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A z  arany árának liberalizálásával az 1970-es és 80-as 
években az arany kutatása az egész világon jelentősen 
fellendült. Az epitermás aranytelepek kutatásával a 
kontinentális lemezszegélyeket célozták meg, a későb
biekben a Tűz Gyűrűjének (Ring o f Fire-nek)  nevezett 
térséget: a csendes-óceáni szigeteket, Indonéziát, Pápua Új- 
Guineát, Fülöp-szigeteket, Japánt és az amerikai kontinens 
Ny-i partvidékét. A sikeres kutatásokat elősegítette az a 
felismerés, hogy a nemesfémek kutatását a korábban 
viszonylag nagyobb érckoncentrációt hordozó telérek 
helyett a nemesfémekben - sokszor lényegesen szegényebb 
- a telérrendszereket kísérő kőzetekre koncentrálták, 
melyek lehetnek egyszerűen csak relatíve porózusabb 
vulkánitok vagy bármilyen okból repedezett kőzetek, 
telérbreccsák, pipe breccsák, stockwerkek.

A lényeg az, hogy olyan “mellék”-kőzetekre van 
szükség, melyek képesek voltak a hidrotermális érces 
oldatok befogadására. Lényegében tehát ércgenetikailag 
ugyan azt a szerepet töltik be, mint a telérek. 
Fémkinyerésre azonban mindenképpen gazdaságosabbak, 
minthogy lényegesen nagyobb tömeget képviselnek, 
könnyebben hozzáférhetőek, olcsóbban termelhetőek. Jó 
példa erre a Japán aranytelepek esetében az a tény, hogy 
addig, amíg a teléres kifejlődésben a 20 g/t-s áüagos 
érckoncentráció adja a műrevalóság határát, addig 
ugyanez a stockwerkben külfejtés esetén már 2 g/t körüli 
érték között van, sőt vannak olyan telepek is ahol 1 g/t-s 
átlagkoncentráció alatt is érdemes a termelés, mint pl. a 
Bouganville-i telep Pápua Új-Guineában. Igaz, itt egy fél 
százaléknyi réz még hozzásegít a gazdaságossághoz.

A kutatások eredményességét jelentősen növelték az 
új kutatási módszerek bevezetése és széleskörű alkal
mazása a szerkezeti viszonyokat pontosító űrfotó 
értelmezések, a szisztematikus talaj-geokémiai és 
stream szediment elemzések, a hidrotermális folya
matok leírását meglehetős pontossággal tisztázó fluid 
zárvány vizsgálatok. ,

Természetesen jelentősen fejlődtek a kis koncent
rációjú arany elemzésének és ásványtani vizsgá
latainak megbízható módszerei, nem kevésbé a kis 
koncentrációjú ércek olcsó kinyerési technológiája. Az 
aranykinyerés korábbi mechanikai, illetve fizikai módsze
reit kémiai módszerek (pl. ciános kilúgzás) váltotta fel, 
legújabban pedig a kombinált módszerek alkalmazása az, 
amivel a legjobb eredményeket lehet elérni. Általában azt 
mondhatjuk, hogy 85 %-nál nagyobb kihozatal mellett az 
alacsony koncentrációjú (2 g/t körüli Au-tartalmú) 
érctelepek külfejtés esetén már rentábilis bányát ígérnek. 
A  kihozatal alapvetően az ásványos összetételtől, az 
aranyhordozó ásványoktól, illetve ezen ásványok szem
nagyságától függ.

Az optimális technológia kidolgozása a részletes 
kutatási fázis része. Amikor a bányászati megvaló
síthatósági tanulmány elkészül akkor már az alkal
mazandó eljárásnak rendelkezésre kell állania a kinyerési 
költségekkel együtt, minthogy az az egész érctelep gazda
ságosságát alapvetően befolyásolja.

Nemesfém kutatási 
lehetőségek Telkibánya 

környékén

A "Földtani Kutatás" folyóirat árusítása a Beszámoló ülésen

A Magyar Geológiai Szolgálat 1997. március 11-i Nyilvános 
Beszámoló ülése

molóülésen -árusítással egybekötve- örömmel jelenthet
tük és mutathattuk be az újra rendszeresen megjelenő 
‘‘Földtani Kutatás" folyóirat 1. számát, melyre máris töb
ben előfizettek.

dr. Farkas István 
MGSzfőigazgató

Ü gy véljük, hogy az MGSz és a keretében működő 
MÁFI és ELGI teljesítette az 1996-ra tervezett feladatait, 
maximálisan kihasználva a költségvetés számunkra 
biztosított szűk kereteit. Már tudjuk, hogy az 1997. év talán 
még az előzőnél is nehezebb lesz, hiszen pénzügyi támo
gatottságunk tovább romlott. Töretlenül bízunk azonban 
abban, hogy az ország gazdasági helyzetének javulása 
magával hozza a földtanra fordított költségvetési támogatás 
növekedését is.

FÖLDTANI KUTATÁS  /  997.  XXXTV.Évfolyam 2. Szám 5



FÖLDTANI ÉS (

Nagy vonalakban úgy ítélhető meg, hogy a tokaji 
régióban egy előforduláson legalább 10-12 millió tonnás 
ércvagyonnak kell lennie ahhoz, hogy a jelenlegi gazdasági 
körülmények (aranyár és bányászati költségek) mellett a 
terület rentábilis bányát ígérjen. Ami a minimális átlagos 
érckoncentrációt illeti, az egy külfejtéses bánya esetében 2 
g/t Au vagy Au-equivalens, amit legalább 85 %-os kihozatal 
mellett el lehet fogadni. (Ha nagyobb a kihozatal, akkor 
kisebb aranykoncentráció is kielégítheti a gazdaságos 
termelés feltételeit). Az ércelőkészítés olyan költség, 
melynek nyersére tonnára számolt tétele eléri, sőt meg is 
haladhatja a bányászat termelési költségét.

Ha bármilyen oknál fogva a bányászat mélyművelésre 
szorul, akkor a gazdaságos tömegtermelést már csak 
minimum 5 g/t átlagos Au-koncentráció mellett lehet 
elképzelni.

Ma már egy modern, valóban megbízható kutatás költ
sége a geokémiai kutatásoktól, a térképezéstől kezdve a 
bányászati megvalósíthatósági tanulmányig bezárólag 6-8 
millió dollárra becsülhető. Ez a költség természetesen 
magában foglalja a környezeti hatástanulmányok 
elvégzését is a szükséges adatok összegyűjtésével, rend
szerezésével, kiértékelésével, a szükséges megfigyelő
hálózat kiépítésével együtt.

Egy tíz-tizenkét millió tonnás érctelep tőkeberuházási 
igénye ércelőkészítővel és dúsítóval 100-120 millió dollár 
lehet. A termelési költséget külfejtés esetén 8 
dollár/tonnára lehet becsülni. Adókkal együtt egy ilyen 
bánya - 20 éves futamidőt számolva - hozzávetólégesen 
400 millió dollárba kerül.

Ami a földtani lehetőségeket illeti bátran 
állíthatjuk: az eddigi kutatások és vizsgálatok alapján 
egyértelmű, hogy egyes területeken, így Telkibánya 
körzetében is bizonyos nemesfém anomáliák vannak, de a 
felszíni minták nemesfém tartalma sehol sem olyan 
kimagasló, ami egy jelentős nemesfém dúsulást feltétlenül 
igazolna. Aranyra nézve a maximális értékek pontosan két 
nagyságrenddel maradnak el a szlovákiai (pl. a Körmöc- 
bánya-környéki) történelmi bányavidékek közelében mért 
eredményektől. Vannak azonban egyéb olyan földtani 
tények, melyek általában jelentős ércesedések kísérő 
jelenségei ilyenek:

* a kaldera szerkezet,
* a Stockwerk jelenléte,
* a nemesfém koncentrációt eredményező hidro

termálisfolyamatok bizonyítékai,
* a kísérőjelenségek; mint a kovásodás, kalci- 

tosodás, adulárosodás, agyagsásványosodás 
stb. megléte.

Ezek szükséges, de egyáltalán nem elégséges 
feltételek; ezeknek a jelenségeknek nem feltétlen vele
járója az olyan mértékű ércesedés, mely iparilag gazda
ságosan ki is aknázható. Igaz, hogy egyes kézi
példányokban előfordultak (régi bányák teléranyagából 
vett mintákban) 10 g/t-ás elemzési eredmények is, de ezek 
mindig egyedi minták voltak, a nagy koncentrációjú 
kőzetdarabok mögött az eddigi kutatások alapján nincs 
tömeg, azaz nincs készlet. Ilyen esetekben a lelkesedéstől 
fűtött geológus kollegák ugyan hozzáteszik, hogy ez igaz, 
de az aranyelemzések korábban nem voltak megbízhatóak. 
Ez valóban így van, azonban a megbízhatatlanság inkább 
csak az 1 g/t koncentráció alatt lévő esetekre vonatkozik, 
mi pedig igazán nem azt keressük.

Ha a kérdést a mennyiség felöl közelítjük meg, akkor 
egy kicsit - legalább is az első lépésben - kedvezőbb a 
helyzet. Ha a kérdést úgy tesszük fel, hogy van-e 10-12 
millió tonnányi befogadó kőzetnek tekinthető 
képződmény egy-egy kutatásra érdemesnek tekintett

területen, akkor már mindenképpen igennel kell 
válaszoljunk. De hangsúlyozni kell, hogy ez csak mint elvi 
lehetőség létezik.

TERMÉSZETVÉDELMI FELTÉTELE

Egy 10-12 millió tonnás érctelep megbízható meg
kutatása minimum négy évet vesz igénybe. A különböző 
természetvédelmi korlátozások, mint például a fúrási 
tevékenység, légi geofizikai mérések kizárása a madarak 
fészkelési és költési idejére már jelentős korlátozást jelent. 
Minél gazdagabb a madárvilág, annál hosszabbat. Egyes 
kutatási területeken a kérdés kritikus lehet. Éppen ezért 
célszerűnek tartanám a bányatörvény módosítását oly
módon, hogy a négy éves kutatási idő nettó kutatási időre 
vonatkozzék.

A Telkibánya, nemesfém kutatására kiírt pályázatban a 
természetvédelmi korlátok között szerepel a Zempléni 
Tájvédelmi Körzet határának 1 km-en belüli megköze
lítésének tilalma (puffer zóna). Ez adott esetben azt 
jelenti, hogy a terület az egyetlen - Pálháza-Gönc között 
futó harmadrendű - útvonalon sem közelíthető meg, mely 
hosszú szakaszon a Zempléni Tájvédelmi körzet határát 
képezi.

OLITIKAI GAZDASÁGI FELTÉTELEK ÉS 
SÄNYAJÁRADÉK K É R D É S E H H B H H H

Magyarországot a külföldi beruházók általában a 
közép -és kelet- európai régióban viszonylag kedvező terü
letnek tartják. Ennek oka a következő főbb tényekre 
vezethető vissza:

* a politikai helyzet stabilitása,
* a piacgazdaság számára szükséges törvényi 

háttér biztonsága,
* a fejlett infrastruktúra,
* a képzettnek minősített munkaerő.
Köztudott, hogy a bányászatnál már csak a nyers

anyagkutatás jár nagyobb kockázattal. A befektető (rész
vényesek) részéről természetes az igény, hogy egy sikeres 
kutatást követően vállalkozásának - bármilyen más ipar
ágba befektetett tőkével szemben - nagyobb haszonnal kell 
járnia. így tehát a vállalkozó jogosan törekszik arra, hogy a 
nyersanyag kiaknázására a lehető legkedvezőbb feltételek 
mellett kerüljön sor. A  vállalkozónak szembe kell néznie 
azzal a ténnyel is, hogy hosszú távon a fémek valós ára - 
beleértve az aranyét is az 1970-es évek értékéhez mérten - 
csökken.

Ezzel szemben az állam érdeke, hogy a nyersanyag- 
telepek a lehető legteljesebb mértékben kerüljenek 
kibányászásra. A  bányatörvény ugyan nem kötelezi a vál
lalkozót számára gazdaságtalan tevékenységre, de arra 
igen, hogy az általa iparinak minősített, de ki nem 
bányászott érc után is a vállalkozó megfizesse a 
bányajáradékot, amennyiben azt úgy hagyja vissza, hogy 
az a későbbiekben már nem lesz hozzáférhető.

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a koncessziós 
szerződések során e kérdésekben mindkét fél részéről 
nagy kompromisszumkészségre lesz szükség. Egyrészt 
mert várható, hogy a magyar állam képviselői a lehető 
legmagasabb bányajáradékot fogják igényelni, míg a 
befektető attól vonakodni fog. Be kell látni, hogy a túlzott, 
tehát az adott esetben a 3%-nál nagyobb járadék 
megfizetésének igénye nem szolgálja a magyar állam 
érdekeit, mégpedig azért nem, mert a bányajáradék 
mértékétől egy rentábilis bánya élettartama jelentősen 
függ. Az állam sokkal több adót szedhet be a vállalkozótól 
abban az esetben, ha a bánya élettartamát kedvez
ményekkel meghosszabbítja. Ilyenek Magyarország 
esetében a 18 %-os társasági adó, a 23 %-os osztalék adó, 
személyi jövedelemadó, társadalom- és egészségbiztosítás,



munkavállalói adó stb. Éppen ezért több fejlődésre igényt 
tartó ország csakhogy a tőkét becsalja az országba inkább 
elengedi az egész bányajáradékot és más adókedvez
ményeket is nyújt.

A bányatörvény szerint iparinak minősül az az érc, 
ami haszonnal kitermelhető. Szélsőséges esetben 
(egyes marginális teleprészeken) ez 1000 Ft után akár 1 Ft- 
is lehet. Teljesen világos, hogy ilyen haszonhányad mellett 
senki nem fog a bányászatba pénzt fektetni, mert a 
haszonnak - tekintettel a szélsőségesen nagy kockázatot - 
sokszorosan meg kell haladnia a banki kamat által elérhető 
nyereséget az érctelep átlagára nézve. Ezért e kérdés 
pontosabb kodifikálására lesz szükség a jövőben.

A magyar állam érdeke a továbbiakban még az is, hogy 
nyersanyagtelepeinek kiaknázását a lehető legmeg
bízhatóbb, legtőkeerősebb és a lehető legfejlettebb, azaz 
leggazdaságosabb technológiával rendelkező cégre bízza. 
Egyrészt, mert annál megbízhatóbb a vállalkozás pénzügyi 
háttere, másrészt pedig - tekintve hogy a nemzetközi 
piacon a fémárak hosszú távon általánosságban 
csökkennek (még akkor is igaz, ha egy-egy kiugróan magas 
érték rövidebb-hosszabb távon érvényesül) -, minél ol
csóbban kutat és termel egy cég, annál nagyobb 
valószínűséggel mutat hajlandóságot egy bánya meg
nyitására, annál hosszabb ideig üzemelteti és ennek 
megfelelően annál több jövedelemhez juthat az állam.

ÖSSZEFOGLALÁS

Egy világcég kutatásra és bányászatra szánt dollárjai 
globális utakat keresnek maguknak, melyet két alapvető 
feltétel motivál:

* a kedvezőföldtani viszonyok
* a kedvező üzleti körülmények.
Ilyen értelemben tehát Magyarországnak mondjuk 

például Chilével szemben kell versenyképesnek lennie. A 
földtani viszonyok adottak. A  kedvező gazdasági körül
ményeket viszont már nekünk kell megteremteni.

Egy magyarországi nemesfém bánya megnyitása a 
részletezett gazdaságföldtani feltételek mellett és a 
nemesfém kibányászása hozzávetőlegesen 400 millió dol
láros költséggel jár (beruházás + üzemeltetés + bányabe
zárás + rekultiváció). Ez még egy gazdag országban is olyan 
nagy összeg, melynek feltételeit igen alaposan meg
vizsgálják. Igaz, hogy általában és viszonylag a hazai 
feltételek kedvezőek a nyugati beruházáshoz, de ezek a 
feltételek nem elégségesek a földtani kutatások és a 
bányászat terén. A természetvédelmi korlátozásokat 
alaposabban fontolóra kellene venni és a koncessziós 
szerződésekben minden lehetséges és törvényes keretek 
között biztosítható eszközzel segíteni kell a vállalkozót, 
mert a nemzet érdeke ezt kívánja, még akkor is ha a 
vállalkozó (sajnos) magyar tőke hiányában külföldi.

dr. Komlóssy György 
geológus tanácsadó

A Gyöngyösoroszi nemesfém 
ércesedés perspektívái

A gyöngyösoroszi ércesedés felismerésének és a 
bányászat kezdetének történetéről Vidacs A. (  1958) és 
Soós I. (1953) közölt adatokat. A bányászat történetéből 
világosan kitűnik, hogy a kezdetek a középkorra nyúlnak 
vissza, s feltehetően a török hódoltság idején elhanyagolták 
és megszüntették a bányászatot. De meglehet, hogy 
titokban - a zavaros időkben - ekkor is művelték. Néhány 
földrajzi elnevezés a területen megőrizte a korábbi 
bányászati tevékenység emlékét. Ilyenek a Bánya-bérc, 
Aranybánya-bérc, Aranybánya- folyás stb. elnevezések. 
Szerencsém volt a bányabérci régi tárókban a régi 
műveletek nyomait látni, ezért meggyőződéssel vallom, 
hogy a gyöngyösoroszi ércesedést már a középkorban 
ismerték, és néhány telért műveltek is.

A XVIII. - XIX. századi kutatásokról és művelésekről 
már biztos adataink vannak. A gyöngyösoroszi ércesedés 
bányászatának virág kora azonban azl950-es évektől az 
1970 - es évek második feléig tartott. Tarthatna ma is, ha 
megfelelő ércfeldolgozó háttériparral rendelkeznénk. 
Nem kívánok ipari titkot sérteni, de szükséges 
megjegyeznem, hogy a bányát jóval nagyobb ismert 
ércvagyonnal zárták be, mint amennyire a bánya 
megnyitását korábban elhatározták.

Soha nem kapott publicitást az a tény sem, hogy 
Gyöngyösoroszi a bezárása előtti években jóval több ércet 
(közel 200 000 t) termelt - jó kondíciókkal -, mint Selmec
bánya, vagy a szatmári bányahelyek közül Nagybánya, vagy 
akár Felsőbánya a virágkorában ! Ez a tény nem fért bele a 
hagyományos “ásványi nyersanyagban szegény ország’’ 
önmegítélésünkbe. A bánya bezárását - úgy mint az összes 
többi hazai érc-, szén-, bauxit-. és vegyes ásvány bánya 
esetében is- pillanatnyi, szigorú közgazdasági érdekek 
motiválták. Feltehető, hogy ehhez még az iparág Recsk 
iránti reményei is közrejátszottak, de ezt igazolni nem 
tudom.

Tisztában vagyok azzal, hogy egy bezárt bányát újra 
nyitni sokkal nehezebb, mint egy újat kezdeni, ennek 
ellenére reménykedem abban, hogy Gyöngyösoroszi még 
termelő bányahely lesz !

Vegyük a tényeket A  termelvények, a flotáló mű 
elvárásai szerint is jó kondíciójúak voltak (kb. 4% Zn,l % 
Pb, 25 - 60 g/t Ag, 0,1- 0,6 g/t Au és kb. 250 -600 g/t Cd), s 
hazai színesfém feldolgozó ipari háttér esetén ez az 
ércesedés még ma is gazdaságosan működtethető lenne.

A flotálóból kikerült dúsitmányok nemesfém tartalmát 
rendszeresen vizsgálták. Ez a termelésbe vont telérektől 
függően állandóan változott. A legjelentősebb arany 
tartalma a galenit színpornak volt, ez 40 - 60 g/t között 
változott. A  szfalerit színporban is kimutatható volt az 
arany, maximális mennyisége a 10 g/t-t csak ritkán érte el. 
A  pirít színpor Au tartalma nagyon csekély volt, a 3 g/t-t 
nem haladta meg.

A több mint 125 km vágatrendszer telér vágatainak 
jelentős részéből 1959-től a bánya bezárásáig módom volt 
vizsgálatokra alkalmas mintákat gyűjteni, amelyeket 
különféle ásványtani - geokémiai - és ércteleptani szem
pontból jelenleg is folyamatosan vizsgálok. Vizsgálataim 
során megállapítottam, hogy csak öt telér anyagában van 
ércmikroszkóp alatt is látható arany. Ezek:

* Károly telér,
* Kiskúti telér,
* Szentimre telér,
* Új - Károly telér,
* Vöröskői telér (vagy telérek?).
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