
A MÄTRAALJI PANNON RÉTEGVIZEK HIDROGEOLÓGIAI
VISZONYAI

Irta : S z e b é n y i L ajos

Mátraalja alatt a Mátrahegység andezit tömegétől D-re húzódó, 
pannóniai rétegekből felépített dombvidéket értjük, amely fokozatosan 
belesimul az Alföld síkjába; D-i határát kb. a hatvan—kálkápolnai 
vasútvonal adja.

Munkaterületünk a Mátraalján belül a kőszénbányászat érdekterüle
tére korlátozódott. Vizsgálatainkat az tette szükségessé, hogy a mélység 
felé haladó bányászat egyre vízveszélyesebb területekre kerül. A mátraalji 
kőszénbányászat Rózsaszentmárton környékén az 1920-as években indult 
meg. Komoly fellendülése azonban csak akkor kezdődött, amikor a második 
világháború alatt a mátraalji elektromos központ a Zagyva völgyében, 
Lőrinci község mellett felépült. A nagyüzemi szénbányászat az ipar 
fejlődésére is hatással van: Mátraalján olyan ipari centrum van kialakuló
ban, amelynek mind nagyobb és nagyobb az ipari vízigénye. Ezért víz
földtani vizsgálataink a vízszerzési lehetőségekre is tekintettel vannak. 
Az 1950. XI. 15-én megkezdett külső munkát és adatgyűjtést 1953 végén 
fejeztük be; az adatok feldolgozása 1955-re készült el.

Földtani felépítés. A terület legidősebb képződményei túlnyomórészt 
a Mátrahegység alsó- és középső-miocén kori andezitagglomerátum-, tufa- 
és andezit tömegéhez tartoznak. Petőfibánya és Lőrinci környékén van 
kevés riolit és riolittufa is. Az andezit és riolit vízzáró kőzet, csak repedésein, 
különösen a vetőzónákban szállít vizet. A tufa és agglomerátum lehet 
vízvezető is. A vulkáni kőzetek hidrológiai viselkedésére néhány jó példát 
találunk Mátraalján. A petőfibányai altáró kezdeti része riolit és andezit
ben halad; itt az altáró kihajtásakor egy helyen kb. 1000 1/min vízbetörést 
kaptak, ami azonban később néhány 1/min vízhozammá csökkent. A vető 
n:a már nem figyelhető meg; a vízhozam ilyen alakulása azonban világosan 
mutatja, hogy hasadékokban megrekedt víz fakasztásáról volt szó. Mivel 
az altáró a Zagyva völgy síkja fölött fekszik, tartós vízutánpótlás nem 
volt lehetséges. Az altáró eruptívumban hajtott, vízbetöréses részei 
a külszíni csapadék hatására időszakosan ma is csepegnek. Hogy az 
andezitből csak ott kaphatunk vizet, ahol vetőt harántolunk, arra jó 
példa Szűcsi község vízkutató fúrása, amely andezitben indult és andezit
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ben halad 159 m-nyit minden eredmény nélkül. Andezitagglomerátum 
ellenben lehet jó vízvezető is. A rózsaszentmártoni 126/a sz. kút, amely a 
bányatelepet látja el vízzel, vizének nagy részét andezitagglomerátumból 
kapja; ugyanígy a Petőfibányatelepen levő 2. sz. artézi kút is. Megjegyez
zük azonban, hogy mindkét kút feltételezett vető közelében fekszik.

Az eruptív képződmények erősen tagolt eróziós felszíne D felé fokoza
tosan a medenceüledékek alá süllyed. Kőolajkutató fúrások kutatási 
területünktől jóval D-ebbre is tekintélyes vastagságú miocén eruptív 
összletet harántoltak.

A szarmáciai és alsó-pannóniai korban a területen lepusztulás folyt, 
úgyhogy a gyöngyöspatai medence tortónai diatomás rétegeinek Petőfi- 
bánya és Lőrinci között már csak jelentéktelen roncsai találhatók a 
felszínen. Kőszénkutató fúrások bár igen szép számmal az andezitig is 
lehatoltak, a diatomás rétegeket sehol sem harántolták.

A felső-pannóniai tenger fokozatosan öntötte el az eruptív alapot, 
így a csendesebb öblökben időnként megindulhatott a lápképződés, 
amelyet helyenként az eruptív talapzat kiemelkedései szakítottak meg. 
A süllyedés és feltöltődés egyenetlen volta m iatt 10—30 m-es közökben 
találunk egy-egy agyagos kőszéntelepet, melyeket egymástól vékonyabb 
— vastagabb homokos üledékek választanak el. A felső-pannóniai rétegek
nek ez a kifejlődése igen fontos vízföldtani szempontból, mert ezáltal 
egymástól többé-kevésbé elzárt és a kőszéntelepek révén jól követhető 
vízvezető rétegeket tudtunk kimutatni. Petőfibánya környékén két, 
Gyöngyös környékén pedig három fejtésre érdemes, nagyobb területen is 
jól követhető kőszéntelepet ismerünk. A felső-pannóniai rétegek puhatestű 
és gerinces faunáját Vígh Gy . (6, 7) munkáiból ismerjük, a flórát pedig 
Pálfalvy I. és Nagy L.-né dolgozták fel (2, 3).

A felső-pannóniai rétegek csak jelentéktelen területen kerülnek 
felszínre; a víz beszivárgása szempontjából tehát igen fontos a pleisztocén 
és holocén üledékek minősége. Mátraalja negyedidőszaki képződményeinek 
térképezését Erdélyi M., Sídó M. és Szebényi L. végezték 1950—1951- 
ben. Uralkodóan vörös, vörösbarna agyaggal és vályoggal váltakozó 
lösz borítja a felszínt. Homokosak a Zagyva parti dombsoron jelenik meg. 
A beszivárgó víz útjának követése szempontjából fontosak az alluviális 
üledékek, amelyek a Mátra lábánál, különösen Gyöngyös és Márkáz 
környékén, hatalmas törmelékkúphoz csatlakoznak. A nagyobb völgyek 
alluviumait több fúrás tárta  fel, melyek szerint néhány méter rétiagyag 
alatt 4—5 m-nyi homok, kavicsos homok, majd kavics következik.

Települési viszonyok. Hogy a rétegvíz útját követni tudjuk, tisztázni 
kellett a települési viszonyokat. A mátraalji felső-pannóniai rétegek 
enyhén hullámos településűek. 1 — 3°-nál nagyobb dőlésszöget csak köz
vetlenül az andezit közelében találunk. A hullámos települést nem gyűrődés, 
hanem rétegtömörülés okozta. Ennek következtében — ha leszámítjuk a 
tektonikai hatásokat — a kőszéntelepek lefutása ellaposodva követi az 
andezit alapot. E szerkezeti forma kialakulását a Földtani Közlönyben 
részletesen ismertettük (4).
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. A rétegtömörülést leszámítva, a felső-pannóniai rétegekben regionáli
san 0,5°-os, D-i irányú megbillenés mutatható ki. Tektonikus elmozdulás
ként felismerhetők még ÉNy—DK-i irányú vetők. Ezek bányászati és 
vízföldtani szempontból azért igen fontosak, mert nyitottak. Elvetési 
magasságuk csupán 0,5—1,5 m. Egy részük idősebb vetők felújulása. 
Különösen érdekes az a vető, amelynek csapásában az apci Kopaszhegy 
andezitfej tőjében tufakitöltéses hasadék figyelhető meg. Ugyanezen 
vető mentén a frontfejtést a nagy nyomás m iatt be kellett szüntetni, 
az altáró kihajtásakor ennek mentén kapták az egyik legnagyobb homok
betörést, és a vető vonalába eső 286. és 265. sz. fúrásokban a környékbeli 
fúrások vízszintjénél 10 m-rel magasabb víznívót észleltek. Hogy a mélység- 
beli vizek részére nyitott hasadék homokon és agyagon keresztül egyaránt 
folytatódhatik itt a felső-pannóniai rétegekben, azt az a rózsaszentmártoni 
kút bizonyítja, amely 17-m-es mélységből 32 C°-os vizet ad.

A rétegvizek nyugalmi szintje. A mátraalji bányászat részére leg
fontosabb tisztázandó kérdés a bányaműveleteket veszélyeztető víz 
nyugalmi szintje. Erre vonatkozólag a vélemények igen megoszlottak, 
aminek legfőbb oka a vizsgálati adatok elégtelenségében és megbízhatat
lanságában keresendő. Az egyes bányák területén helyesen megállapított 
vízszintet (7, 9) a gyakorlatban sokszor helytelenül általánosították. 
A kérdést helyesen fogalmazta meg Vitális I. (8): „Ha tehát a Mátra- 
hegység alján pontusi lignittelepet akarunk kitermelni: a fejtésre való 
előkészítés, a bányászat megindítása előtt feltétlenül meg kell állapíta
nunk az artézi víz lokális felszálló magasságát.”

A legtöbb hibát az okozta, hogy a finomszemű iszapos homokból a 
víz a nyugalmi szintjét sokszor csak napok alatt érte el, a régi vízszintmérés 
azonban ezt nem várta meg, s így azokban az adatokban 10—20 m hiba 
is lehet. Egy-egy fúrásnál több napos vízszintmegfigyelés gazdasági 
okokból nem volt keresztülvihető; mivel azonban a fúrások vízszintje 
eléggé pontosan logaritmikus függvény szerint emelkedik, a végleges 
nyugalmi vízszint rövid ideig történő megfigyeléssorozatból is jól kiszámít
ható. Űjabb fúrásokban a kőszéntelepek vízszintjét egy műszakon át 
negyedóránként történő vízszintméréssel figyelik meg. A kőszénkutató 
fúrások mindegyikét száraz magfúrással mélyítik, így azok ma már teljesen 
megbízható eredményt adnak.

A helyi vízszintviszonyok tisztázásán felül szükséges volt, hogy 
általános összefüggéseket is kimutassunk, mert a régi fúrások területére, 
valamint a még fel nem fúrt területek vízviszonyaira csak így kaphattunk 
tájékozódást. A régi fúrások vízszintadatait grafikusan dolgoztuk fel, 
vizsgálva az összefüggést a mért vízszint és a vízadó réteg főteleptől mért 
távolsága között. Ezáltal jellegzetes görbéket kaptunk; az ezektől eltérő 
mérési adatokat használhatatlannak minősítettük (5). Az így készített 
grafikonok, a megbízható mérésekkel kiegészítve, adatot szolgáltattak arra 
is, hogy milyen általános összefüggés van a mátraalji rétegvízszintek és 
azok topográfiai helyzete között. Döntő tényezőnek bizonyult, hogy a 
vízadó réteg az adott helyen a közeli alluviális szint felett vagy alatt



346



347

fekszik-e. Az alluviális szint felett megütött réteg vize ui. vagy nem 
emelkedik a réteg fedője fölé, tehát nincs nyomás alatt, vagy pedig ez a 
nyomás egészen kicsi, csak egy pár m-rel emelkedik a réteg fedője fölé. 
Az alluviális szint alatt megütött rétegvíz pedig a mélységtől függetlenül 
néhány m eltéréssel az alluviális szintig vagy kissé a fölé emelkedik. Tehát 
az alluviális szint alatti rétegek artézi vizének nyomását megközelítően 
atmoszférában úgy kapjuk meg, ha a réteg alluviális szint alatti mélységét 
10-zel elosztjuk. Az 1. ábrán bemutatjuk Mátraalja Ny-i részének alluviális 
szinttérképét, amelyen a Mátráról É —D-i irányban lefutó fővölgyek 
alluviumainak magasságértékeit szintvonalakkal kötöttük össze. Bár az 
alluviumok felszíne a térképen ábrázolt területen É-ról D-re 50—60 m-rel 
lejt, a rétegvizek nyugalmi szintje mégis néhány m pontossággal az alluviá
lis szintet követi. Pl. noha kimutatható, hogy a petőfibányai főtelep 
Rózsaszentmárton környékén 175 m tszf. magasságban fut bele az allu- 
viumba, fekühomokjának nyugalmi vízszintje Hort környékén mégis 
csak 130 m tszf. magasság körül van.

A rétegvízszintek értékelése alapján elkészítettük a főtelep fekü
homokjának hidroizohipszás térképét és rétegvíznyomás-térképét. 
Védőrétegvastagság-térkép elkészítésére nem volt kellő mennyiségű 
adatunk. Minden esetre nagy területeken van elegendő vastagságú védő
réteg; gyakorlati tapasztalat szerint pedig Petőíibánya környékén 2 at 
feküvíznyomás ellensúlyozására elegendő a talpon visszahagyott „bőrke” is. 
Gyöngyös környékén, sajnos, sokszor egyáltalán nem kíséri a telepet 
agyagréteg, így itt  már a legkisebb víznyomás esetén is vízteleníteni kell. 
A megfelelő védőrétegarányra — mátraalji viszonylatban — igen jó példát 
adott a víz alá került kisgombosi akna. Ez a mátrai erőmű melletti kis- 
gombosi fúrástól 50 m-re К -re volt. A 75,33—79,23 m mélységig terjedő 
kőszéntelepben több mint 100 m vágatot hajtottak ki. A telep alatt, 
attól 17 m vastag agyagréteggel elválasztva, 8 m vastag fekühomok 
következett, amelynek víznyomása 8 at volt; a védőrétegarány tehát
2.1 m/at. Az akna fenekén azonban zsompot készítettek, amellyel a 
feküagyag vastagságát 8 m-rel megvékonyították; így a védőrétegarány
1.1 m /at lett. Szerencsére munkaszüneti napon tört be a víz, 14 000 1/min 
kezdeti vízhozammal. A rendelkezésre álló szivattyúk elégtelensége m iatt 
az aknát felhagyták és betemették (8).

Megjegyezzük még, hogy a rétegvízszintek szabályosságát helyenként 
a vetők és a vizek gáztartalma megzavarja.

Homokrétegek vízvezetőképessége. A víznyomásviszonyok ismeretén 
felül fontos kérdés a bányászat részére, hogy milyen vízmennyiséggel kell

1. ábra. Alluviális szintek a m átraalji kőszénterületen. 140 Patakalluvium ok
tszf. görbéinek magassága

Fig. 1. N iveaux alluviaux au territoire de houille au pied de la Montagne Mátra. 
140 altitude absolue des courbes des alluvions de ruisseau

Рис. 1. Аллювиальные горизонты на угольной территории подошвы гор Матра. 
140 Высота кривых наносов ручьев щ у. м.
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számolnia víztelenítés esetén. Ismerve a vízvezető rétegek nyomás- 
viszonyait és települési körülményeit, ki tudjuk számítani az áramló 
víz mennyiségét is, ha ismerjük a vízvezető rétegek szivárgási tényezőjét.

Az adott keretek között ennek szabatos meghatározására nem volt 
mód, csupán számíthattuk azt a vízemelkedési görbékből J a k o v l je v  (1) 
módszerével. E módszert csak egy alkalommal, a kisgombosi fúrás eseté
ben volt módunk próbaszivattyúzás révén megállapított szivárgási ténye
zővel összehasonlítani, amikor is a számított értékkel nagyjából egyező 
értéket kaptunk.

A szivárgási tényezőt 75 esetben állapítottuk meg. A Petőfibánya 
környéki homokrétegekre 1,7—10-4 cm/s átlagérték adódott 1,3- 10-5 — 
9,7 • 10 4 cm/s határértékek között. Gyöngyös környékén az átlagérték: 
1,1—10-4 cm/s; határértékek 3,2* 10-5 — 2,7- 10~4.
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CONDITIONS HYDROGÉOLOGIQUES DES EAUX 
PROFONDES PANNONIENNES DU PIED 

DE LA MONTAGNE MÁTRA
Par L. S z e b é n y i

Les laies de lignite pannoniennes, exploitées au S de la Montagne 
Mátra, gisent entre des couches sableuses aquiféres, séparées par quelques 
couches d’argile sableuse. L ’exploitation miniere commenga aux endroits 
élevés, mais en passant vers la profondeur, on a atteint des laies oil il existe 
le danger de coup d’eau, par conséquent il est devenu nécessaire de déter- 
miner la pression et la quantité des eaux profondes qui menacent Pexploi- 
tation miniére.

Le couches pannoniennes gisent sur la surface érodée de la masse 
éruptive tortonienne, Finclinaison (2 a 5° en moyenne) des couches pan-


