
A IV-s METRO, MÓRICZ ZSIGMCND - HUNGÁRIA KÖRÚT 
KÖZÖTTI SZAKASZÁNAK,MÉRNÖKGEOLÓGIAI JELLEMZÉSE

Szlabóczky Pál +

1. KUTATÁSOK, FELTÁRÁSOK

Különböző kutatási fázisokban 1974-84- között több mint 
100 db,: 40-200 m mélyfúrás mélyült ezen a szakaszon, az 
Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat kivitelezésé
ben, a dunai szakaszon a Földmérő és Talajvizsgáló 
Vállalat közreműködésével. /A fúrási helyszinrajzot 
Horváth Tibor előadása mutatja be./ A magfúrásokban ka- 
rotázs mérések, hidrogeológiai vizsgálatok voltak. Az 
igen részletes földtani anyagvizsgálaton alapuló kőzet- 
leirások, kiegészültek az UVATEHV által végzett talaj- 
mechanikai vizsgálatokkal, igy alkalmasak minden irányú 
utólagos geotechnikai kiértékelésre is. Mivel a kutatások 
eltérő szemlélettel és műszáki-földtani szakértelemmel, 
változó értelmezési módszerrel készültek, a kiterjedt alap
információs rendszert a Metró-szakasz ájra tervezése előtt 
feltétlenül újra kell értékelni, különös tekintettel az 
azóta ébredt új -főként kőzetmechanikai- igényeknek meg
felelően. Néhány szakaszon a fúrásos feltárás kiegészí
tése is szükséges, korszerű kőzetmechanikai vizsgálatokkal.

+MÉLYÉFTEHV
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A 4,5 km hosszú vonal geológiai felépítése röviden az 
alábbi szakaszokból /l.ábra/ all:

I. Móricz Zsigmond tér - Műegyetem között szakasz,

A negyedkori dunai kavicsos hordalék rendkívüli kivasta
godása jelentkezik a Lágymányos alatt /kb 20-25 m mély
ségig/- Alatta több mint 100 m vastag középsö-oligocén 
korú u.n. Kiscelli Agyag települ, a Duna felé emelkedő 
néhány fokos rétegdőléssel. Felső /kb 40 m mélységig 
terjedő/ szakaszán vékony /cm-dm/ fcözbetelepülések jel
lemzik, amely anyaga homokkő csík vagy u.n. Tardi Agyag 
jellegű kőzet: sötétszürke, lemezes elválá.su, halpikke
lyes, lev élmaradvány os, megkeményedett agyag. Ezek a 
viszonylag "egyveretü" keményedett, meszes agyag összlet 
időszakos tengerfenék kiemelkedését jelzik.

П .  Műegyetem - Kálvin téri szakasz.

Felszínen a Gellérthegy - Csepel sziget vonalával jelzett, 
eltakart tektonikus kiemelkedés határozza meg e szakasz 
geológiai felépítését. Horizontálisan is igen változatos.
A tervezett alagút vonalában, részben az alatt a Duna 
mentén a fúrások elérték a felsőtriász korú /gellérthegyi/ 
dolomitot, arra települő szaruköves, dolomit morzsalékos 
kőzetet, majd a kemény eocén korú Budai Márgát, e fölött 
az oligocén korú Tardi Agyagot, Kiscelli Agyagot. A Duna 
mai medre alatt a negyedkori kavicsréteg kivékonyodik.
A szakaszon sűrűn jelentkeznek vetők, esetleg feltolódá
sok /2.ábra/. Ezek közül a legnagyobb elvetést, magasságút 
/kb 200 m/ a folyó keleti partja alatt ismertük meg.

2. FÖLDTANI KÉP
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A bemutatott szelvényben a törésvonalak 100 m-s nagyság
rendű osztásközzel szerepelnek az ábrázolás pici méret
aránya miatt. A valóságban ettől bonyolultabb tektonikai 
képre kell számitanunk, a kőzetek regionális töredezett
ségével is. Ez a "bonyolult" földtani kép fosszilis és 
recens hidrogeológiai jelenségeket indikált, melyről 
Aujeszky Gáza - Scheuer Gyula előadása ad áttekintést.

A tektonizált szakasz K-i részén, az oligocén-miocén ha
táron alagút építési szempontból sem érdektelen tenger 
parti, tenger elöntési eredetű kőzet rétegződés található, 
amely "bonyolultságát" fokozták az egykori vulkanogén föld
rengések által okozott tenger parti óriás földcsuszások. 
Eétegtani sorrendben következnek itt: a Kiscelli Agyagra 
települő felső oligocén korú keményedet^ homokos agyag, 
agyagos homok /Törökbálinti Homokkő/, majd a miocén korú 
tenger elöntés kezdetét jelző vörös agyag nyomos kavicsos 
homokok, a tenger mélyülésével: homokok, agyagok.
A szakasz K-i végén kell először folyósodásra hajlamos 
homok rétegekre és kedvezőtlen tömb-szilárdságú kevert 
anyagú rétegekre számitanunk.

III. Kálvin tér - Keleti pályaudvar közötti szakasz.

Az ősi, tengerparti, tektonizált szakasz után egy un. 
földtani depresszió következik: kezdetén meredekebb, majd 
viszonylag nyugodtabb szintes településű, több 100 m 
vastagságú bádeni korú üledékekkel. Ezek uralkodó kőzete 
egy rétegzettség nélküli un. turbidites, /csomós szerke-
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zetü/ tufigén agyag. A rétegzettlenség miatt a vetők ki
mutatása nehezebb, de a fúrási mintaanyag és más. föld
tani korrelációk alapján tektonikusán "nyugodtnak" ér
tékeltük ezt a szakaszt.

IV. Keleti pályaudvar - Hungária körűt közötti szakasz,

Fő jellemzői az egykori /5 millió évvel ezelőtti/ szar
mata korú mészhomokos, zátony-meszes öblözetek, tenger 
parti medence rétegződések. Az első ilyen medencét a sza
kasz Ny-i szélén mutattuk ki majd -tektonikusán is süllyedt 
helyzetben- az u.n. zuglói nagy medence-rendszert. Kőzet
anyaga összességében már jóval "lazább", változatosabb 
mint az eddigi szakaszoké. К-felé haladva a negyedkori 
kavics réteg fekü /talp/ szintje szakaszosan emelkedik.

3. MÉRNÖKGEOLÓGIAI KÖVETKEZTETÉSEK

Az ismertetett földtani szakaszokról, egy-egy fúrási ré
tegsor mellékelésével adunk rövid mérnökgeológiai jel
lemzést /З-ábra/.
A B-ll-s fúrással az I.szakaszt jellemezhetjük. Viszony
lag "egyveretü" kemény, meszes agyag /CaCOj =15-20 %/, 
lapos rétegdőléssel. A részletesebb vizsgálat /karotázs 
értékelés/ szerint az agyag felső részében vékony, elté
rő anyagi közbetelepülések találhatók, amelyek mentén a 
kőzet kohéziója erősen lecsökken.
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A negyedkori! kavicsréteg alatti első pár méterben a kemény 
agyag erősen repedezett, amely geológiai’expanziós /"la- 
zulási"/ és oxidációs /"mállási"/ zóna lefelé haladva 
általában itt 5-10 m vastagságban volt követhető.
A Kiscelli Agyag összességében kedvező tömb szilárdsági, 
rugalmasságtani tulajdonságokkal rendelkezik.

A Il-es szakaszt a 302. és 3Ó5. számít fúrások jellemzik. 
Kőzetmechanikai szempontból /állékonyság, teherbirás,fej
tési ellenállás, vízbetörés/ ez a legváltozatosabb, "leg
kellemetlenebb" szakasz, de mindjárt meg kell jegyezni, 
hogy a magyar bányászat már sok km .vágatot hajtott ki hason 
ló mérnökgeológiai viszonyok között.
Tehát a tervezett metró alagút megépíthető ebben a szelvény 
ben is, de jelentős műszaki többlet ráfordítással, költség- 
növekedéssel. Különösen veszélyes a nagyszámú vető környe
zete /2.ábra/. Ezek itt 10-50 m-kénti sűrűséggel várhatók. 
Előfordulhat, hogy az alagút vető kereszteződést harántol. 
Utóbbinál a tömb szilárdsági tulajdonságok romlása.nagyobb 
15-25 m hosszon, egyes vetők mentén 5-10 m hosszon várható, 
közel merőleges haránt olásnál. Különösen kedvezőtlen, ha 
az alagút egy vetővel párhuzamosan épül. Ezt kerülni kell!
A változatos felépités miatt az oxidációs zóna vastagsága 
10-50 m között várható. Mind ezek miatt ezen a /XI-s/ sza
kaszon további nagy számú /20-25 db/ kutató fúrás szüksé
ges, valamint majd a fejtési homlokból történő 4-0-50 m 
hosszú vízszintes előfurások, kutató jelleggel.

A szakasz K-i végén az oligocén-miocén határ mentén újabb 
szilárdsági változások várhatók a "lazább", tagoltabb kő- 
zet-felépités miatt.
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A szakasz építés-hidrológiai problémáiról, az Aujeszky-Scheuer 
-féle előadás számol be.

A Kálvin tér - Keleti pu. közötti /III-s/ szakaszt a 
311. fúrással jellemezzük. A kőzet túlnyomóan inhomogén 
szerkezetű, csomós agyag, homok gócokkal. Pergésre, omlásra 
hajlamos a secunder terhelési mezőben. Helyenként folyóso- 
dásra hajlamos homokrétegek települnek közbe.

A felosztásunk szerinti IV-s szakaszt a 318.fúrás jellemzi. 
Igen szeszélyesen váltakozó rétegsor, laza omlás-, folyás 
veszélyes közbetelepülésekkel, helyenként vetőkkel.
A rétegsor változékonysága fejtési ellenállás szempontjából 
is értendő.

h.öSSZEPOGLAbAS

A budapesti Metro tervezett IV-s vonalának itt ismertetett 
szakasza földtani, mérnökgeológiai szempontból négy rész

re osztható, amelyek alagát építési szempontból igen el
térő jellegűek: a Móricz Zsigmond tér - Műegyetemi nyugod- 
tabb településű, a Műegyetem - Kálvin tér közötti tektoni- 
zált nehéz építési jellegű, a Kálvin tér - Keleti pu. kö
zötti lazább, csomós, tufigén agyagos, a Keleti pu. - Hun
gária körűt közötti folyós homokos, változatos rétegződésű 
szakaszokra.
A Duna alatt tervezett átvezetés környezetében olyan kőzet- 
szilárdsági-hidrogeológiai problémákat kell majd megoldani,
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amelyek a Metró eddigi építéseinél nem jelentkeztek. Bár 
a 4 km-s vonal környezetében több mint 100 db fúrás mélyült, 
de az üjra tervezéshez továbbiak lemélyítése szükséges sz 
azóta megváltozott szemlélet, valamint a vonal helyének vég
legesítése miatt.
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ENGIHEERBiG GEOLOGICAL CHARACTERIZATION OP THE SECTION 
BETWEEN SQUARE JJCRICZ ZSIGMOHD AIID BOULEVARD HŰIIG ARI A OP THE 

PCURTH METRO-LINE OP BUDAPEST

P. Szlaboczky

In Budapest the engineering geological preliminary works of 
the fourth Metro-line to be realized in the 9o-ies have 
started. In the frame of this more than loo boreholes of the 
depth 4o-2oo m have been prepared. With the evaluation of 
these already enough basic data are already standing 'us at 
disposal. With the drillings the geological conditions of the 
area and all those engineering geological conditions have 
been cleared up which are necessary for the composition of 
an investment program of a Metro-line. Prom the engineering 
geological point of view the planned line-section can be 
divided into four parts which are of very different character 
fron the point of view of the tunnel-construction. Especially 
with the construction of the line-section below the Danube 
can be calculated with problems /inbreak of thermal water/.


