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Összefoglalás 
A Mátraderecskei Gyógygázfürdő (Mofetta) gyógyító tevékenységéhez rendkívül nagy segít-
séget adna az 1968-ban létesített Kincses Gyógyfürdő kútjának felújítása, akár új kút fúrásá-
val is. 
 
A Mátraderecskei Gyógygázfürdő részére 2014-ben földtani, hidrogeológiai, radiológiai és 
jogi szakmai alapokon elkészítettünk egy egyedülálló „mofetta védőidom”-t, melyet az ön-
kormányzat 2015.08.17-én beemelt a rendezési tervébe. 
 
2016-ban megbízást kaptunk a Kincses Gyógyfürdő régi kútjának kiváltásához egy új kút ter-
vezésére, mely jelenleg folyamatban van.  
 
A tervezés során hangsúlyos szerepet kell kapnia az elfogadott és rendezési tervbe emelt 
„mofetta védőidom” előírásainak figyelembevétele. A dolgozatunkban a „mofetta védőidom” 
elkészítéséről (döntően az egyedisége miatt) és a kúttervezési munkálatok pillanatnyi állásáról 
kívánunk beszámolni. 
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1 Bevezetés 
A recski mélyszinti fúrásos kutatás során több fúrással (1. ábra) megközelítették Mátrade-
recske belterületét, sőt, az 1966-1967-ben mélyített Rm-11/a jelű fúrást víztermelő kúttá ké-
pezték ki. (A kiképzés során elmaradt a palástcementezés, ennek ellenére a kút a Kincses 
Gyógyfürdőt a 2014-es szezonig ki tudta szolgálni termálgyógyvízzel.) 
 
Közben az 1992-ben a település egy részében komoly problémákat okozó széndioxid feltörést 
1999-ben gyógygázzá minősítették, így ott megkezdődhetett a gyógyító tevékenység. 2002-
ben egy új gyógyító központot (Mátraderecskei Mofettát) hoztak létre, melyet 2006-ban a 
gyógygázfürdővé minősítették. A gyógygázfürdő hosszútávú védelme érdekében 2014-ben 
földtani, vízföldtani, radiológiai és jogi alapokon elkészítettük a "mofetta védőidom" szakmai 
terveit, melyet a Mátraderecskei Önkormányzat a 2015-ös rendezési terve módosításban érvé-
nyesített is, ill. kijelölt. 
 
Az itt végzett gyógyítás viszont a gyógyvízben való fürdetéssel teljesebb értékűvé válna, ezért 
a településnek rendkívül fontos lenne egy új kút létesítése, ill. a Kincses Gyógyfürdő további 
működtetése. 
 
A fentiek miatt Mátraderecskei Önkormányzat új kút tervezésére adott megbízást, de a terve-
zés során most már nem csak a földtani-vízföldtani viszonyokra kell figyelemmel lenni, ha-
nem a "mofetta védőidom" kijelölésekor megfogalmazottakra. 
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A kúttervezés szakmai elveinek megfogalmazása előtt a "mofetta védőidom" kijelölési mun-
kálatait, ill. az eredményét mutatjuk be. 
 

 
1. ábra. A recski mélyszinti kutatás fúrásai Mátraderecske környékén, a Kincses Gyógy-
fürdő kiváltásra szoruló régi, és a tervezett új kút helye, valamint a "mofetta védőidom" 

közelítő bejelölése. (BKMI 1992-es földtani alaptérképen Lénárt L. 2016) 
 
2 A "mofetta védőidom" kijelölési munkálatai 
A "mofetta védőidom" kijelölése munkájának mottójául Szilágyi Gábor, 1995. október 31-én 
leírt szavait emelnénk ki, miszerint …. „a gáz a kb. 1000 m mélységű karsztvíztárolóból in-
dul, nagyszerkezeti vonalak mentén áramlik a felszín közelébe, ott az elmállott andezitben 
szétterjed és ez az andezitet borító fiatal, gázzáró üledékek elvékonyodott vagy hiányzó része-
in a felszínre áramlik. A felszínen a gázszivárgás közvetlenül csak úgy észlelhető, hogy né-
hány mátraderecskei ásott kútban szemmel is látható, vagy bugyborékolás formájában szén-
savval erősen dúsult víz keletkezik, a községben folyó Almáskúti-patak medrében ugyancsak 
szemmel látható módon áramlik a felszínre, és nem utolsó sorban a községben mélyített 
talajvízkutak, valamint a házak alatt épített pincékben, vagy azok hiánya esetén az első szin-
ten dúsul fel. 
 
Ez a mechanizmus egyben azt jelenti, hogy a gázfeláramlást akadályozó védőréteg eltávolí-
tása esetén a község területén sok helyen lehet gázcsapdákat építeni, akár célszerű haszno-
sítás, feltárás céljára, akár véletlenszerűen.” 
 
A saját kiemelésünk a Mofetta-védőidom”-ra vonatkozó kijelölési javaslatunk földtani-
hidrogeológiai szakmai alapját képezi! A mofetta védelme érdekében már nem újabb feltárás-
ban gondolkodunk, hanem a meglévő érték védelmében, ezért nem szeretnénk, hogy akár vé-
letlenül, akár szándékosan veszélyeztesse valaki a feláramló gázt a felszín megbolygatásával. 
 
2.1 A helyszíni viszonyok 
A vizsgált terület a Mátra ÉK-i részén, annak előterében, Mátraderecske É-i részén található  



 
Az 2. ábrán, a 2013-as Google Earth felvételen a Mofettán kívül a két félkész szállodaépület 
is felismerhető. Az új, a most működő Mofetta É-i és D-i gázfeltörését tömör koronggal, a ré-
gi Mofetta gázfeltörését üres, piros körrel jelöltük.  
 

 
2. ábra. A mátradercskei Mofetta (Üres piros pont: a régi kezelőhely; tele piros pont: a 

két mai kezelőhely) 
 
2.1.1 A gázszivárgás észleléstörténete 
Mátra északi előtere: 
1763: Markhót Ferenc Recskről és Parádfürdőről csevicés vizeket ír le, utóbbi helyen timsó-

mintát gyűjt 
1790: Kitaibel Pál Parád környékén timsós ásványokról és olajindikációkról tesz említést 
1870: Telegdi Róth Lajos Recsktől délre kőolajnyomok után kutatást végez 
1930-tól: Lóczy Lajos vizsgálja a recski ércbányában észlelt olaj- és gázszivárgásokat 
1969-től: a recski mélyszinti ércelőfordulás kutatófúrásaiban gyakran tapasztalnak kőolaj-

nyomokat, szokatlanul nagy oldott gáz mennyiséget, víz-gáz kitöréseket (Rm-11/a – 
strandi kút) 

 
Mátraderecskei feljegyzett gázszivárgások: 
A község lakói régen ismerik és isszák a csevicés kutak vizét 
1936(?): szénkutató fúrásból széndioxidos, olajos vízfeltörés 
(???): A Kovacsói-patak oldalvölgyében kútásás közben széndioxid beszivárgás 
1948: A Mátyás király utca 17 sz. alatti ásott kút „belobbant” 
1950: A Mátyás király utca 19 sz. alatti ásott kút „belobbant” 
1952: A Mátyás király utca 15 sz. alatt kútásás közben széndioxid beáramlás (halálos baleset) 
1952: A Mátyás király utca 17 sz. alatti ásott kút vize csevicés lett, a vízfelszínre olajfilm te-

lepedett 
1960: több talajvízkút elsavanyosodása („csevicésedése”) és olajosodása (KÖJÁL vizsgála-

tok) 
1963: A Mátyás király utca 13 sz. alatti lakásból a magas széndioxid koncentráció miatt ki-

költöztetési előkészületek 
1963-65: A Mátyás király utca 15 sz. alatti lakás pincéjében széndioxid dúsulás miatt több-

ször emberi rosszullét 



1965-66: A Mátyás király utca 19 sz. alatti lakás melléképületében tömeges baromfipusztulás 
1973-76: A BKI talajgáz vizsgálatai 1 m mélyen 8 %-ot is meghaladó széndioxid koncentrá-

ciót mutattak új lakótelep céljára felparcellázott területen 
1992: A Mátyás király utca 13 sz. alatti lakás lakói jelentik a gázszivárgás növekedését. A bá-

nya által mért magas széndioxid és metán miatt életvédelmi intézkedések, a 13. és 15. sz. 
házak lakóinak a kiköltöztetése. (15. sz. ház közvetlenül a régi Mofetta mellett van, a 13. 
sz. ház pedig a Régi és az új Mofetta közötti terület közvetlen szomszédságában.) Megin-
dulnak a rendszeres széndioxid, metán- és radon koncentráció mérések. 

 
Az adatokból a jelenség időbeli tendenciája, az ismétlődés ritmusa, ill. a „szivárgás-változás” 
iránya nem határozható meg, de általánosan a következők megfogalmazhatóak: 

- a csevicés kutakban a szénsavtartalom változását észlelték az ott lakók, 
- az almáskúti-patak medrében változó helyen, változó időben és változó intenzitással 

észleltek gázbuborékolást, 
- a Mátyás király utca környéki szántóföldeken gyakran észleltek „dérmentes”, tehát a 

környezeténél magasabb hőmérsékletű helyeket, valamint e helyeken gyakori növény-
pusztulásokat. 

 
2.1.2 Földtani viszonyok 
A gázfeláramlásokhoz és a csevice jellegű vizekhez köthető szűkebben vizsgált terület a recs-
ki paleogén területtől északra fekszik. A terület egyszerűsített földtani-tektonikai viszonyai-
nak a lényegét a 3. ábra mutatjuk be (Szilágyi G., 1992).  
 
A jelzett ábrán az látszik, hogy a több száz méter vastag, gyengén karsztosodott víz- és gáztá-
roló triász mészkő teteje mintegy 800 m mélységben van. Innen a felszín felé – a rossz hő- és 
vízvezető képességű triász agyagpala miatt – csak a nagyobb töréseken keresztül tud a gáz 
mozogni. (A vizsgált területünkön az egyik törésvonalhoz az Almáskúti-patak medre kapcso-
lódik, a másik a Mofettától északra lévő kiemelkedés É-i oldalán fut ki a felszínre.)  
 
A triász mészkőre – ill. a területünkön a triász agyagpalára – települt eocén andezit a repedés-
rendszere mentén képes a felszín felé vezetni a gázokat. Ez a gáz viszont csak ott tud a fel-
színre kilépni, ahol a gáz- és hőrekesztő oligocén takaróréteg hiányzik, vagy jelentősen elvé-
konyodik. (Az oligocén takarórétegbe mélyülő – esetenként azt harántoló – aknák, pincék, ku-
tak, fúrások így okszerűen gázvezető műszaki létesítményekké alakulnak, akár a létrehozók 
akaratától függetlenül is.) Az oligocén törmelékes takaróréteg (talaj, homokos, agyagos 
aleurit, homokos, agyagos bontott andezit és andezittufa) vastagsága a vizsgálati területünkön 
5 m-nél vékonyabb.  
 
Az új Mofetta építéséhez készített talajmechanikai fúrások (Lénárd M., 2001) a felső 0,8-1,3 
m-ben agyagrétegeket tártak fel, melynek a legfelső szakasza hajszálgyökeres, homokos. Az 
agyagréteg alatt 1,5-3,2 m vastag homokréteg található. (A vizsgált terület K-i részén ezt a 
homokréteget egy néhány dm vastag agyagréteg osztja ketté, a Ny-i részen viszont ez a réteg 
nem található meg. A Ny-i részen a 4 m mély fúrások ezt a homokréteget nem harántolták.) 
Úgy véljük, ez az agyagréteg erőteljesen hozzájárult ahhoz, hogy ezen a részen a gázszivárgás 
a koncentrált, helyi repedésekhez kötődően jelenik meg, a Mofetta tényleges alapját adva. 
(Ahol ez az agyagréteg nincs jelen, ott a homokrétegben a gáz jobban szétterül.) Az agyagré-
teg alatt tömör homokkő található, ami a bontott andezittufával azonosítható, de – Nagy G. és 
Turtegin E., 1992 alapján – az oligocén fedőtakaró közé települt vékony homokkő rétegek-
ként is elképzelhető. (A gázvezetés szempontjából mindkettő azonos jellegűnek tekinthető.) 
 



 
3. ábra. A terület egyszerűsített földtani felépítése (Szilágyi G., 1992) 

 
2.1.3 A tektonikai viszonyok 
A tektonikai viszonyok bemutatásánál alapvetően Mátraderecskének a gázfeláramlással érin-
tett területeire koncentráltunk. 
 
A 4. ábrán (Nagy G. – Turtegin E., 1992) a tektonikai elemeket megerősítettük. Jól látható, 
hogy a törésvonalak a Mofetta közvetlen környékén a legsűrűbbek, de a térképi és az írásos 
információk nehezen illeszthetők egymáshoz. (Érdekes, hogy az Almáskúti-patak nyomvona-
lában máshol jelölt a törésvonal itt egyáltalán nincs jelölve.) Valószínűnek tűnik, hogy a „szá-
raz” gázfeláramlás jobban a tektonikai elemhez kötött, mint a talajvízzel érintkező, csevicés 
vizeket létrehozó, a felszín közelében diffúz gázfeláramlás. 
 
2.1.4 Vízföldtani viszonyok 
A vízföldtani viszonyok vizsgálata keretében a talajvíz mélységére, ill. hőmérsékletére kon-
centráltunk, valamint a csevicés jellegre, mely a magas széndioxid tartalma miatt alakult ki. 
 
Lénárd M. azt írja, hogy a 2001.05.15-én lemélyített 2-es fúrásban a vízszint kb. megegyezik 
a Mátyás király utca 9-es szám alatt lévő ásott kút 13 m-es vízszintjével. (1992 tavaszán ez a 
vízszint 13 m-nél kissé mélyebben volt, 2014. 09.06-án a vízszintet 13,14 m mélyen észleltük, 
azaz 22 év alatt, különböző évszakokban lényegében azonos volt a kútban a vízszint.) 
 



 
4. ábra. Mátraderecske belterület fedetlen földtani-fedővastagsági térképe  

(Nagy G. ‒ Turtegin E., 1992), a tektonikai vonalak megerősítve; Csillag: a kiépített 
Mofetta helye 

 
Az 1992. márciusában végzett talajvízszint észleléseknél az ásott kutakban mért, legmagasab-
ban lévő vízszintek az Almáskút utcában találhatók, onnan a Mofetta felé (a Mátyás király ut-
cában és a Dózsa György utcában) a vízszintek egyre mélyebbre kerülnek. (Mivel a terep 
ezekben az irányokban emelkedik, így a talajvízdomborzat az Almáskerti-patak felé a lejt.) 
 
A szövegek és a térképek szerint a vízhőmérsékletek ellentmondásosak.  
 
A 4. ábra szerint a talajvízdomborzat az Almáskúti-patak medre felé lejt, oda vezeti a felszín 
alatt a talajvizet és a benne oldott széndioxidot, kiegészítve a felszínről ugyanoda kerülő víz-
mennyiséget. 
 
2.1.5 Széndioxid viszonyok 
Jelen fejezetben csak a Mofetta működésének alapját képező széndioxid gázra (ill. a tervezett 
„Mofetta-védőidom”-ra) vonatkozó néhány összefoglaló információt adjuk meg, nem foglal-
kozunk a gáz összetételével és a radontartalmával. 
 
A talajvíz széndioxid tartalmára, annak erősségére a „csevicés kutak” jelenléte, elhelyezkedé-
se ad megfelelő támpontot. Az 6. ábrán Szilágyi G. az 500 mg/l széndioxid tartalomnál na-
gyobb széndioxid tartalmú kútvizeket tekinti csevicésnek és azokat a kutakat tünteti fel, ame-
lyek ilyen minőségű vizeket tartalmaznak. (Az ÁNTSZ adatai 17 ilyen kutat jelölnek, Szilágyi 
G. viszont csak 11-et!) 
 

Mofetta 



 
5. ábra. A talajvízszint Mátraderecske belterületén [mtszf] (Szilágyi G., KBFI, 1992, 

GEODA Kft. és MÁFI adatok alapján) Lila csillag: a Mofetta helye; piros nyíl: Almás-
kút-patak 

 

 
6. ábra. A csevicés (CO2 > 500 mg/l) talajvízkutak területi eloszlása (Szilágyi G., KBFI, 

1992, ÁNTSZ adatok alapján). Lila csillag: a Mofetta helye 
 
A csevicés kutak elhelyezkedése (Dózsa György utca alsó része, Mátyás király utca alsó ré-
sze, Almáskút utca) egyértelműen az Almáskúti-patak völgyéhez (ill. valószínűleg a völgyet 
meghatározó markáns törésvonalhoz) köthető. (Ez a törésvonal megtalálható nagymélységű 



fúrások alapján, viszont a felszíni geofizikai mérések és sekély mélységű kutatófúrások alap-
ján készített 4.ábrán nem.)  
 
A térkép szerint a község nyugati peremén még található egy csevicés kút, de azzal most ér-
demben nem foglalkozunk. 
 
A „mátraderecskei probléma” alapvetően életvédelmi jellegű volt, hiszen sok lakásban (és 
pincében, melléképületben) veszélyes szintet ért el a széndioxid mennyisége. A 7.ábrán 
(Szilágyi G. nyomán) azokat a lakásokat mutatjuk be, ahol a levegő széndioxid tartalma elérte 
vagy meghaladta a 6 %-t.  
 

 
7. ábra. A 6 %-nál magasabb széndioxid koncentrációjú lakások területi eloszlása Mát-
raderecskén (Szilágyi G., KBFI, 1992, ÁNTSZ és PVP adatok alapján). Lila csillag: a 

Mofetta helye 
 
Jól látható, hogy az így vizsgált terület az előző ábrával részben átfedésben van, részben azon 
jelentősen túlnyúlik a Dózsa György utca és a Mátyás király utca felső részei felé. Megjegy-
zendő, hogy a helyi és kutatói tapasztalatok szerint az ott található kutakban is emelkedett a 
széndioxid szintje, de erre tényleges mérési adatok nincsenek. (A község K-i peremén találha-
tó néhány, magas széndioxid mennyiséget tartalmazó lakással szintén nem foglalkozunk.) 
 
A 8. ábrán azt a saját készítésű térképet mutatjuk be, amin a Mátraderecske területén található 
(az 1992-es jelentéskor ismert) csevicés kutakat, ill. a 6 %-nál magasabb széndioxid tartalmú 
lakásokat együtt ábrázolja, Szilágyi G. 1992-es munkáját felhasználva.  
 
A 9. ábrán a fenti adatokat radon koncentrációval és talajvíz hőmérséklettel, valamint a java-
solt védett terület lehatárolásával egészítettük ki. 
 



 
8. ábra. A csevicés (CO2 > 500 mg/l) talajvízkutak területi eloszlása (kék-piros ötszög, 
Szilágyi G., KBFI, 1992, ÁNTSZ adatok alapján), ill. a 6 %-nál magasabb széndioxid 
koncentrációjú lakások területi eloszlása Mátraderecskén (lila-fekete kör, Szilágyi G., 

KBFI, 1992, ÁNTSZ és PVP adatok alapján) (Lénárt L., 2014)  
 

 
9. ábra. A csevicés (CO2 > 500 mg/l) talajvíz kutak területi eloszlása (világos körök), ill. a 
6 %-nál magasabb széndioxid koncentrációjú lakások területi eloszlása Mátraderecskén 
(sötét körök) (Szilágyi G., KBFI, 1992, ÁNTSZ és PVP adatok alapján), Rn: magas ra-

don koncentrációjú lakások; rózsaszín folt: magas talajvíz hőmérséklet; piros vonal: szi-
gorú védelemre javasolt terület (Hakl J., 2014) 

 
2.1.6 A 2014-es év nyárvégi kiegészítő vizsgálatai 
A vizsgálatainkat a már eddig ismert információk kiegészítéseként, ill. részben összehasonlító 
célból végeztük el. Ennek fő oka az volt, hogy 1992 óta több változás is történt a területen.  



 
Egyrészt megépült a „régi Mofetta” (egy széndioxid összegyűjtésre alkalmas gödörrel), majd 
ez üzemen kívül került a 2002-ben megépült „új Mofetta” (két széndioxid összegyűjtésre al-
kalmas gödör) miatt.  
 
Félig felépült a Mofettával szemben két szálloda, jelentős alapozási munkavégzés után, ill. 
még ma is egy nagy munkagödör létszik az épületektől Ny-ra.  
 
Ezek mind a széndioxid feláramlás potenciális térbeli kiterjedését és megcsapolását segíthet-
ték elő, s bár Szilágyi G. 1995-ben leszögezte, hogy a gázfeláramlás időben tartós és erős 
lesz, az a gyógyítás lehetőségét folyamatosan és tartósan biztosítani fogja, ma nem árt az óva-
tosság, hiszen ezek a létesítmények 1995-ben még nem léteztek! 
 
További változást jelentett, hogy az Almáskúti-patak medrét betonlapokkal, ill. cementbe ül-
tetett terméskővel befedték az Almáskút-forrástól lefelé. 
 
A vizsgálatainkat jelentős, saját fotódokumentációnkkal egészítettük ki, melyekből néhány 
jellemző képet „fotó mellékletek” címmel adtunk meg az eredeti dokumentációban. (A jelen 
fejezetben ezekből emelünk ki néhányat.) 
 
Az 1. fotón a régi Mofetta épületét mutatjuk be, a 2. fotón pedig az üzemen kívüli, régi keze-
lőteret. Ez utóbbin úgy tűnik, mintha itt gázfeláramlás nem történne, hiszen a gödör legalján a 
fólia erőteljesen bemélyed a gödörbe. (A valóság viszont az, hogy a fotó készítésének pillana-
tában a régi Mofettából gázátvezetés történt az új Mofetta D-i kezelőhelységébe.) A 3. fotón 
az É-i kezelőteret látjuk egy szokásos használat közben.  
 

 
1. fotó. A régi Mofetta, előtérben az új Mofetta É-i része (Fotó Lénárt L. 2014) 

 



 
2. fotó. Az üzemen kívüli régi Mofetta, melyből éppen gázátvezetés történik az új 

Mofetta a D-i kezelőhelységébe (Fotó Lénárt L. 2014) 
 

 
3. fotó. Az új Mofetta É-i gázfeltörését kihasználó kezelőtér, kúra közben  

(Fotó Lénárt L. 2011) 
 



 
Az Almáskúti-patak vizsgálatát a forrással kezdtük (4. fotó). A víz hőmérséklete 11,9 °C, a 
hozama kb. 20-25 l/p volt, a jelentős foglalás alatti elfolyás miatt a hozam egy részét csak be-
csülni tudtuk.  
 

 
4. fotó. Az Almáskút-forrás (Fotó Lénárt L. 2014) 

 
Az Almáskúti-patak vizének egy része igen határozottan és egyértelműen vörös színű volt (5. 
fotó). Ezt zömmel a patak É-i oldaláról koncentráltan belépő vízfolyások okozták, de lehetett 
látni elszíneződéseket az Almáskúti-patak kiépítetlen, rövid vizes szakaszán, valamint a bur-
kolt fenék és oldal találkozásánál, elsősorban az É-i (Mofetta felőli) oldalon. (A vörös színű 
kiválást okozó víz vastartalma több helyen meghaladta az 1 mg/l értéket.) Az Almáskút-forrás 
és a D-ről belépő vizek nitrát tartalma többszörösen határérték fölötti, a D-ről belépőeké je-
lentősen határérték alatti. 
 
A patakmederbe É-ról történő vízbevezetéseket dokumentálnak. (Ezek az Almáskert utca por-
táin a felszín alatt összegyülekező vizeket – részben csevicéket – vezetik a patakba.) A vízbe-
lépések hozama a rossz mérési lehetőségek miatt 15-25 l/p hozam becsülhető. (Az Almáskút 
utca végén úsztatásos hozamméréssel 70 – 90 l/p-es hozamot becsültünk, ami azt jelentette, 
hogy a nem mért, belépő vízhozamok együttesen további 35 – 45 l/p hozamot jelentettek a pa-
tak vízhozamában.) 
 
A régebbi jelentések a patakban változó mennyiségű és erősségű gázfeláramlásról tesznek 
említést. A mostani vizsgálatok során az Almáskúti-patak rövid, le nem fedett részén észlel-
tünk buborékokat, valamint a meder teljes hosszában több helyen a betonozás közeiből feltörő 



víz vasas elszíneződését. (A vastag algatömeg a jelentős nitrogén és foszfor utánpótlásra is 
utal, amit a vízminőség vizsgálataink is megerősítenek.) 
 

 
5. fotó. Vasas kiválás az Almáskút-patak medrében az befolyó vízből 

(Fotó Lénárt L. 2014) 
 
A patakmederbe É-ról történő vízbevezetéseket dokumentálnak. (Ezek az Almáskert utca por-
táin a felszín alatt összegyülekező vizeket – részben csevicéket – vezetik a patakba.) A vízbe-
lépések hozama a rossz mérési lehetőségek miatt 15-25 l/p hozam becsülhető. (Az Almáskút 
utca végén úsztatásos hozamméréssel 70 – 90 l/p-es hozamot becsültünk, ami azt jelentette, 
hogy a nem mért, belépő vízhozamok együttesen további 35 – 45 l/p hozamot jelentettek a pa-
tak vízhozamában.) 
 
A régebbi jelentések a patakban változó mennyiségű és erősségű gázfeláramlásról tesznek 
említést. A mostani vizsgálatok során az Almáskúti-patak rövid, le nem fedett részén észlel-
tünk buborékokat, valamint a meder teljes hosszában több helyen a betonozás közeiből feltörő 
víz vasas elszíneződését. (A vastag algatömeg a jelentős nitrogén és foszfor utánpótlásra is 
utal, amit a vízminőség vizsgálataink is megerősítenek.) 
 
A patakmederbe É-ról történő vízbevezetéseket dokumentálnak. (Ezek az Almáskert utca por-
táin a felszín alatt összegyülekező vizeket – részben csevicéket – vezetik a patakba.) A vízbe-
lépések hozama a rossz mérési lehetőségek miatt 15-25 l/p hozam becsülhető. (Az Almáskút 
utca végén úsztatásos hozamméréssel 70 – 90 l/p-es hozamot becsültünk, ami azt jelentette, 
hogy a nem mért, belépő vízhozamok együttesen további 35 – 45 l/p hozamot jelentettek a pa-
tak vízhozamában.) 
 
A régebbi jelentések a patakban változó mennyiségű és erősségű gázfeláramlásról tesznek 
említést. A mostani vizsgálatok során az Almáskúti-patak rövid, le nem fedett részén észlel-



tünk buborékokat, valamint a meder teljes hosszában több helyen a betonozás közeiből feltörő 
víz vasas elszíneződését. (A vastag algatömeg a jelentős nitrogén és foszfor utánpótlásra is 
utal, amit a vízminőség vizsgálataink is megerősítenek.) 
 
A patak vizsgálata után néhány ásott kút vízszintjét és vízhőmérsékletét is megmértük, ill. le-
fotóztuk. (A 6. fotón egy vízóra aknába fotóztunk bele, a 7.-11. fotókon kutak belsejét, a ben-
nük lévő vizet dokumentáltuk.) 
 
Az ásott kutak jellemzői alapján az alábbi összefoglaló megállapítások tehetők: 

• az Almáskút utcában lévő kutak, valamint a Mátyás király utca 9 sz. alatti kút vízszint-
je jó egyezést mutat az 1992-ben készített térképen szereplő vízszintekkel, viszont a 
Mátyás király utca 1-3 sz. és 7 sz. alatti kutakban a vízszint mintegy 2 m-el volt maga-
sabban, mint 1992-ben, 

• a Mátyás király utca 1-3 sz. alatti kút vízhőmérséklete néhány tized fokkal haladta 
meg az 1992-ben közölt értéket, viszont az az Almáskút utca kútjainak vízhőmérsékle-
te 4-10 °C-al volt most magasabb, mint 1992-ben, ami adódhat a tél végi, ill. nyár végi 
mérések időpontjából, de méréstechnikai okokból is. 

 
 
A terepi méréseink során a lakástulajdonosok több, széndioxid miatt történt halálesetről is 
szóltak, amelyek nem szerepeltek az 1992-es anyagokban. (Az nem derült ki számunkra, hogy 
ezek mikor történtek, így nem tudjuk, hogy azok kimaradtak a felsorolásból, vagy később kö-
vetkeztek be.) Azt többen említették, hogy 1992-ben nagyon komolyra fordult a kitelepítések 
lehetősége a veszélyeztetett házakból. 
 

 
6. fotó. Az Almáskút utca 1/1 sz. alatti vízóraakna, vasas kiválással  

(Fotó Lénárt L. 2014) 
 



 
7. fotó. Az Almáskút utca 2 nem használt, csevicés jellegű kútja belülről, vasas kiválással 

(Fotó Lénárt L. 2014) 
 

 
8. fotó. Az Almáskút utca 7 kútja, vasas bevonattal, olajos, meszes vízfelszínnel  

(Fotó Lénárt L. 2014) 
 



 
9. fotó. A Mátyás király utca 1-3 alatti házak ivásra használt kútja, vasas bevonattal 

(Fotó Lénárt L. 2014) 
 

 
10. fotó. A Mátyás király utca 1-3 előtti, egykor csevicés vizet adó,  

használaton kívüli közkút (Fotó Lénárt L. 2014) 
 



 
11. fotó. A Mátyás király utca 7 kútja, alul vasas bevonattal, olajos, meszes vízfelszínnel 

(Fotó Lénárt L. 2014) 
 
2011 és 2013 során is látható voltak olyan foltok a Mofetta környékén, melyeket okozhatott a 
magas széndioxid koncentráció. 
 
2.1.7 A "Mofetta-védőidom" kijelölése 
A "Mofetta-védőidom" megfogalmazása a szakmai anyagban 
A „Mofetta-védőidom" keretében megfogalmazandó tiltások a már meglévő - magas széndio-
xid és/vagy radon káros hatása elleni életvédelem céljából megfogalmazott - előírásokkal 
harmonizálandók a rendezési terv kiegészítése, módosítása során. A megfogalmazott tiltása-
inkat elsődleges és másodlagos (10.-11. ábra) "mofetta védőidom" javaslatban foglaltuk ösz-
sze, de végül a rendezési tervben egy, egységes védőterület ("fokozottan védett övezet" né-
ven) lett kijelölve. 
 
A "Mofetta-védőidom" (védőterület) kijelölése a Település Rendezési Tervben 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40.§ (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatala Állami Főépítész, 
Mátraderecske Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. 
(XI.25.) önkormányzati rendelet szerint a következőket rendeli el: 

1.§ 
(1) A rendelet 1. sz. melléklete Szabályozási Terv – Belterület megváltozik az SZT_M1 rajz-

számú tervlap szerint (12. ábra). 
 

2.§ 



(1) A rendelet kiegészül az alábbiakkal: 
 

6/A.§ 
A fokozottan védett területek beépíthetőségének szabályai 

(1) Fokozottan védett területként kell nyilvántartani a tervlapon fokozottan védett határvonal-
lal körülhatárolt területet. 

(2) A terület sajátos előírásai: 
a) A jelenlegi gyógyításra igénybevett gáztermelésen kívül a területen belül új gázkiter-

melés semmilyen formában nem engedélyezhető. 
b) A területen sem új épületben, sem épületen kívül terepszint alatt sem pince, sem alag-

sor nem építhető, terepszint alatti építmény nem létesíthető; meglévő terepszint alatti 
építmény, épületrész nem bővíthető. A nem használt terepszint alatti helyiségeket el 
kell tömedékelni. 

 

 
10. ábra. A "Mofetta-védőidom" kijelölési javaslata a Hernádi B. által összedolgozott  
M = 1 : 10.000-es és Google Earth térképen. (Jelmagyarázat: 1: „elsődleges Mofetta-

védőidom”; 2: „másodlagos Mofetta-védőidom”) 



 

 
11. ábra. A "Mofetta-védőidom" kijelölési javaslata hrsz-os kataszteri térképen 

 
c) Az épületek alól a vízben vagy a levegőben történő gázáramlást (gázkilépést) mes-

terségesen (dréncsövezés, szivattyú használata, felszíni árok létesítése stb.) nem 
lehet fokozni. 

d) Felszín alá süllyesztett gáztartály, víztartály, szerelőakna, csapadékvíz- vagy 
szennyvízgyűjtő medence nem létesíthető. 

e) A területen új fúrt vagy ásott kút, valamint gáztermelő kút nem létesíthető. A meg-
lévő ásott vagy fúrt kút nem mélyíthető, azok csak szakaszosan üzemeltethetőek, 
és a vízfelhasználás mennyisége nem növelhető. 



 

12. ábra A "Mofetta-védőidom" kijelölése a Település Rendezési Tervben 

 
 

f) Meglévő ásott kút víznyelőkútként nem használható. 
g) A területen a csevice jellegű víz házi használaton kívüli igénybevétele tilos. 
h) Mindennemű ásással, fúrással kapcsolatos tevékenységet (közműépítés, közműve-

zeték javítás, karbantartás stb.) a legrövidebb időn belül el kell végezni és a föld-
borítást vissza kell állítani. 

i) Szennyvízbekötés esetén a műszakilag minimálisan még elfogadható mélységig 
szabad a vezetéket elhelyezni. 

j) A területen belül, felszín alatti létesítményben huzamosabb ideig emberi tartózko-
dásra szolgáló helyiség nem alakítható ki. 

k) Minden felszín alatti tevékenység során – akár zárt térben, akár nyílt térben törté-
nik – fokozottan figyelni kell a levegőben lévő megfelelő oxigénmennyiség meglé-
tére. 

 
3.§ 

(1) A rendelet 18.§ (6) bekezdés a különleges területekről módosul: 

övezeti 
jel 

funkcionális 
besorolás 

beépítési 
mód 

legkisebb 
kialakítható 
telekterület 

legna-
gyobb be-
építhető-

ség 

épületma-
gasság leg-
nagyobb ér-

téke 

közmű-
vesítés 
mértéke 

KÜ-GYI gyógyintézmény szabadonálló K* 2000 m2 40% T* 12 m teljes 
 
 
 



3 A Kincses Gyógyfürdő kútjának állapotváltozása 
A recski mélyszinti érckutatás keretében az Rm-11/a fúrást 1966.11.17 és 1967.10.31 között 
mélyítették. 1967.11.29-12.04 között hidrogeológiai vizsgálatokat végeztek a fúrásban. A 
talphő 998 m-ben 48,2 °C, 0,55 bar túlnyomással 576 m3/nap hozamot mértek. 
 
A fürdőt 1968-ban nyitották (12.530/1968. sz. utólagos ÉVIZIG határozat) az 1010,4 m mély-
ségű, termálkúttá átalakított R-XI/A, 1967-ben mélyült érckutató fúrásból kitermelhető ter-
málvízre alapozva. A vízhozam 480 l/p, a kitermelt víz hőfoka 38 C fok, az összes sótartalom 
10 g/l, a gáztartalom 3,41 m3/m3. (Ma a vízadó fúrás neve Rm-11/a.) 
 
1968-ban az engedély nélkül létesített strandra utólagos üzemeltetési engedélyt adtak, de a 
Községi Tanács VB-Mátraderecske – mint engedélyes köteles 
 

 
 
Az engedély szerint a fürdőt ellátó kút jellemzői: kút terepszint feletti magassága 191,015 
mBf, a fúrási mélység 1010,4 m, a kút nyugalmi vízszintje -42,7 m terep alatt, vízhozama ± m 
üzemi vízszint mellett 480 l/p, vízhő 998 m-ben 48,2 °C. (A határozatból jól látható, hogy a 
kútkiképzés helyi érdekből történt, a minimális kútkiképzési elvárások figyelembevételével. 
 
1971-ben a fürdő vízjogi üzemeltetési engedélyét (12.880/1971)határozatlan időre változtatta 
a Vízügyi Hatóság. 
 
Kútfelújítás 1978-ban, 1980-ban és 1985-ben volt, de az időszakos termelési eredmények 
(átmeneti fajlagos vízhozam emelkedések) ellenére az eredeti, kifolyó üzem nem volt vissza-
állítható, 1980-tól már csak kompresszoros üzemeltetéssel lehetett a kútból termelni. 
 
1988-ban a termálkút műszeres vizsgálata keretében a kút 586 m-ig járható be. Ebben a mély-
ségben a talphő 45 °C, a nyugalmi vízszint -173 m. (1967-1988 között a vízszint a -42,7 m-ről 
-173 m-re csökkent, 24 mérés alapján a csökkenés folyamatos volt. A csövek mellett palást-



cementezés nincs, a termálvíz az 586 m-ben feltételezett csőhibáig a gyűrűs térben emelkedett 
fel, ott belépett a termelőcsőbe. 
 
Az üzemeltetetési problémák miatt 1996-ban egy tanulmányterv készült. A recski bányában 
történő vízkitermelés hatására a létesítéskori (1967-es) -42,7 m-es vízszinthez képest 200 m-
es vízszintsüllyedés következett be. Emellett a vízkőkiválás, ill. a kútba került idegen anyagok 
miatt a kút fajlagos hozama az addigi érték felére csökkent.  
 
A kút felújítására a búvárszivattyús és a kompresszoros üzemmódot vizsgálták meg, de a 
kompresszoros üzemmódot tartották (kútátalakítással) az olcsóbbnak. (Viszont már ekkor 
előkerült egy kb. 700 m mélységű – a triász mészkőbe kb. 100 m mélyen behatoló – új kút 
terve, de annak a létesítési ára a kompresszoros termelésre való átalakítás kb. háromszorosa 
volt.) 
 
2000 februárjában a Geo-Log geofizikai állapotfelvételt végzett. Két mélységből vettek víz-
mintát. 250 m-ben a víz sárgás, üvegfényű, enyhén üledékes, 820 m-ben szürke, opálos, üle-
dékes, gázos. 
 
Ugyanezen év nyarán elvégzett próbaszivattyúzás eredménye az volt, hogy a 80 l/p hozamot 
tudja csak a rendelkezésre álló csövezés és kompresszor biztosítani, a hozamnövelésre csak a 
kúttalpig történő kúttisztítás elvégzésével lehet remény.  
 
Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal 627-11/2010. sz. határozatában a K-3 OKK sz. – 
9-25 hévízkataszteri számú – kút vizét külsőleg felhasználható természetes ásványvízzé nyil-
vánította „Mátraderecskei Ásványvíz” néven. Egy évvel később a 21-2/2011. sz. határozatá-
ban ezt a vizet gyógyvízzé minősítette. (A gyógyvízzé minősítési dokumentációban a napi 
víztermelés értéke 240 m3, a 80 napos fürdőüzem alatt 19.200 m3. A nyugalmi nyomás 180 
m-re volt a terepszint alatt 2010-ben.) 
 
Regionális jelentőségű a Kincses Gyógyfürdő, ill. annak fehériszapos gyógyvize. (A víz ve-
gyes, nátrium-hidrogénkarbonátos, kloridos jellegű, brómos, lítiumos, nagy metabórsav tar-
talmú termális víz.) 
 
2012 augusztusában történt – szokásos – savazás után a vízhozam úgy lecsökkent, hogy a für-
dő vízigényét nem volt képes kielégíteni. A probléma megoldására megkezdett vizsgálatok 
keretében 2012 szeptemberében a Geo-Log geofizikai vizsgálata során a kút 589 m mélységig 
volt járható, de a kamera csak 321 m-ig jutott le, ott a zavaros, opálos vízben nem volt értelme 
tovább menni. A nyugalmi vízszint -170 m volt.  
 
2013 januárjában elkészült egy kútfelújítási javaslat, mely egy új kút fúrását is tartalmazta. A 
kútjavítás végül – a kivitelező javaslata alapján – a tervben megfogalmazottól lényegesen el-
térő módon, az Önkormányzat anyagi és a kivitelező műszaki lehetőségeinek megfelelő mó-
don történt. (Egy termelőcső lett leeresztve 323,7 m-ig – tovább a kút nem volt járható – me-
lyet 318,5 m-től réselt szűrővel láttak el.) Viszont ez a javítási mód az áramlási teret leszűkí-
tette és az optimális mélységet nem érte, a különböző minőségű vizek keveredését részben le-
hetővé tette, így a minimálisan várt vízhozamot, vízminőséget és vízhőmérsékletet nem tudta 
biztosítani, s ez a vízhiány a strand működtetésében jelentős problémát okozott. 
 
A gyógyfürdő mindig csak nyáron üzemelt, döntő mértékben a Gyógygázfürdőben 
(Mofettában) folyó tevékenység szerves, gyógyító kiegészítéseként. 



 
2015-től a gyógyfürdő kútproblémák miatt nem üzemel. 
 
4 A Kincses Gyógyfürdő új kútjának tervezési szempontjai 
A "mofetta védőidom" kijelölése munkájának mottójául Szilágyi Gábor, 1995. október 31-én 
leírt szavait emeltük ki, miszerint …. „a gáz a kb. 1000 m mélységű karsztvíztárolóból indul, 
nagyszerkezeti vonalak mentén áramlik a felszín közelébe, ott az elmállott andezitben szét-
terjed és ez az andezitet borító fiatal, gázzáró üledékek elvékonyodott vagy hiányzó részein a 
felszínre áramlik. A felszínen a gázszivárgás közvetlenül csak úgy észlelhető, hogy néhány 
mátraderecskei ásott kútban szemmel is látható, vagy bugyborékolás formájában szénsavval 
erősen dúsult víz keletkezik, a községben folyó Almáskúti-patak medrében ugyancsak 
szemmel látható módon áramlik a felszínre, és nem utolsó sorban a községben mélyített 
talajvízkutak, valamint a házak alatt épített pincékben, vagy azok hiánya esetén az első szin-
ten dúsul fel. 
 
5 A Kincses Gyógyfürdő új kútjának tervezési előkészületei 
A vizsgált terület meglehetősen jónak tekinthető megkutatás szempontjából, bár az nehezíti az 
értékelést, hogy itt alapvetően érckutatási adatokból kell dolgozni. 
 
Az előző fejezetben leírtak miatt először a területet érintő tektonikai elemeket kell alaposan 
megvizsgálni (13.-17. ábrák), majd az oligocén-miocén fedőtakaró elhelyezkedését és vastag-
ságát.  
 
A hidrogeológiai viszonyok vizsgálatánál az Rm-11/a kút által létrehozott depresszió mérté-
két, valamint a mészkőben észlelt szivárgási egyenértékszám nagyságát, területi elterjedését. 
 
Ezek együttes vizsgálata alapján lehet majd kitűzni az új kút helyét, az önkormányzat elvárá-
sait és lehetőségeit is maximálisan figyelembe véve. 
 

 
13. ábra Recsk-Mátraderecske közötti terület tektonizáltsága (OÉÁ, 1981) 



 
14. ábra Recsk-Mátraderecske közötti terület tektonizáltsága (BKMI, 1984) 

 

 
15. ábra Recsk-Mátraderecske közötti terület tektonizáltsága (BKMI, 1992) 

 



 
16. ábra Mátraderecske, Rm-11/a kút környéki terület tektonizáltsága (Háromkő, 2016) 

 

 
17. ábra. Az Rm-18-as megfigyelőkút környéki egyszerűsített földtani szelvény (BKMI, 

1992) 



Irodalom 
ÉVIZIG (1968): Mátraderecskei strand utólagos vízjogi üzemelési engedélye, 12.530/1968. 
ÉVIZIG (1971): Mátraderecskei strand vízjogi üzemelési engedély módosítása, 12.880/1971. 
Geo-Log (2000): Az Rm-11/a kút kútvizsgálati mérések, Budapest, kézirat. 
Geo-Log (2012): Jelentés a Mátraderecske, Rm-11/a. sz. kútjának kútkamerás vizsgálata, Bu-

dapest, Kézirat. 
Háromkő Bt. (2016): Geoelektromos mérések termálvíz kutató- fúrás telepítése céljából 

Mátraderecske településen, Miskolc, kézirat. 
Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 

(2014): "MOFETTA 2003" Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. működési 
engedélye (és az engedély alapját képező szervezési, hatósági, műszaki és egészségügyi 
dokumentumok). Eger, 2014. április 7. Iktatószám: HE-02R/059/00988-2/2014. 

Lénárd M. (2001): Talajmechanikai szakvélemény Mátraderecske 1419/3. hrsz. alatt széndi-
oxid szárazfürdő és gyógyászati központ alapozásához. Lénárd-Geotechnika Bt., Eger, 
2001. 06. 

Lénárt L. ‒ Hakl J. ‒ Zombor E. (2014): A Mátraderecskei Mofetta környékén a széndioxid 
korlátlan kiaknázásának megakadályozása érdekében készített – a rendezési terv módosí-
tását alátámasztó – széndioxid és radon feláramlási, geológiai-hidrogeológiai, valamint 
jogi szakvélemény. Kézirat, Karsztvízgazda Bt., Miskolc. 

Lénárt L. (2015): Javaslat Mátraderecske egészségturisztikai potenciáljának növelésére. 
(Második, javított és kiegészített változat, 2015.08.18). Önkormányzati kérésre, Miskolc, 
Kézirat. 

Lénárt, L. – Hakl, J. (2015): A mátraderecskei mofetta védőterülete (védőidoma). Protection 
area of the mofetta in Mátraderecske. Proceedings of 11th International Scientific Confer-
ence on Mineral Waters of the Carpathian Basin. ISBN 978-963-358-096-7, Herl’any, 
Slovakia, 3-4. September 2015. 

Mecsek-Öko Környezetvédelmi Zrt. (2010): Helyzetértékelés a Mátraderecskei Strand kút-
járól (Rm-11/a), Pécs, kézirat. 

Nagy G. - Turtegin E. (1992): A mátraderecskei gázszivárgás környezetvédelmi-földtani 
vizsgálata (kutatási jelentés) MÁFI, Budapest, 1992. április 30. 

A recski mélyszinti érckutatások fúrási dokumentációi (1960-as évek legvége) 
Szilágyi G. (1992): A mátraderecskei gázszivárgás természete és a veszélyelhárítás lehetősé-

gei. Összefoglaló kutatási jelentés. (Első szerkesztés, Munkaszám: A03.006.2) KBFI, Bu-
dapest, 1992. május 15, kézirat. 

Szilágyi G. (1995): Földtani szakvélemény a mátraderecskei gázszivárgásról. KBFI, 1995. 
október 31. Munkaszám 18/95/K, Budapest, Kézirat. 

Szilágyi G. (1996): Tanulmányterv a mátraderecskei termálkút rekonstrukciója, BKMI, 1996. 
november, Budapest, kézirat. 

TSZKER Makói kirendeltség (1988): Mátradercske, Strandfürdő termál kút műszeres vizs-
gálata, Makó, kézirat. 

Vízföldtani napló (1967): Mátraderecske, Kincses strandfürdő (K-3) kút. 


