
Jenői-patak
medrének
beszakadása
Magyar Hidrológiai Társaság XXXIV. Országos Vándorgyűlése

Hofer Laura
2016. június 14.



Hofer Laura MHT XXXIV. Országos Vándorgyűlése

1

Tartalom
1. A Jenői-patak medrének beszakadása ......................................................................................... 2

2. Jenői-patak bemutatása:............................................................................................................... 3

2.1. Jenői-patak elhelyezkedése ................................................................................................. 3

2.2. A Jenői-patak, mint dombvidéki vízfolyás.......................................................................... 3

3. Jenői-patak medrének beszakadása: ............................................................................................ 4

3.1. Az esemény leírása: ............................................................................................................. 4

3.2. Szent Borbála kutatóakna .................................................................................................... 6

4. Az ideiglenesen kialakított meder ............................................................................................... 7

4.1. Jenői-patak „új” medrének kialakítása ................................................................................ 7

4.2. Az ideiglenesen kialakított meder problémái ...................................................................... 8

5. Összegzés .................................................................................................................................... 9



Hofer Laura MHT XXXIV. Országos Vándorgyűlése

2

1. A Jenői-patak medrének beszakadása
A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén 2014 májusában
bekövetkezett esemény ritkaságnak számít egy Vízügyi Igazgatóság életében.

Egy geológiai folyamat során a Jenői-patak medre beszakadt, és több méter mélységű
szakadékba a patak vize elfolyt. Napok alatt sem töltődött meg az üreg, így jobbnak tűnt,
hogy a patakot egy másik mederbe eltereljék. Az új meder és az új torkolati szelvény
kialakítását az Igazgatóság II. Szakaszmérnöksége szükség intézkedésként végezte el, így
megszűnt a Jenői-patak vizének elfolyása. A kialakított új meder ideiglenes megoldás, a
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a vizsgálatokat követően fogja meghatározni a
kisvízfolyás végleges paramétereit.

1. ábra Jenői-patak „vízesése” a beszakadásnál
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2. Jenői-patak bemutatása:

2.1. Jenői-patak elhelyezkedése
A Jenői-patak egy kisebb vízfolyás Észak-Magyarországon, a Lókos-patak, és így az Ipoly
folyó vízgyűjtő területén. Forrása a Nógrád megyei Diósjenő településtől ÉNy-ra ered, a
Börzsöny keleti részén. 4 településen halad át keleti irányban (Diósjenő, Tolmács, Rétság,
Bánk), és Bánk település alatt torkollik a Lókos-patakba. Egyik legmeghatározóbb bal parti
mellékvize az említett kisvízfolyásnak. Vízgyűjtő területének nagysága 37 km2. A vízgyűjtő
jelentős része rét, legelő, szántó, kisebbik része erdőség.

2. ábra Jenői-patak elhelyezkedése

2.2. A Jenői-patak, mint dombvidéki vízfolyás
A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság területén sok a dombvidéki kisvízfolyás,
melyeknek jellemzője a szélsőséges vízjárás, és különböző időszakokban kialakuló
vízhozamai közötti több nagyságrendű eltérés. A Jenői-patakra is jellemzők ezek a
tulajdonságok.

A patak jellemző vízhozamai:

 KQ95% = 0,46 * 10 ¯³ m³/s (azaz, 4,6 dl/s)

 KÖQ50% = 0,064 m³/s

 NQ1%= 12,6 m³/s1

Az adatokból tisztán látszik, hogy míg kisvizes időszakban a patakon szinte száraz lábbal
átkelhetünk, addig a nagyvizes időszak sok problémát okozhat.

A patak felsőszakaszán a víz szűk mederben erdős területen folyik keresztül. Az erózió
megelőzése érdekében több bukót is elhelyeztek a mederben, melyek Diósjenő belterületén
igazán hangulatossá teszika vízfolyást.

1Edinex Consulting Műszaki Tanácsadó Kft.: A Lókos patak vízrendszerének hidrológiai tanulmánya, Budapest, 2015.
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A Jenői-patak az alsóbb szakaszán a medre kibővül, és esése lecsökken. A vízfolyás egy-egy
rövidebb belterületi szakaszától eltekintve, föld mederben folyik. Erdőkkel, és dombokkal
szegélyezett völgye Nógrád megye egyik legszebb természeti kincse.

A patakon két tározót alakítottak ki a 9+000 km szelvényben Tolmácson, melynek ipari víz
kiszolgáló, és horgásztó funkciója van, valamint a 9+750 km szelvényben Diósjenőn, melyet
horgásztónak használnak. A fentiek alapján jól látható, hogy a tározók nem az árvizek
tározására létesültek, azonban árvízcsúcs-csökkentő hatásuk is van.

3. ábra Diósjenői tározó

3. Jenői-patak medrének beszakadása:

3.1. Az esemény leírása:
2014. május 7-én Bánk települése észlelte, hogy a Jenői-patak medre a Lókos-patakba történő
betorkolása felett mintegy 20-30 m-re beszakadt.

4. ábra Beszakadással érintett kisvízfolyás szakasz helyszínrajza
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A patak medrében egy függőleges oldalfalú mélyedés jött létre, melybe a kisvízfolyás az
érkező vizeket elvezette, és abban napok elteltével sem emelkedett a vízszint, a víz a terep
alatt ismeretlen irányba továbbfolyt. A mélyedés napokon keresztül nyelte el a Jenői-patak
vizét, melynek összes vízmennyiség 15 ezer m3-re tehető.

5. ábra Beszakadás az észleléskor

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, és a Magyar Bányászati és Földtani hivatal közös bejárást tartott a területen.
Aggasztónak találták, hogy a patak vize még ilyen hozammal sem képes feltölteni az
„üreget”, valamint, hogy a víz továbbfolyásának iránya nem volt meghatározható.

A felszíni vizek, ha eljutnak a mélységi vizekhez, azokra szennyező hatással lehetnek, így
egyértelmű volt, hogy a Jenői-patakot át kell helyezni. Ez a megoldás egyrészről megóvja a
felszín alatti vizeket, másrészről így megakadályozható a szakadás további berágódása.

6. ábra Beszakadás pár nappal később



Hofer Laura MHT XXXIV. Országos Vándorgyűlése

6

3.2. Szent Borbála kutatóakna
Szente István geológus a szükséges engedélyek birtokában kezdte el kutatni a jelenség
hátterét. Ennek érdekében a helyszínen egy kutatóakna készül és a Szent Borbála nevet kapta
a bányászok védőszentje után.

7. ábra Szent Borbála kutatóakna

A meder beszakadása mögött vélhetően helyi geológiai adottságok állhatnak. A geológus által
jól ismert ennek a területnek a rétegződése. A Nézsai víznyelő kutatása során feltárt barlang,
illetve az úgynevezett Felsőpetény Nagy-kaverna környezete is hasonló rétegződéseket mutat,
mint a Bánki beszakadás környezetében feltárt talaj.

8. ábra Felsőpetényi Nagy-kaverna
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A geológus elgondolása alapján, a területen lévő homokkövek alatt mészkő helyezkedik el,
melyben barlangok lelhetők fel, méretük akár nagyobb is lehet, mint egy templom. A
területen nem csak a Felsőpetényi Nagy-kaverna található, hanem 3-400 méteres távolságban
egymástól hasonló méretű tölcsér alakú beszakadások is, melyek nem egyedi esetek, a
környék geológiájából fakad. Vélhetően a Jenői-patak medrének beszakadása, egy korábbi
omlásnak a folytatódása. Elmondható, hogy az ilyen típusú beszakadás a környék
jellegzetessége.2

A kutatás a mai napig tart, mely során elvégzett geoelektromos mérések alapján a Jenői-patak
medre, és a mellette lévő sportpálya alatti talajrétegek is olyan rétegződést mutatnak, amik
alátámasztják a feltételezéseket. A vizsgálatot tovább folytatják a mélység irányában, hogy a
jelenség kialakulása teljes mértékben ismertté váljon.

4. Az ideiglenesen kialakított meder

4.1. Jenői-patak „új” medrének kialakítása
Anna érdekében, hogy a felszíni vizek ne szennyezzék a mélységi vizeket, a patak
áthelyezését minél előbb meg kellett kezdeni.

A beszakadás Bánk 0125/2 hrsz-on történt, amely „árok” művelési ágú, és nincs az
Igazgatóság vagyonkezelésében. Az „új” medret a II. Szakaszmérnökség a Bánk 0124 hrsz-ú
területen alakította ki, amely a földhivatal kimutatása szerint a patak valós helyrajzi száma, és
az Igazgatóság vagyonkezelésében van.

A patak átvezetését megelőzően a területről készített helyrajzi számos térképen egyértelműen
látszott ugyanis, hogy a patak elterelése valójában azt jelentette, hogy a Jenői-patak
visszakerül a „saját” helyrajzi számára.

A II. Szakaszmérnökség a jelenség észlelését követően a meder áthelyezését azonnal
megkezdte. A régi meder a beszakadás felett egy gáttal elzárásra került, és egy enyhe jobb
kanyarral történt az új meder bevezetése a Lókos-patakba.

9. ábra  Helyrajziszámos helyszínrajz

2 Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. Jegyzőkönyve
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10. ábra Az ideiglenes meder kialakítása

4.2. Az ideiglenesen kialakított meder problémái
Az ideiglenesen kialakított meder nem képes jelenleg levezetni az érkező nagyvizeket.
Kiépítettsége nem felel meg a patak mértékadó vízhozamainak.

NQ10% meder= 3,79-4,78 m³/s

NQ10% Jenői-patak= 5,9 m³/s

A megfelelő vízszállító kapacitás elérésének érdekében, szükséges a mederbővítés.

A jobb oldalon történő beavatkozás nem célszerű, mivel az veszélyezteteti a sportpálya
működését, a part éle közel kerül a pálya széléhez, és ez ellehetetlenítheti a használatot.

A baloldal felé történő bővítéshez szükséges lenne a Bánk 0125/2 hrsz-ú területének
igénybevétele. A munkához ilyen értelemben elengedhetetlen az ingatlan rendezése, a
földmunkagépek bejutásához egy megfelelő átjáró építése, s végül a torkolati mű megfelelő
kialakítása.

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Vízrendezési és Öntözési Osztálya az Igazgatóság
II. Szakaszmérnökségével együtt működik a végleges meder kialakításának megoldásán.
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5. Összegzés
A vizsgálatot végző geológus véleménye szerint a Jenői-patak életében valószínűleg nem ez
volt az első mederbeszakadás, és a terület geológiai tulajdonságaiból valószínűsíthető, hogy
az esemény máshol, más körülmények között többször megtörtént. Bánk település
nevezetessége a Bánki tó is feltehetőleg így keletkezett. Ezek vizsgálata jelenleg is folyik.

Az Igazgatóságnak elsődleges feladata, a Jenői-patak medrének előírás szerinti kiépítése,
valamint a Lókos-patakba történő bevezetésnél mindkét patak medrének bevédése az erózió
hatásaitól.

Győr, 2016. június 14.

Hofer Laura
ÉDUVIZIG

11. ábra Jenői-patak


