
4. ábra A Börzsöny-hegység összevont anomália-térképe.
Az additív index értéke: 1.: 0-3; 2.: 4-7; 3 -' 9-11; 4.: 14-19;

5.: a mintázott vízgyűjtők.

hegységben figyelhetjük meg.
♦ A z arany-ezüst elempár valamennyi tájegységben 
használható kísérő elemeként csak az arzént neve- 
síthetjük. Ennek háttérértékei a Zempléni-hegységben 
alacsonyabbak, mint a másik két területen, anomáliái 
azonban itt a legintenzívebbek. A szóródási udvarok 
környezetvédelmi megítélésben természetes eredetű, 
toxikus nehézfém - anomáliaként jelentkeznek.

Ódor László, Horváth István, Fügedi Ubul 
Magyar Állami Földtani Intézet
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A recski Lahóca aranyérc 
előfordulás

Könnyebb a tevének a tű fokán... 

avagy a kutatás lépcsői

MAGYARORSZÁG TERRA IN C O G M T

Három  éve Miskolcon egy előadásban megkíséreltem 
összefoglalni azokat az ismereteket amelyek már 
rendelkezésre álltak az ország arany ércesedésének 
lehetőségeiről. Az azóta eltelt idő alatt az Enargit Kft 
megkutatta a recski lelőhelyet, mely nyersanyag vagyonát 
tekintve ma a legnagyobbak közé számit a Kárpátok 
övezetében.

E cikkben szeretném bemutatni azt az utat, amit a 
kutatási elképzelés megszületésétől máig bejártunk. 
Kiszeretnék térni a tulajdonosok szerepére, a kutatás 
szervezési kérdéseire, illetve a még előttünk álló nyitott 
kérdésekre. Egy rövid pénzügyi elemzéssel kívánom 
illusztrálni, hogy a nyersanyag kutatással milyen új értékek 
keletkezhetnek úgy a befektetők, mint a társadalom 
hasznára.

[ECSK - KUTATÁSI e l ő z m é n y e :

A bányászatról az első írásos adatok a 18. sz-ból szár
maznak a parádfürdői réz-ezüst telérek termeléséről. A 
Lahóca felfedezése 1852-ben történt felszíni érckibú
vásként. Bányászata a múlt században több megszakítással 
folytatódott, egyre több érctest felfedezésével. Az 1930-as 
évektől az ország egyetlen termelő rézérc bányája lett a 
magyar kincstár tulajdonában. Ezen időszak elején találtak 
több aranyban dús érclencsét, 180 g/t Au átlagminőséggel. 
Ez számunkra az első jelzés volt arra, hogy önálló arany 
ércesedés is lehetséges a területen.A lelőhelyet a második 
világháború végére kimerültnek tekintették. A háború 
utáni években az id. Gagyi-Pálffy András vezette munkák 
igazolták, hogy a kutatás előtt álló lehetőségek a területen 
kifogyhatatlanok. Újabb vágathajtási és fúrásos kutatá
sokkal a lelőhely életét még 30 évvel sikerült meghosz- 
szabbítani 1979-ben bekövetkezett végleges bezárásáig.

A bányászat során összesem 3 millió tonna ércet 
termeltek ki, ehhez kb 7,5 tonna arany kapcsolódott, mel
léktermékként. Ez a nagyságrend egy másik olyan 
indikáció volt, ami a figyelmet később az arany felé 
fordította. A művelés befejezésekor 12 rézérc testet is
mertek, a területen két földalatti bánya működött. 
Összesen 55 km vágat készült, 220 külszíni és földalatti
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fúrás mélyült. Ezekből több ezer arany elemzési adattal 
rendelkezünk. Az 1960-as évek elejétől a MÁFI-ban Vidacs 
Aladár nevéhez kapcsolódó, majd az Országos Érc-és 
Ásványbányáknál id. Gagyi-Pálffy András, Cseh-Német 
József, Zelenka Tibor által irányított kutatások során 
fefedezték fel a jelentős mélyszinti rézérc, illetve cinkérc 
lelőhelyet. E kutatások 1982-ben szakadtak meg. A kutatás 
során 155,000 m külszíni és 95,000 m földalatti fúrás, 2 db 
1200 m mély akna, 7,5 km vágat készült el. A  porfíros réz 
ércesedés később elsőrendű indikációnak bizonyult 
ahhoz, hogy a jelentős mezotermális színesfém ércesedés 
epitermális kapcsolatát keressük. Az ebből származó 
földtani ismeretek az arany ércesedés kutatásánál igen 
hasznosnak bizonyultak. A  80-as évek végén a RÉV - ifj 
Gagyi Pálffy András irányításával - tette meg az első 
lépéseket a váltásra a rézérc kutatásból az aranyérc 
kutatása felé, részben külszíni mintázásokkal, részben két 
fúrás mélyítésével. A  RÉV és külföldi befektetők által 
alapított Enargit K ft 1991-től kezdte meg az aranyérc 
potenciál vizsgálatát. Az arany ércesedés jelenléte, mint 
látható, régóta ismert volt. A  figyelem soha nem terelődött 
volna e korábban jelentéktelennek ítélt melléktermékre, 
ha nem bénul meg a mélyszinti rézérc előfordulás kutatása 
és feltárása.

C L  EPITERMÁLIS F.RCESEDÉSEK KUTATÁS; 
. 80-AS é v e k b e n H H B B H B H H H H I

Az epitermális arany lelőhelyek iránti érdeklődést két 
komoly, részben gazdasági, részben műszaki változás 
keltette fel a 70-es évek végén. Az egyik változás az arany 
árát érintette. Az arany és a dollár közötti korábbi merev 
árfolyam kapcsolat elszakadt, s az arany ára a korábbi szint 
20 - szorosára (maximuma 800 USD/uncia, luncia=31.103 
g ) ugrott, majd 400 USD/uncia körül stabilizálódott. Ez egy 
nagyságrenddel megnövelte az aranyérc nyersanyag 
vagyonok értékét.

A másik váltás a feldolgozási technológiában történt. A 
számos egyéb fémnél már bevált oldatkohászati 
eljárásokat az aranyércekre is adaptálták. A korábban csak 
kiegészítő módszerként alkalmazott kilúgzás különféle 
változatai uralkodóvá váltak az arany feldolgozásban. Ez 
nagyságrendileg csökkentette az aranyérc dúsítási és fel- 
dolgozási költségét.

A két tényező együttes hatására a 80-as években nagy 
kutatási programok indultak fiatal andezites vulkáni 
területeken az un. epitermális arany ércesedések kuta
tására. így vált jelentős arany termelővé a Fülöp-szigetek, 
Indonézia, Pápua-New Guinea, Új-Zéland, Dominika, 
Nicaragua, Ecuador, Chile, Peru. A telepek hatalmas 
méretűek, ércvagyonuk arany fémtartalma a több száz 
tonnát meghaladhatja.

A lelőhelyek gyakorlatilag két teleptípus modelljébe 
sorolhatók, az un. alacsony és magas szulfidosodású 
típusba. Az első a sekély intruzív centrumok szegélyein, a 
második a központi zónájában jellemző. Mindkettő jól 
felismerhető jellegegyüttessel rendelkezik. A telepek az 
ércvagypn nagyságát, illetve az érc koncentrációját 
tekintve különböznek. Ezeket korábban nem vagy alig 
ismerték, mert az arany legtöbbször nem szabad for
mában, hanem igen finomszemcsés változatban, szulfiddal 
kapcsolatban jelentkezik. A felfedezések az idősebb 
andezites övékben is kutatásokra ösztönöztek. A  Kárpát- 
Balkán-Taurus öv több pontján folyik ma ilyen munka.

A RECSKI ARANYERC KUTATÁSO  
INDULÁSA TU LA JD O N O SO K  É S |  
В Е Е Е К Т Е Т О К Ш И

A világszerte zajló változások elérték a recski kutatá
sok állóvizét is. Első lépésként egy tanulmányt készítettünk

két mérnök kollégámmal Polgár István bányamérnökkel, 
Szendrey András vegyésszel 1983-ban. Ebben kimutattuk, 
hogy a Lahóca melléktermék aranya értékesebb, mint az 
akkori főtermék réz, bányászatilag kitermelhető, s valószí
nűleg valamilyen kilúgzásos technológiával feldolgozható. 
Az ötlet az újítási mozgalom csatornáin próbált a felszínre 
törni, de megvalósítása elhalt az ingerszegény közegben. 
Ha akkor sikerült volna, most gazdagabbak lennénk egy 
ezüst brigádjelvénnyel, az ország pedig egy aranybányával.

A következő lépés 1990-91-ben történt. Ekkor 
született az a felismerés, hogy az epitermális modell ráillik 
a Lahócára. Ezzel kapcsolatban íródott egy levél a Németh- 
kormány ipari minisztériumának, a Lahóca kutatása 
érdekében. Válaszként egy elutasító levelet kaptam, és egy 
tanácsot, hogy az állam számára túl kockázatosnak tartott 
befektetéshez keressek inkább magánbefektetőket.

Tiszta véletlen, hogy a Lahóca korábbi adatait a 
londoni British Museum-ban kiásó ausztrál geológus a 
Lahóca után érdeklődve nem tudta magát megérttetni, s 
egy titkárnő engem hívott tolmácsnak az érdeklődő 
telefonálóhoz. így kerültem először én, majd később az 
állami Recski Ércbánya Vállalat kapcsolatba azzal a külföldi 
befektetővel, amellyel közösen a kutatásokat ma végző 
Enargit Kft-t létrehozta. 1991 végén az alapító befektető 
helyére az ausztrál Rhodes Mining NL cég lépett be.

A  megalapítás után a tényleges kutatásokban az állam 
nem kívánt részt venni, a külföldi partnerek vállalták a 
teljes kockázatot. Ennek arányában növekedett a 
tulajdonrészük is. A megmaradó 10,3 % állami tulajdon- 
résztől 1995-ben az állam akkor vált meg, amikor a kuta
tások első szakasza már igazolta a jelentős érclelőhely 
meglétét.

MODELLVÁLTÁS ÉS NÉZETVÁLTÁS /  
KUTATÁS FINANSZÍROZÁSА Я И И И |

A munka első szakasza adatfeldolgozás volt. Adatbázist 
hoztunk létre az összes korábbi elemzésről fúrások, 
vágatok, aknák, feltörések adatai alapján. Ennek végén 
átrajzoltuk és átkódoltuk a lahócai szelvényeket, s új három- 
dimenziós képet szerkesztettünk össze.

Ezt részletes külszíni mintavétellel egészítettük ki. A 
Lahóca új modellje kb. 26 millió tonna felszínközeiben 
illetve sekély mélységben lévő ércvagyont, 2,6 g/t átlag
minőségű ércet valószínűsített. (1. ábra) Ezek a számok 
közepes-nagy lelőhelyre utaltak. A becslést a kutatások 
indítására szóló pénzügyi döntés követte az ausztrál 
tulajdonosnál, de nem talált hasonló visszhangra az a 
társtulajdonos állami vagyonkezelőnél.

A  kutatást az ausztrál fél részvény kibocsátással finan
szírozta.

TIŐCA KUTATÁSI MODELLJEI

A rendelkezésre álló keretből 2-3000 méteres fúrási 
program lebonyolítása vált lehetségessé. A pénzt úgy 
kellett a fúrási munkákra beosztani, hogy a kutatások:

* terjedjenek ki a legjelentősebb ismert ércesedési 
helyekre,

* pozitív találat esetén igazolják az ércesedés 
folytonosságát a szomszédos fúrólyukak között,

* pozitív eredmények megfelelő szelvénysorok
ban jelentkezzenek, a számítható ércvagyon 
maximalizálása érdekében.

A modell kidolgozásához izokoncentráció térképeket 
és szelvényeket használtunk. Az orientáltság ÉNY-DK, a 
legnagyobb változékonyság iránya erre merőleges volt, ez 
utóbbit választottuk szelvény iránynak. Függőleges 
fúrások mellett döntöttünk, az arany ércesedés közel 
vízszintes várt helyzete miatt. Végül az adatok válto
zékonysága, a költségkeret és az időkorlát alapján
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választottuk a 100 x 100 m-es fúrási hálót. (2. ábra)

A  fúrási munkák 1994 júniusában kezdődtek. A prog
ram első lépéseinek sikere után a hálózat kiterjesztése 
mellett döntöttünk, s az első kutatási szakasz végére 37 
fúrólyukat mélyítettünk, 5100 m összes hosszban.

E szakasz után még minden szárnyon és a mélység felé 
túlterjedt az ércesedés a kutatásokon A második kutatási 
szakaszban, 1995-ben 11 fúrólyuk mélyült, l670m hossz
ban. E szakaszban lezártuk a kutatás nyugati szárnyát, de 
további ércesedést találtunk a keleti és a déli szárnyon.

A harmadik kutatási szakaszban, 1996-ban 9
fúrólyukkal, 1450 m mélységben kutattuk meg az északi 
lehatárolást, folytattuk a keleti és déli lehatárolást. A közel
múltban zárult negyedik kutatási szakaszban közepes 
mélységű ferde fúrásokkal a gyökérzónát kutattuk, eddig 
sikertelenül. A fúrásos kutatások 1997 elejére kimerítették 
a Lahóca előzetes kutatási lehetőségeit, s a hangsúly a déli 
területre tolódott át. (3. ábra)

A kutatások másik, szintén költséges, de kevéssé 
látványos területe az ércfeldolgozás vizsgálata. A lahócai 
érc a rosszul feldolgozható típusba tartozik, így 
technológiák egész sorát kellett végigpróbálni az érces 
mintákon. A közelmúltban lezárult kísérletek azt 
valószínűsítik, hogy biológiai oxidációt követő kilúgzás 
alkalmazható a leghatékonyabban a lahócai érceken.

A KUTATÁSOK  EREDM ÉNYE, A JELENLEGI!
ércvagyon||||H |H M ^

A z  arany ércesedés ugyanabban a zónában jelentkezik, 
mint az enargitos rézérc, de jóval nagyobb területre terjed 
ki. Erős breccsásodáshoz kötődik. A breccsa eredet több
féle, részben intruziv, részben hidrotermális, részben ex
plozív breccsa, mely egy sekély dioritos intruzió felső határ
felületén alkot összefüggő, közel szintes településű szintet 
30-50 m vastagságban. Kivastagodási helyein az ércesedés 
is intenzívebb. A nemesfém ércesedés földtani értelemben 
igen nagy kiterjedésű.

A magasabb minőségű részek a breccsa felső részére, 
valamint a sejthető gyökérzóna felé mutató mélyebb

TOOOK 77800K

részekre korlátozódnak. Az érces breccsa jelentős 
mennyiségű szulfidot - főleg piritet, kevesebb enargitot, 
luzonitot, tetraedritet - tartalmaz. Az aranytartalom a

szulfidban dúsult ré
szekhez kapcsoló
dik, de nem minden 
szulfid dúsulás hor
doz aranyat.

A  hidrotermális 
működést erős epi- 
termális kőzetátala
kulás kísérte. A leg
nagyobb arany dú- 
sulások a központi 
átalakulási övként ér
telmezhető kováso- 
dási zónában jelent
keznek, a dúsulás 
sokkal kisebb az ezt 
szegélyező szmekti- 
tes- agyagásványos 
zónában, s megszű
nik a legszélső klo- 
ritos (propilites) zó
nában.

LAH0CA  
323m la f.

2. ábra LAHÓCA aranyérc előfordulás
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A jelenlegi ércvagyon 0,5 g/t határminőség mellett 
35.5 millió tonna ércben 1,4 g/t aranytartalom, ami 
hozzávetőleg 1,4 millió uncia arany fémtartalmat jelent. 
Magasabb határminőségeken az ércvagyon nagysága 
csökken, minősége nő, 1,0g/t aranytartalom határnál az 
ércvagyon 16,5 millió .tonna, minősége 2,01 g/t arany
tartalommal.

A KUTATÁSI BEFEKTETÉSEK, S EZE 
TÁRSADALMI I lA S Z N A f lB H H B H i

A  teljes fúrásos kutatásra eddig mintegy 1,5 millió 
dollárt, az eddig végzett munkákra összesen mintegy 3 
millió dollárt fordítottak a kutatásba befektetők.

A mai tőkepiaci értékelés szerint a Lahócában 
megtalált minden uncia arany (feltéve, ha a bányászata 
gazdaságosan megvalósulhat) jelenlegi állapotában - a föld 
alatt - kb. 10 USD dollárt ér. Ennek alapján a kutatási 
kockázatot vállaló számára minden befektetett kutatási 
dollár ezen a lelőhelyen eddig kb öt dollár értéket termelt 
ki. A kimutatott ércvagyon bányajáradék tartalma kb 10 
millió USA dollár.

A beruházás becsült nagyságrendje 40-50 miiló USA 
dollár, a várható megtérülési idő 4-5 év. A tervezett, 
mintegy 2 millió tonna/év érctermelés éves árbevétele kb, 
8.3 milliárd forint, a végtermék kb 4 tonna/év fémarany.

Az állam számára egyértelműen jelentős haszon egy 
lelőhely megkutatása, megismerése. Ha a beruházás 
megvalósul, a központi és a helyi költségvetés igen 
jelentős adó- és járulék bevételekhez jut. Ennek egy kisebb 
része a bányajáradék, nagyobb hányada a társasági 
nyereségadó, SZJA, ÁFA bevétel, illetve a társadalom- 
biztosítási alapokba fizetett járulékok. A fenti termelés 
esetére becsült összes állami adó és járulékbevétel 
mértéke évi 1,8 milliárd forint a jelenlegi adószabályok 
szerint. (4. ábra)

Pénzben nehezen becsülhető ma az a hatás amelyet a 
Heves-megyei krízis területen az új munkahely teremtés, 
illetve a beépítendő több-tíz milliárd forintos beruházás 
jelent. Az arany kitermelésével pedig magyar betanított és 
szakmunka válik exportárú termelővé. Az előnyökkel 
szemben a másik oldalon állnak az ipartelepítés humán és 
környezeti hatásai. A beruházásra csak akkor kerülhet sor, 
ha az előzetes hatásvizsgálat szerint a termelés és a 
technológiai feldolgozás a magyar előírások illetve az 
európai előírások alapján engedélyezhető. A bánya élet
tartama végén a terület rehabilitációja is a beruházási terv 
része.

LAHÓCA-VÁRHATÓ ÁLLAMI BEVÉTELEK _
[ m illió forint./iv l

BERUHÁZÁS
в Mrd FORINT 
SZJA 400

EGYÉB 50 ÉRCTERMELÉS * 4
2 M tonna/év érc
4 tonna/év fémarany 
0.3 Mrd forin t árbevétel 
BÁNYAJÁRADÉK 160
ТВ 550
SZJA 330
IPARŰZÉSI ADÓ 00 _
ÁFA 330

Feltételezés
2 Mt/áv érctermelés 
2 g/t átlagminőség 
350 USD/OZ aranyár 
40 M AUD beruházás

NYERESÉG

A  mai helyzetben a megvalósulásig tartó út felénél 
tartunk. Még további döntési pontokon kell keresztül 
haladni, melyek mindegyikénél ugyanaz a feltett kérdés: 
folytatódjék-e tovább a kutatás és a beruházás, vagy sem.

A további lépések három fő célja:
* a lelőhely határainak megkutatása
* az ércvagyon részletes kutatása
* a feldolgozási technológiai törzsfa véglegesítése 
Ezt követően pozitív gazdasági megítélés esetén

következik megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, 
engedélyeztetés és részletes tervezés.

A vázolt optimális sorrend szerint a beruházás 1998 
közepén kezdődhet meg, megvalósítási ideje kb 1-1 1/2 év. 
Ha tehát minden optimálisan halad, magyar aranyérc 
bánya nyílhat Recsken a századforduló előtt.

ÖSSZEFOGLALÓ

A  fenti történet egy ötlet rögös, de reményeink szerint 
sikeres útját mutatta be. A siker magva a jó csapatmunka, 
ezt a kutatás stábja kiválóan biztosítja. Még mindig több 
buktató van előttünk, de reméljük, a felismert közös érdek 
átsegíti majd ezeken a programot. A projektet már jegyzik a 
nemzetközi listákon. Ez újabb kutatási kockázati befek
tetőket vonz, erre tanúság a hosszú évek után végre 
meghirdetett arany tender iránti érdeklődés. Magyarország 
már nem terra incognita.

dr. Fötdessy János 
ügyvezető igazgató 

EnargitKfí.

ARANYLÁZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A legnemesebb fém, az arany az érc
kutatásban is sztárnak számít. A 30 kutatásból 
21 célja nemesfémérc vagy nemesfémérc és poli- 
metallikus érc együtt. Polimetallikus ércek 
kutatásával 7, réz és polimetallikus ércek kuta
tásával 2 területen próbálkoznak csak. Össze
sen kilenc gazdasági társaság érdekelt a 30 
területen, de ezek nagy részén (22 dbjnégy 
osztozik. Az alábbi táblázat a három Észak- 
Magyarországi megye közötti területi megosz
tást mutatja.

Holló Sándor 
Magyar Geológiai Szolgálat

MEGYE
KUTATÁSOK

(D B )

KUTATÁSOK
TERÜLETE

(K M )

B. A. 7.. 13 268,55

HEVES 16 238,98

NÓGRAD 1 30,00

ÖSSZESEN 30 537,53
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