezetéből, Dráva-medence DK-i rész, Magyarország. Az amplitúdó

anomáliák jelzik a telepek helyét (forrás: szeizmika - OGD Central Kft., kút

lokáció IHS adatbázis).
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A lehetséges jövő

Szénhidrogén földtani lehetőségek

 A sztratigráfiai

csapdák 

további 

kutatása

 Postrift – már 
a jelen

 Synrift – talán 
a jövő

 A nem 

hagyományos  

előfordulások 

további 

kutatása

Lehetséges sztratigráfiai

csapdahelyzetek és 

szénhidrogén-felhalmozódások 

szinrift és korai posztrift

üledékekben (STIRLING et al. 

2017 nyomán)

Wei et al., 2012

3D szerkezeti-szedimentológiai blokkdiagram - Aryskum pull-apart graben, Kazahsztán – Júra

Szénhidrogén migrációs útvonalak és csapdalehetőségek – Aryskum Graben

Wei et al., 2012



A lehetséges jövő

Szénhidrogén földtani lehetőségek

 Aljzati takarós szerkezetek kutatása (sub-trust 
play by Vienna Basin)

 Takaró alatti, vagy takarón belüli csapdák

 Nyilvánvaló különbségek a Bécsi medencéhez 
képest, de lehetnek perspektivikus területek.

 Nagy geológiai/műszaki kockázat  érintetlen 
play lehetősége

Sematikus keresztszelvény az (a) Aderklaa és (b) Schönkirchen

mezőkön keresztül (Bécsi-medence) (RUPRECHT et al. 2018 nyomán)

módosítva KISS & MAGYAR 

2012 után

Idealizált keresztszelvény a szénhidrogén-rendszer elemeivel az észak magyarországi

Paleogén-medence üledékei, valamint a Nagyalföld alatti mezozós–paleozós rétegek

kiemelésével. Pirossal kiemelve (az ábrán is) a lehetséges takaró alatti

csapdalehetőségek (TARI & HORVÁTH 2006 nyomán)
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A lehetséges jövő

Technológiai lehetőségek

 Megnövekedett számítógépes kapacitások 
kihasználása 

 NNA, ML, AI, vizualizáció

 Újabb feldolgozási lehetőségek importálása

 Kutatási eszközök továbbfejlesztése  a 
korábbi 3D területek ismételt lemérése?

(a) Változó sűrűség 

hullámképpel 

kijátszott és (b) 

„wavefield” 2,5D vi

zualizáció ugyanazon 

a szeizmikus 

szelvényen (forrás: 

www.visualwavefiled.

com)

(a) Hagyományos tekercses érzékelő és egy 

modern gyorsulásmérő szenzor méretbeli viszonyai 

(TÓTH 2016 nyomán); (b) szóló geofon, 

adatgyűjtővel és akkumulátorral; (c) különböző 

integrált nodális rendszerek 

(geofon+elem+adattároló) DEAN & SWEE NEY (2019) 

nyomán
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A 2000 előtt mért 3D mérések térképe

Cca.: 5000 km2



A lehetséges jövő

Üzletpolitikai lehetőségek

 Hibrid kutatás, avagy a CH- és a 

geotermikus kutatás kombinálása 

már a kezdeti lépésektől… vagy 

később

 Azonos kutatási eszköztár, 

hasonló termelési módszerek

 Kimerülő, nagy vízhányaddal 

termelő mezők hőenergia 

hasznosítása

 Rugalmas és kiszámítható 

hatósági/szabályozói háttér és 

együttműködés

21 A CH termelést kísérő globális víztermelés kb. 300 

millió hordó naponta, ami megközelítőleg 15 000 

MW hőenergiát jelent (Gluyas et al, 2018)

A magyarországi koncessziós helyzet, 2021 

végi állapot, SZTFH

Koncessziók

CH kutatás

Tervezett CH kutatás

Geotermikus

Tervezett geotermikus

Konvencionális bányatelek



Konklúzió
 A Pannon medence egy érett kutatási provincia, 

amelyből a jelenlegi hazai éves CH termelés a 
fogyasztás 15-17%-át biztosítja

 Az ismert play-ek kimerülőben vannak, új
koncepciókra, új playekre van szükség a 
kutatás/termelés területén a jövő kihívásaira való
megfeleléshez

 Az ötletek, koncepciók kidolgozására, 
igazolására a kutatók kezében modern és 
hatékony eszközök vannak!

 A szénhidrogéneknek továbbra is fontos helye
van és lesz az energiaellátásban, de kiemelt
szerepe lesz a földgáznak rövid és középtávon

 A szénhidrogéneknek továbbra is fontos helye 
van és lesz az energiaellátásban, de kiemelt 
szerepe lesz a földgáznak rövid és középtávon

Kumulált olajigény-előrejelzés 2020 és 2040 között a legfőbb publikus

előrejelzések alapján. A világ kumulált olajtermelése 615 milliárd

hordó volt 2000 és 2020 között (FOUM 2020 nyomán).
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A világ folyékony

üzemanyagainak

termelése és

fogyasztása –

rövidtávú

előrejelzés 2022.

márciusi állapot .



Köszönjük a 

figyelmet!
Kérdések?
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