
Az óbudai Árpád-forrás földtani és vízföldtani viszonyai
írták: Dr. Scheuer Gyula—Tóth Imréné

A Budai-hegység K-i perem én fakadó hév
források eredete, származása már régóta foglal
koztatja a szakembereket. A rendelkezésre álló 
kevés számú adat birtokában számos — ma már 
bizonyítottan — nem helytálló megállapítás és 
következtetés jelent meg az irodalomban. Ez 
fokozottan vonatkozik az északbudai langyos 
forrásokra (óbudai Árpád-forrás, rómaifürdői 
forráscsoport, békásmegyeri Attila-forrás), ame
lyek feltörési helyük jellege alapján — a Duna 
völgyében, annak üledékein keresztültörve fa
kadnak — a tényleges forrásgenetikai viszonyok 
közvetlenül nem tanulmányozhatók.

Az elmúlt évtizedekben a fürdőfejlesztés 
és karszthidrológiai vizsgálatok céljából több
irányú kutatási m unkálatok történtek a fent 
felsorolt hévforrásoknál. E vizsgálatok eredmé
nyei alapján m ár főbb vonalaiban tisztázódtak 
azok az alapvető karsztvízföldtani adottságok,

amelyek a források eredetét, származását, feltö
rési helyét és környezetét meghatározzák.

Az ÉVM Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat 
túlnyomórészben a Fővárosi Fürdőigazgatóság 
megbízása alapján több ütemben végzett vizs
gálatokat az ún. északi langyosforrások vízföld
tani viszonyaira vonatkozóan (1. ábra).

Első lépésben a rómaifürdői forráscsoport
nál jelentkező vízszint- és hozamcsökkenés okai
nak tisztázása érdekében történtek kutatási 
munkálatok az 1959—60-as években. (Horváth 
L.—Scheuer Gy. 1964) A feltárási eredmények 
alapján m egállapítást nyert, hogy a langyos 
karsztvíz a dunai üledékek alatt közvetlenül kis 
területi elterjedésben mutatkozó felső eocén és 
felső triász mészkőből álló sasbércből szár
mazik.

Ezen eredmények alapján valószínűsíteni 
lehetett már, hogy a többi forrásoknál is, így a 
békásmegyeri A ttila- és az óbudai Árpád-for
rásoknál hasonló vízföldtani viszonyok ala
kultak ki.

Ennek a feltételezésnek a helyességét sike
rült bebizonyítani a békásmegyeri Attila-for- 
rásnál 1967-ben a vízkilépés m ellett telepített 
kutatófúrással. A fúrás 8,40 m vastagságú fo
lyóvízi üledékösszlet alatt elérte a felső eocén 
repedezett mészkövet, amelyből jelentős víz- 
m ennyiséget term eltünk ki a próbaszivattyúzás 
során (Peregi Zs.—Scheuer Gy. 1969.).

A rómaifürdői és a békásmegyeri Attila- 
forrásnál fúrásokkal bizonyított forrásgenetikai 
és vízföldtani viszonyok alapján már majdnem 
teljes biztonsággal feltételezhettük, hogy az 
óbudai Árpád-forrásnál is a dunai üledékek alatt 
aránylag kisebb mélységben a vízzáró képződ
ményekkel körülhatároltan sasbércszerűen ki
emelkedő mészkőből kapja a forrás a vizét 
(2. ábra).

Földtani és hidrológiai adottságok

Az óbudai Árpád-forrás a budapesti északi 
langyos források legdélibb tagja. A forrás а III. 
kér. Bécsi ú t—Vörösvári ú t találkozásának köze
lében, az üzem előtti parkosított területen fakad 
(3. ábra). Vizét állítólag m ár a rómaiak is hasz
nosították. A víz jelenleg egy 8,50X4,50 m-es 
vasbeton fedlappal lefedett medence alján tör 
fel. A medencében három ponton kismélységű, 
0,8 m 0 - jű  kutakat m élyítettek és a vízkivétel 
ezekből történik. A forrásvíz a kémiai és víz
hőmérsékleti vizsgálat szerint a kalcium—mag
nézium—hidrogénkarbonátos egyszerű termális 
vizek csoportjába tartozik. Tehát jellegzetesen 
langyos karsztvíz.

A forrás vízhozamára vonatkozóan a 30-as 
évektől kezdődően állnak rendelkezésre adatok. 
Ezeket összehasonlítva, jelentős vízhozamcsök
kenés állapítható meg, még akkor is, ha a víz
hozamértékeket csak tájékoztató jelleggel fo-
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3. ábra
Az óbudai Árpád-forrás közvetlen környezetének hely

színrajza

gadjuk el, m ert — vélem ényünk szerint — az 
alkalmazott különböző mérési módszerekből 
eredően ezek eltérő vízállásokra vonatkoznak és 
a m érések pontosságát számos egyéb tényező 
is befolyásolja. A forrásnál bekövetkezett hid
rológiai változásokat legszembetűnőbben az 
üzemi vízszintek változása jelzi. Az adatok 
alapján egyértelm űen megállapítható, hogy az 
üzem zavartalan biztosítása érdekében a forrás
nál több alkalommal kellett az üzemelési mód- 
szereken változtatni, mivel a gyár vízsükségle- 
tét a fokozatosan csökkenő üzemi vízszintek 
mellett sikerült csak biztosítani.

Az átlagos vízhozam a 30-as évek végén kb. 
2800 1/p volt. Az adatok szerint a vízhozam 
többször jelentősen csökkent és ezen a forrás 
kitisztításával kívántak segíteni. Az utóbbi 
években végzett ilyen jellegű m unkálatok 
azonban m ár nem jártak  eredménnyel. A forrás 
természetes kifolyással, m éréseink szerint (1973 
április) a fenék kifolyó szinten 500 1/p vízmeny- 
nyiséget adott. Szivattyúzással bemondás szerint 
1200—1300 1/p volt a vízkivétel. A VITUKI 
mérései szerint 1972-ben 102, 67 mBf üzemszin
ten szivattyúzással 1710 1/p vízmennyiséget te r
meltek ki a forrásból.

A forrás utóbbi években bekövetkezett je
lentős vízhozamcsökkenése arra kényszerítette 
a gyárat, hogy a vízmennyiség-méréseken tú l
menően egy a víztartókőzetre telepített figye- 
lőkúttal próbálja tisztázni mindazokat a kérdé
seket, amelyek a forrással kapcsolatban felme
rültek. így többek között azt, hogy a vízho
zamcsökkenést a forrásj áratok eltömődése és a 
nem megfelelő tisztítási m unkálatok okozzák-e, 
vagy pedig nem helyi eredetű a térségben re
gionálisan jelentkező karsztvízszint-változással 
lehet-e összefüggésbe hozni.

Ennek tisztázása céljából bízták meg vál
lalatunkat egy 80 m m élység-előirányzatú kuta
tófúrás lemélyítésével és figyelőkúttá történő 
kiképzésével.

A forrás morfológiailag a Hárm ashatárhegy 
—M átyáshegy ÉNy—DK irányú vonulatának 
lábánál a Duna völgyéhez tartozó területrészen, 
negyedkori folyóvízi üledékkel fedett részén 
fakad. A forrás m ellett a Farkastoroki úton, a

Labanc köz környékén és a Bécsi ú t Ny-i olda
lán három  egymástól jól elkülönülő szinten (160 
— 150, 140— 135, 120 mBf) édesvízi mészkövet 
találunk. E képződmények jelzik azt, hogy a 
jelenlegi forrás környezete m ár a pleisztocén 
második felében aktív forrásfeltörési terü let volt 
és az édesvízi mészkövet az ősi Árpád-forrás 
rakta le.

A forrás tágabb környezetének felszínen 
lévő legidősebb képződménye a morfológiailag 
is legmagasabban fekvő Hárm ashatárhegy — 
Kecskehegy — triász és felső eocén karbonátos 
kőzete, mely a karsztvíz csapadékvízből történő 
közvetlen vízutánpótlódásának fő tápterülete. 
A kelet felé m eredeken lezökkenő hegyvonulat
hoz támaszkodik hozzá, a főképpen középső 
oligocén kiscelli agyagaljzatból álló lejtő — kb.

4. ábra
A kutatófúrás földtani hidrológiai és m űszaki adatai
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a Bécsi ú t  vonaláig —, m elynek fedőjében 
periglaciális szoliflukciós áttelepítésű pleisztocén 
lejtőlösz, agyagos, iszapos lejtőtörm elék talál
ható. A többé-kevésbé vízzáró fedőképződmé
nyekre lehulló csapadékvíz a lejtő talajvizét 
táplálja. Az alatta lévő kiscelli agyag vertikáli
san gyakorlatilag vízzárónak tekinthető.

A Bécsi ú t vonalától (kb 105 mBf) keletre 
a Dunáig, morfológiailag is jól elkülönül a dunai 
üledékek elterjedési területe. E részre hulló 
csapadékvíz a teraszban mozgó — Duna-víz- 
állásal összefüggő —- talajvizet táplálja. A folyó
vízi üledékek a hegyvidék perem én elvékonyod
nak, a kiscelli agyag pedig a hegyvidéki lejtős 
területen m ár a terepszint közelébe, ill. a fel

agyagot harántolt a fúrás. A tard i agyag telje
sen vízzárónak minősült, m elyet a negatív ered
m énnyel záruló m egkísérelt próbaszivattyúzás 
bizonyított.

A tard i agyagot felső eocén pirites, bryo- 
zoás repedezett m árga követte 60,6 m-ig, ez 
a la tt pedig erősen repedezett nummuliteszes 
discocyclinidás mészkő jelentkezett, a fúrás tal
páig 68,0 m-ig. Az erős repedezettség 57,8—59,0 
és 61,0—64,0 m között volt észlelhető (4. ábra). 
A repedezett zónában a kőzet erősen összetöre
dezett, a fúrásból kikerült magmintákon moz
gásokra utaló nyomok voltak tapasztalhatók. A 
vertikális elmozdulást jelző törések kb. 60°— 
70°-os dőlési szöggel jelentkeztek, mely egy-
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ÁRPÁD FORRÁS
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5. ábra
A  forrásterület vázlatos fö ld tani szelvénye. 1. Feltöltés,2. Folyóvízi üledékek, 3. Alsó és középső oligocén

vízzáró rétegek, 4. Felső eocén vízvezető  közetek

színre kerül. E képződmény található az Újlaki 
bányák külfejtéseiben.

Próbafúrás részletezése

Az Á rpád-forrás közvetlen szomszédságá
ban lem élyített 64,0 m mély figyelőkút réteg
sora az előzőekben vázolt földtani képbe illesz
kedik bele. A 4.3 m vastag feltöltés, és a 7,0 in
ig tartó  holocén öntésképződmények a la tt i tt  is 
m egtalálható a 12,0 m-ig tartó  pleisztocén kori 
képződmény, azonban finom abb homok- és ho
mokliszt-kifejlődésben. A fekü képződménye kö
zépső oligocén kiscelli agyag, azonban környe
zetének több, m int 100 m-es vastagságához 
képest igen csekély 3,0 m-es vastagságban. A 
kiscelli agyag a la tt 15,0—54,0 m-ig világos- 
szürke, lemezesen elváló, mészhártyás, halpik
kelyes, helyenként vulkáni tufacsíkos tardi

értelm űén bizonyítja a vetőzóna jelenlétét (Végh 
S-né—K riván P.—Szentirm ai I. anyagvizsgálata 
alapján).

A felszálló langyos karsztvíz a repedezett 
felső eocén márgából és mészkőből származik. 
A fúrás rétegsorából kitűnik, hogy míg az 
Á rpád-forrásnak 14,0; 10,0 és 9,10 m  talpmély- 
ségűek a telepített kútjai, a ku takat összefogó 
akna tengelyétől m integy 4,0 m -re telepített 
figyelőkút vízadó rétege 54,0—68,0 m -ben je
lentkezett. A meglévő vízbeszerzési m űtárgyak 
akadályozták a figyelőkút közelebbi telepítési 
lehetőségét. A kis távolságon belüli nagy m ély
ségkülönbségű vízadórétegek helyzete olyan 
éles vetőkkel határo lt eocén korú sasbércet 
valószínűsít (5. ábra), mely közvetlenül érintke
zik a dunai eredetű folyóvízi üledékkel. A tek
tonikus hatások következtében erősen repedezett 
zónák alakultak ki a felső eocén m árgában és 
mészkőben.
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A próbafúrást figyelőkúttá képeztük ki. A 
Duna-terasz felső talajvizét a kút 165/155 mm 0  
béléscsővel zárja ki, mely 55,15 m-ig tart. A 
karsztvíz a repedezett felső eocén márgából és 
mészkőből a szabad lyukszakaszon lép be a 
furatba. A méréseink szerint —3,86 m -ben állt 
be a vízszint. A kúton rövid ideig tartó  próba
szivattyúzást végeztünk, mely alapján: a kút 
fajlagos hozama 4400 l/p/'fm, vízhőfok: 18 °C.

Összefoglalóan m egállapíthatjuk, hogy a te
lepített figyelőkúttá kiképzett kutatófúrás a 
kívánt célt elérte. Tisztázta a forrásgenetikai 
adottságokat, a terület földtani viszonyaira vo
natkozóan pedig új adatokat szolgáltatott. A 
folyamatos vízszint-megfigyelésekkel választ 
kaphatunk majd mindazokra a kérdésekre, ame
lyek a gyár vízellátásával kapcsolatosan fel
merültek.

Д-р Дь. Шейер—И. Тот

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ ИСТОЧНИКА АРПАД 
В ОБУДЕ
(СЗ ЧАСТЬ БУДАПЕШТА)

Особую группу среди термальных источников 
восточного края Будайских гор образуют так на
зываемые северно-будайские, умеренно теплые ис
точники. От других термальных источников они 
отличаются — кроме других своих особенностей — 
также и морфологией местности, где они выходят 
на поверхность. Действительные генетические усло
вия рассматриваемых источников не поддаются 
изучению, так как эти источники прорываются на 
земную поверхность на равнинной площади за
лива Дуная, сквозь галечниковые и песчаные на
носы реки.
На основании исследований, проведенных в послед
ние годы у этих источников, было установлено, что 
происхождение источников, выходящих из дунай
ских галёчниковых отложений, связано с карстово
гидрогеологическими причинами.
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Вода источников происходит из горста верхнетриа
совых и верхнеэоценовых известняков, имеющих 
небольшое площадное распространение непосред
ственно под рыхлым речным осадочным материа
лом мощностью 8—15 м.
На основании таких результатов проведенных 
раньше исследований, авторы предложили буре
ние разведочной скважины глубиной 80 м у источ
ника Арпад в Обуде — который является самым 
южным представителем северно-будайских уме
ренно теплых источников, — так как в последние 
годы у этого источника наблюдалось понижение 
уровня воды, то есть дебита.
Разведочная скважина под маломощными отло
жениями вскрыла водоупорные глины и глинистые 
мергели. Еще ниже бурение проникло в сильно 
трещиноватые, закарстованные, верхнеэоценовые 
известковистые мергели и известняки. Из пробной 
скважины удалось получить значительное коли
чество воды.
На основании полученных результатов можно сде
лать вывод, что и у будайского источника Арпад 
можно наблюдать так называемые гидрогеологи
ческие условия, характерные и для других северно- 
будайских умеренно теплых карстовых источников.
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