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Recsk II. rézérc koncesszióra javasolt terület komplex 

érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése 

 

 

 
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Btv.) 9. § (2) bekezdése értelmében a 

miniszter az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat eredményének figyelembevételével, a 

koncessziós pályázati kiírásban azt a zárt területet hirdeti meg, amelyen az ásványi nyers-

anyag bányászata vagy a geotermikus energia kinyerése energetikai célra kedvezőnek 

ígérkezik. 

Az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatokról szóló tanulmányt (I. rész) a Magyar 

Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) véleményezésre kiküldte az érintett önkormány-

zatoknak és az érdekelt hivatalos szerveknek. 

A vizsgálati jelentés II. része a válaszadó közigazgatási szervek és szakhatóságok 

felsorolása, a III. rész pedig a vizsgálati területre vonatkozó tiltások és korlátozások felso-

rolásából áll, amely az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány, valamint az ille-

tékes hatóságok válaszai alapján került összeállításra. 
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I. Recsk II. vizsgálati terület – Komplex érzékenységi és 

terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

 

Bevezetés 

A Bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bányatörvény) 2010. év 

elejei módosítása alapján „zárt területnek” minősül a meghatározott ásványi nyersanyag — 

így a rézérc — kutatása, feltárása, kitermelése céljából lehatárolt, vizsgálati pályázatra 

kijelölhető terület. A Bányatörvény értelmében a zárt területeken a rendelkezésre álló földtani 

adatok, valamint a vállalkozói kezdeményezések alapján a miniszter vizsgálati pályázatot 

hirdethet meg azokon a területrészeken, ahol — a külön jogszabály szerinti érzékenységi és 

terhelhetőségi vizsgálatok figyelembevételével — az ásványi nyersanyag bányászata, illetve a 

geotermikus energia kinyerése energetikai célra kedvezőnek ígérkezik. 

A komplex érzékenységi–terhelhetőségi vizsgálatokat jelenleg a módosított, 103/2011. 

(VI. 29.) kormányrendelet szabályozza. Ez a vizsgálat a bányászati koncesszió céljára történő 

kijelölés érdekében végzett környezet-, táj- és természetvédelmi, vízgazdálkodási és vízvédel-

mi, kulturális örökségvédelmi, talaj- és földvédelmi, közegészségügyi és egészségvédelmi, 

nemzetvédelmi, területfejlesztési és ásványvagyon-gazdálkodási szempontokat figyelembeve-

vő vizsgálatokat jelenti. 

A rendelet alapján komplex érzékenységi–terhelhetőségi vizsgálatot a Magyar Bányászati 

és Földtani Hivatal (MBFH), a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI), a Herman Ottó 

Intézet (HOI, a Nemzeti Környezetügyi Intézet jogutódja) és az Országos Vízügyi Főigazga-

tóság (OVF) végzik, a rendelet 1. mellékletében megjelölt közigazgatási szervek közremű-

ködésével. 

A rendelet alapján elkészítettük Recsk II terület érzékenység–terhelhetőség vizsgálati 

tanulmányát, ércesedés vonatkozásában. A tanulmány tartalmát és szerkezetét a rendelet 

komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány tartalmáról szóló 2. melléklete 

határozza meg. 
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1. A vizsgálati terület jellemzése 

1.1. Recsk II. vizsgálati terület földrajzi leírása 

1.1.1. Térbeli elhelyezkedése és földrajza 

A vizsgált terület 24,286 km
2
 kiterjedésű. Heves megye megye területén helyezkedik el (1. 

ábra, 1. melléklet, 1. táblázat). A koncesszióra javasolt térrész a felszíntől –1500 méterig 

terjed. 

 
1. táblázat. A vizsgálati terület sarok- 

pontjai 

Id 
EOV Y 

(m) 

EOV X  

(m) 

1 723997 290754 

2 725947 290754 

3 726702 290318 

4 727593 289814 

5 727866 289363 

6 728014 287519 

7 727995 286603 

8 726995 284103 

9 725999 283705 

10 725365 283532 

11 724980 283418 

12 724640 283580 

13 724194 284927 

14 724000 289000 

15=1 723997 290754 

 

A 2. táblázat sorolja fel azokat a településeket, amelyek közigazgatási területe (kül-, és/vagy 

belterülete) érinti a vizsgálati területet. 

 
2. táblázat. A vizsgálati területet érintő  

települési közigazgatási határok 

Település Megye 

Bodony Heves 

Mátraderecske Heves 

Parád Heves 

Recsk Heves 

 

A vizsgált terület tájbeosztását (1. ábra). MAROSI, SOMOGYI szerk. (1990) és DÖVÉNYI szerk. 

(2010) alapján a 3. táblázat mutatja. 

 
3. táblázat. Recsk II. vizsgálati terület tájbeosztása 
(MAROSI, SOMOGYI szerk. 1990, DÖVÉNYI szerk. 2010 alapján) 

Nagytáj Középtáj Kistájcsoport Kistáj Terület (km2) % 

Észak-magyarországi-középhegység Mátravidék 
Mátraalja 

Mátralába  4,1 16,9 

Parád–Recski-medence 17,6 72,4 

Központi Mátra  Magas-Mátra 2,6 10,7 

Összesen 24,3 100,0 

 

A vizsgált terület az Észak-magyarországi-középhegységben, a Mátravidéken terül el, 

legnagyobb része (72,4%) a Parád–Recski-medencéhez tartozik (2. ábra), mely valójában 

kétosztatú medencedombság. Az átlagos relatív relief 95 m/km
2
. É-i határa a Mátralába, mely 

a Mátra hegylábfelszíne, D-en a Magas-Mátra K-i feléhez csatlakozik, melynek DK-i lejtésű, 
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lávatakaró alkotta felszínét periglaciális formaegyüttes jellemzi. A felszínt borító laza, kőzet-

törmelékes üledék miatt a lejtős tömegmozgások hatása a vizsgált egész területen jelentős. 

 

 
1. ábra. A Recsk II. vizsgálati terület elhelyezkedése 

Az éghajlat mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz, D felé átmenettel a Magas-Mátra 

hűvös–nedves zónája felé. Az évi napfénytartam 1860–2020 óra, ebből nyárra 750–820, télre 

180–200 óra esik. Az évi középhőmérséklet 8,5–9,3 °C. A napi középhőmérséklet április 20–

22-től 175–202 napon át (október 14–21-ig) 10 °C fölött marad. Az utolsó tavaszi fagyok 

április 20–25-e körül, míg az első őszi fagyok október 10–15-e körül várhatók, így évente 

átlag 166–172 fagymentes napra lehet számítani. A maximum hőmérsékletek sokévi átlaga 

31–32 °C, míg a téli minimumoké –16,0 – –17 °C. A csapadék évi összege kb. 600–650 mm. 

Évente átlag 45 hóborította nap valószínű, a maximális hóvastagság átlaga 20–25 cm (a D-i, 

Magas-Mátrához tartozó részen 30 cm). Az ariditási index (az a dimenzió nélküli szám, mely 

a párolgás és a csapadék arányát jellemzi oly módon, hogy a mm-ben mért elpárolgott 

vízmennyiséget elosztjuk a mm-ben mért csapadékmennyiséggel; ha értéke >1 arid, ha <1 

humid éghajlatról beszélünk): 1,05–1,15. Leggyakoribb szélirány az ÉNy-i és DK-i, az átla-

gos szélsebesség közel 2 m/s. Az éghajlati adottságok az erdőgazdálkodás, gyógyüdültetés, 

turisztika, valamint a kevésbé hőigényes mezőgazdasági kultúrák számára felelnek meg. 
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2. ábra. Recsk II. vizsgálati terület Magyarország geomorfológiai  

térképén (kivágat: PÉCSI 2000) 

A vizsgált térségben a 2011-es Népszámlálás adatai alapján a népsűrűség átlagosan 60,3 

fő/km
2
 volt, ami jelentősen elmarad az országos átlagtól (106 fő/km

2
). A legnagyobb értéket 

Mátraderecske (140 fő/km
2
) településen veszi fel a népsűrűség, Recsken 61,5 fő/km

2
, Parádon 

55,2 fő/km
2
, Bodonyban pedig mindössze 26,4 fő/km

2
 volt a népsűrűség. A korszerkezet 

kedvezőtlennek tekinthető, a gyermekkorúak száma egyik településen sem haladta meg a 65 

év felettiek számát, az öregedési index (a ≥65 éves életkorú népességnek a gyermekkorú, 
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≤14 éves népességhez viszonyított arányát kifejező szám, mely a népesség korösszetétele 

változásának, így az elöregedés folyamatának egyik legfontosabb indikátora) értéke átlagosan 

155% volt, szemben az országosan mért 93%-os értékkel. A mintaterületen belül kimagasló 

eltérésék nem mutathatóak ki. A leginkább elöregedő település Parád (189%), a legfiatalosabb 

korszerkezettel pedig Recsk (125%) rendelkezett (Népszámlálás, 2011).  

Középfokú szakmai oklevéllel rendelkezett a népesség 22%-a, érettségizett 25%, a 

felsőfokú végzettségűek aránya pedig 8% volt, így az iskolázottság szintje a térségben az 

országos átlag alatt alakult. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya egy településen 

sem érte el az országos átlagot (15,5%), valamint az érettségizettek aránya is az országos átlag 

(27,5%) alatt maradt (Népszámlálás, 2011). 

A vizsgált területen a lakosság gazdasági aktivitási rátája 40% volt, ami nagymértékben 

elmaradt az országos átlagtól (45,4%). A vizsgált települések között nem mutatkozik jelentős 

eltérés, 38,4% (Parád) és 40,3% (Recsk) között mozog a települések aktivitási rátája. A 

munkanélküliségi ráta (3. ábra) szoros kapcsolatban áll a gazdasági aktivitás mértékével, 

azonban az egyes települések között e tekintetben nagyobb különbségek azonosíthatók. A 

térség egészére számított munkanélküliségi ráta 17% volt, szemben az országosan mért 

12,6%-os értékkel. A legkedvezőbb értékkel Recsk (15,2%) rendelkezett, Parádon 17%, 

Mátraderecskén 19,8%, Bodonyban pedig 21,2% volt a munkanélküliségi ráta (Népszámlálás, 

2011). 

 
3. ábra. Recsk II. vizsgálati területen mért munkanélküliségi ráta, 2011 (%) 

A lakosság jövedelmi helyzete szintén kedvezőtlennek tekinthető, az egy lakosra jutó 

összes jövedelem 2011-ben mindössze 527 375 Ft volt (4. ábra), az országos átlag viszont 

ebben az időszakban közel 782 000 Ft volt. A jövedelem tekintetében sem látható jelentős 

különbség a települések között, bár Bodony (440 000 Ft) e tekintetben valamelyest lemarad a 

többi településtől (Mátraderecske: 568 795 Ft; Parád: 528 855 Ft; Recsk: 521 053 Ft). 
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4. ábra. Egy lakosra jutó éves jövedelem Recsk II. vizsgálati területen, 2011 (%) 

A vizsgált területen a legnépesebb nemzetiségek 2011-ben (Népszámlálás 2011) a cigány 

(824 fő), a többi kisebbség összlétszáma nem érte el az 50 főt. A cigányok részaránya a térség 

egészében magasnak tekinthető (11%). A legmagasabb értékeket Recsken (13,6%), mérték, 

Mátraderecskén 11,4%, Bodonyban 9,9%, Parádon pedig 7,1% volt a részarányuk 

(Népszámlálás, 2011). 

A vizsgálati terület településeinek fontosabb adatait a 4. táblázat tartalmazza. 

 
4. táblázat. A területre eső közigazgatási egységek lakossága és népsűrűsége 

(Forrás: TEiR [KSH Népszámlálás 2011; NAV Személyi jövedelemadó statisztika]) 

 Bodony Mátraderecske Parád Recsk Pétervásárai 

járás összesen Járás Pétervásárai Pétervásárai Pétervásárai Pétervásárai 

Lakónépesség 2011 (fő) 764 1962 2053 2789 21433 

Terület 2011 (km2) 29,0 14,0 37,2 45,4 475,1 

Népsűrűség, 2011 (fő/km2) 26 140 55 62 45 

Öregedési index, 2011 (%) 160,4 165,4 189,0 125,1 140,6 

Az általános iskola nyolcadik évfolyamát 

elvégzők aránya, 2011 (%) 33,7 31,8 28,0 27,5 32,1 

Középfokú iskolai végzettség, érettségi 

nélküli, szakmai oklevéllel rendelkezők 

aránya, 2011 (%) 
20,4 22,1 23,4 20,6 21,4 

Érettségizettek aránya, 2011 (%) 21,9 21,9 24,5 28,6 22 

Egyetemi, főiskolai, egyéb oklevéllel 

rendelkezők aránya, 2011 (%) 
6,5 7,0 9,6 7,4 7,0 

Aktivitási arány, 2011 (%) 38,9 40,2 38,4 40,3 37,3 

Munkanélküliségi ráta, 2011 (%) 21,2 19,8 17,0 15,2 18,0 

Egy lakosra jutó jövedelem, 2011 (Ft/fő) 440109 568795 528855 521053 509592 

A cigány népesség aránya, 2011 (%) 9,9 11,4 7,1 13,6 12,7 
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1.1.2. Talajtan és természetes növényzet 

1.1.2.1. Talajtípusok 

A vizsgált területen a felszínt agyagbemosódásos barna erdőtalajok borítják (5. ábra), 

melyek vulkáni és üledékes kőzeteken kialakult, különböző vastagságú talajképző üledéken 

keletkeztek. Zömmel agyagos vályog, vályog mechanikai összetételű, változóan savanyú 

talajok. Vízgazdálkodásuk szemcseösszetételüknek megfelelően közepes vagy kis vízvezető 

és jó vagy nagy víztartó képességgel jellemezhető. Elsősorban szántók, kisebb arányban rétek, 

legelők, erdők. A meredekebb lejtőkön lejtős tömegmozgásokkal, vékonyabb laza üledék-

takaró esetében talajerózióval kell számolni. 

 
5. ábra. Talajtípusok Recsk II. vizsgálati területen  

(VKGA 2009) 

1.1.2.2. Talajérzékenység 

A bányászati koncessziós munkálatokkal (=hatások) szemben mutatott talajérzékenységet 

térképen ábrázoltuk. A 15 hatás a következő volt: anaerob viszonyok, biogén oldódás, hő-

szennyezés, humuszhígulás, láposodás/rétiesedés, lúgosítás, másodlagos szikesedés, roska-

dás/omlás, savasodás, talajdegradáció, felületi talajlehordódás, vonalas talajlehordódás, 

talajvízszint-emelkedés, tömörödés, vízzárás. A vonatkozó adatokat, térképi forrásokat úgy 

válogattuk össze, hogy azok alkalmasak legyenek a talajokat veszélyeztető hatások értékelé-

sére (MARSI, SZENTPÉTERY 2013). Az agrotopográfiai adatbázis (VKGA 2009) 9 tematikus 

szintje közül közvetlenül hetet vontunk be a felszíni hatásokat értékelő adatok közé és 9 

érzékenységi kategóriát különítettünk el úgy, hogy veszélyeztetettségi pontérték szerint 3 fő 

csoportot és azokon belül 3-3 alcsoportot képeztünk.  

A 6. ábra a vizsgált terület fentiek szerint meghatározott talajérzékenységét ábrázolja.  

A vizsgált terület talajérzékenység szempontjából a közepesen veszélyeztetett térségek 

közé tartozik. Az agyagbemosódásos erdei talajok a savasodásra és a tömörödésre érzékenyek 

különösen, a többi vizsgált hatást könnyebben elviselik. A területen a kőzettörmelékes laza 

üledéktakaró és a viszonylag nagy relatív relief következtében az erózióveszély jelentős 

talajkárosító tényező lehet. 

A talajvédelemre az egész vizsgált területen kiemelt figyelmet kell fordítani. 
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6. ábra. Recsk II. vizsgálati terület koncessziós tevékenységgel szembeni talajérzékenységi térképe  

(MARSI, SZENTPÉTERY 2013) 

 

1.1.2.3. A vizsgálati terület természetes növényzete 

A vizsgált terület természetes növényzetében az erdők dominálnak, melyek leginkább a 

Kata-réti-pataktól délre találhatók. Mind a zonális társulások, mind a telepített erdők jellem-

zők. A völgyekben és teknőkben nedves rétek és lápok fordulnak elő, míg északnyugaton 

mezőgazdasági területeket is találunk. 

Mátralába (ÉNy) 

A kistáj növénytakaróját a magasabban fekvő területeken a bükkösök, lejjebb az elgyertyá-

nosodó tölgyelegyes állományok jelentik. A déli oldalakon és az alacsonyabb régióban cseres-

tölgyeseket találunk. A nyugati peremen xerotherm fás és fátlan növényzet jellemző. A 

völgyekben főként égerligetek, füzesek és nedves rétek fordulnak elő. A felszínre bukkanó 

savanyú homokkövön mészkerülő tölgyes jött létre. Telepített erdők a tölgyesek helyére 

ültetett akácosok, az erdei- és feketefenyvesek. 

Parád–Recski-medence (É és közép, a terület nagy része) 

Zonális társulásai a cseres- és a gyertyános-tölgyesek. A Mátra fő tömbjéhez képest 

alacsonyabb a montán fajok száma, de déli részén a „dunántúli” fajok aránya is kisebb. A 

kisavanyodó talajon acidofil tölgyeseket találunk. Gyakori telepített erdők az akácosok és az 

erdeifenyvesek, terjed a bálványfa. Inváziós fajként tért hódítanak a folyóvölgyek mentén a 

japánkeserűfű fajok és a csicsóka. 
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Magas-Mátra (DK-en kis rész) 

A déli kitettségű oldalakon a magasra felhúzódó tölgyesek a jellemzőek, a legmagasabb 

területeket montán bükkösök borítják, lombkoronájuk ideális viszonyok között elegyes. Az 

északi oldalak sziklás–törmelékes és meredek oldalai menedékhelyek a korábbi vegetációs 

időszakok fajainak. Az erősen savanyú talajú területek kiterjedt erdei a mészkerülő tölgyesek 

és a mészkerülő bükkösök. Kiemelten fontos élőhelyek a szivárgó vízfolyások fás és fátlan 

társulásai. Viszonylag elterjedtek a nedves teknőkben a kőrises lápok. A nedves élőhelyek 

fátlan növényzete a forráslápok, láp rétek. A tájegység jelentős részét telepített erdők borítják. 

Nagy kiterjedésű bükkös területeket váltottak fel luc-, vörös- és erdeifenyvesekkel. 

Az erdők aránya igen nagy (53%). Zonális társulások a cseres- és a gyertyános-tölgyesek, 

míg a magasabban fekvő területeken bükkösök találhatók. A völgyekben főként égerligetek és 

füzesek fordulnak elő a nyugati részen. Jellemzőek a telepített erdők is, melyek főként akáco-

sok és különböző fajokból álló fenyvesek. Tulajdonforma tekintetében a magántulajdon a 

legnagyobb arányú, de a terület déli felén nagy kiterjedésben állami tulajdonú erdők fordulnak 

elő, míg Parádtól délre van egy kisebb közösségi tulajdonba tartozó terület. Elsődleges 

rendeltetés szempontjából a terület nagy része a gazdasági kategóriába esik, közjóléti kategó-

ria középen és keleten fordul elő, de kevés védelmi kategória található. Tűzveszélyességi 

szempontból a közepes- és a kis tűzveszély kategória jellemző, de elszórtan a nagymértékű 

tűzveszély kategória is előfordul (a bekezdés forrása: http://erdoterkep.mgszh.gov.hu/). A 

térség erdeinek főbb jellemzőit a 7. ábra mutatja be. 

 

 
7. ábra. A Recsk II. vizsgálati terület erdőállományának fontosabb jellemzői. 
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1.1.3. A területhasználat térképi bemutatása 

A területhasználat ismert adatai a CORINE (2009) szerint az alábbiak (5. táblázat), térképi 

ábrázolásuk a 2. sz. mellékleten látható. 

 
5. táblázat. Recsk II. vizsgálati terület területhasználatának adatai (CORINE 2009) 

Kód Leírás 
Terület 

(km2) 
% 

112 Lakott területek – nem összefüggő település szerkezet 0,7 2,8 

121 Ipari, kereskedelmi területek 0,8 3,3 

142 Sport- és szabadidő-létesítmények 0,7 2,7 

211 Nem öntözött szántóföldek 2,7 11,2 

231 Rét/legelő 2,7 11,2 

243 Elsődlegesen mezőgazdasági területek 2,6 10,5 

311 Lomblevelű erdők 10,9 45,1 

312 Tűlevelű erdők 1,1 4,6 

313 Vegyes erdők 0,8 3,3 

324 Átmeneti erdős–cserjés területek 1,3 5,3 

 Összesen 24,3 100,00 

 

1.1.4. Természetvédelem 

Az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről egyik alapelve rögzíti, hogy „a 

természet védelméhez fűződő érdekeket a nemzetgazdasági tervezés, szabályozás, továbbá a 

gazdasági, terület- és településfejlesztési, illetőleg rendezési döntések, valamint a hatósági 

intézkedések során figyelembe kell venni.” A 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet, az európai 

közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről, kimondja, hogy terv vagy 

beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt vizsgálnia kell a Natura 2000 terület 

jelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt 

hatásokat. Bármilyen kedvezőtlen hatás megállapítása esetén bizonyos közérdekhez fűződő 

tervek vagy beruházások esetében lehet engedélyt kiadni, de a beruházást úgy kell megvalósí-

tani, hogy az a lehető legkisebb kedvezőtlen hatással járjon. 

A vizsgált területen tájvédelmi körzet található (5,3%). A Natura 2000-es területek kisebb 

része a különleges vagy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek (SAC) kategóriába 

tartozik (6,7%), míg különleges madárvédelmi terület (SPA) több mint a terület harmadát fedi 

le (36,2%). A Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei közül elsősorban magterület fordul elő 

(37,4%), az ökológiai folyosó kategóriába 6,6% tartozik, míg a pufferterület részaránya 

nagyon kicsi (2,9%, összesen 46,9%-ot fed le ez a védelmi kategória a területből). Az egyes 

védett kategóriák átfednek egymással! 

1.1.4.1. Természetvédelmi terület 

A tájvédelmi körzet északi részéből nyúlik be egy kisebb részterület a vizsgált területre. A 

Mátra erdős táj, változatos erdőtársulásokkal. Legjellemzőbb erdőtársulása a középhegységi 

cseres-tölgyes. A cseres-tölgyeseket északon 550 m, délen 650 m magasság körül gyertyános-

tölgyes, majd bükkös váltja fel. 900 m fölötti magasságban, a Kékes, Galyatető és Piszkéstető 

északi, hűvös lejtőin magashegyi bükkös található. Az itteni idős, természetközeli állapotban 

lévő bükkösben jelölték ki a hegység két erdőrezervátumának egyikét, ahol a változatos 

faállomány-szerkezet és a természetes erdődinamikai folyamatok teljes ciklusban vizsgálha-

tók. A forráslápok, valamint az azokat kísérő kisvízfolyások védett különlegessége a hegyi 

perje, amelynek valamennyi hazai előfordulása Mátrában található, a Galya déli előterében, 
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illetve a Kékes tömb északi lábánál. A flórához hasonlóan a Mátra állatvilága is rendkívül 

gazdag és változatos, a hegységben ritka, védett kétéltűek élnek, de igen gazdag a madárvilág 

is. Számos védett emlősfaj is élőhelyet talál itt, például különféle denevérfajok, melyeknek 

fontos élőhelyet jelentenek az érckutatások után visszahagyott bányavágatok, tárók is. 

Érintett települések: Parád, Recsk 

1.1.4.2. Egyéb, országos védettségű területek 

Nemzeti Ökológiai Hálózat 

Az ökológiai hálózat övezeteire vonatkozó általános irányelveknek megfelelően az ökoló-

giai hálózat övezeteiben tájidegen műtárgyak, tájképileg zavaró létesítmények nem helyezhe-

tők el, és a táj jellegét kedvezőtlenül megváltoztató domborzati beavatkozás, valamint a 

természetvédelem céljaival ellentétes fásítás nem végezhető. Magasépítmények (10 méternél 

magasabb) elhelyezése kerülendő, illetve csak látványterv alapján a természetvédelmi hatóság 

hozzájárulásával engedélyezhető. Az ökológiai hálózat mezőgazdasági művelés alatt álló 

területein csak környezetkímélő extenzív gazdálkodás folytatható. Az övezetek területén 

művelésiág-változtatás — művelés alól kivonás és a művelés alól kivett terület újrahasznosí-

tása — a termőföld védelméről szóló, 2007. évi CXXIX. törvény 10. § (1) bekezdése alapján 

csak az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehetséges. A pufferterületeken a földtani kutatás-

hoz, tájrendezéshez és bányászati termeléshez kapcsolódó államigazgatási eljárásokban a 

természetvédelmi hatóság szakhatósági bevonása szükséges. 

Magterületnek minősülnek a Natura 2000-es területek és azon kívül az Ilona-völgytől 

nyugatra és délre eső jelentős területek. 

Ökológiai folyosó a terület északi felében található, vízfolyásokhoz kapcsolódva (Parádi-

Tarna, Kata-réti-patak, Bükk-pataka), illetve a Kata-réti-patak és Parád között egy különálló 

területen. 

Pufferterület csak egy helyen fordul elő, a terület keleti szélén a recski Hegyes-hegyhez 

kapcsolódva. 

Natura 2000 területek 

Különleges vagy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (SAC) kettő található a 

vizsgált területen, a Mátra északi letörése elnevezésű terület (HUBN20047) és a recski 

Hegyes-hegy (HUBN20044). 

Különleges madárvédelmi terület (SPA) a Mátra elnevezésű (HUBN10006), mely délről 

egészen a terület közepéig benyúlik. 

Ramsari terület nem található a vizsgált területen. 

„Ex lege” védett természeti terület  

„Ex lege” védett természeti területnek minősülnek a lápok, szikes tavak, kunhalmok, föld-

várak, források és víznyelők. „Ex lege” védettek a barlangok is, de ezek — jellegüknél fogva 

— védett természeti értékek. A vizsgált koncessziós területen kunhalmok és, földvárak nem 

találhatók, de a többi „ex lege” védett kategóriáról nincs információnk. 

 

Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák (FAVÖKO) a következő víztestekhez kapcso-

lódnak (zárójelben a védett terület típusa van feltüntetve): Mátra sekély hegyvidéki 

(tájvédelmi körzet, Natura 2000) és Mátra hegyvidéki (tájvédelmi körzet, Natura 2000). 
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1.1.4.2. Helyi jelentőségű védett természeti területek 

Helyi jelentőségű védett természeti területeknek nevezzük a települési — Budapesten a 

fővárosi — önkormányzat által, rendeletben védetté nyilvánított természeti területeket. 

Védelmi kategóriájukat tekintve lehetnek természetvédelmi területek (TT) vagy természeti 

emlékek (TE) is. (6. táblázat) 

 
6. táblázat. Helyi védettségű természeti értékek a vizsgálati területen 

Név 
Törzskönyvi 

szám 
Megye Település 

Védelmi 

kategória 

Kiterjedése 

(ha) 

Ebből 

fokozottan 
védett (ha) 

Hatályba 

lépés éve 

Ilona-völgyi fasor 9/6/TE/75 Heves Parád TE 0 0 1975 

Parádfürdői park 9/25/TT/82 Heves Parád TT 5,17 0 1982 

Arborétum 9/7/TT/75 Heves Recsk TT 67,79 0 1975 
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1.2. Recsk II. vizsgálati terület földtana 

1.2.1. A terület geológiai és geofizikai megkutatottsága 

1.2.1.1. Érc-, szén-, szénhidrogén-kutatás 

A területen régóta folyik érckutatás, szénhidrogén-kutatás viszont nem volt jellemző a 

területen (MBFH Jelentéstár). A terület szempontjából legjelentősebb területek neveit és 

fontosabb dokumentációit a 7. táblázat és 8. ábra adja meg. 

A vizsgálati területre eső még hatályos kutatási területeket, bányatelek az 1.5. fejezet, 3. 

melléklet mutatja be. 

 
7. táblázat. A vizsgálati területet érintő fontosabb korábbi érckutatási területek, bányatelkek  

Név 

Időszak (Kezdet és megszűnés) 
Engedélyes 

Zárójelentés, fontosabb 

dokumentáció az 
MÁFGBA-ban 

Megjegyzés 

Kutatási terület 

Lahóca és Veresagyagbérc  

1993–1997 
ENARGIT Kft. T.21863 a vizsgálati területen 

Recsk-Lahóca II. - Recsk-Veresagyagbérc II. - 

nemesfém érc 

1996–2010 

ENARGIT Kft.  a vizsgálati területen 

Recsk mélyszint - polimetallikus érc, rézérc 

1996–2001 

Recski Ércbányák 

Rt. 
 a vizsgálati területen 

Recsk mélyszint II. - nemesfém érc, 

polimetallikus érc 

1996–2001 

Recski Ércbányák 

Rt. 
 a vizsgálati területen 

Recsk mélyszint III. - nemesfém érc, 

polimetallikus érc, réz 

1996–2001 

Recski Ércbányák 

Rt. 
 a vizsgálati területen 

Recsk-Lejtakna kiterjesztés - nemesfém érc 

1997–2002 
ENARGIT Kft.  a vizsgálati területen 

Recsk-közép - nemesfém érc 

1996–2000 
ENARGIT Kft.  a vizsgálati területen 

Recsk Észak - nemes- és színesfémérc 

2003–2007 

St. Stephan Gold 

Bányászati Kft. 
 a vizsgálati területen 

Recsk Észak - nemesfém- és polimetallikus érc 

2007–2013 

St. Stephan Gold 

Bányászati Kft. 
Zelenka, Dura 2013a a vizsgálati területen 

Recsk Dél - nemes- és színesfémérc  

2004–2013 

St. Stephan Gold 

Bányászati Kft.  

Eastmine Bányászati 

Kft. 

Zelenka, Dura 2013b a vizsgálati területen 

Parád É-D - nemes- és színesfémérc  

2004–2012 

St. Stephan Gold 

Bányászati Kft.  

Eastmine Bányászati 

Kft. 

ÉMO.17696 a vizsgálati területen 

Mátraderecske-Kanázsvár - nemesfém- és 

polimetallikus érc 

1994–2005 

HUMEX Magyar-

Angol Kutatási és 

Bányászati Kft. 

 
a vizsgálati területet a Ny-i 

részén érinti 

Mátraderecske-Kanázsvár - színesfém- és 

nemesfémérc 

2010–2014 

Eastmine Bányászati 

Kft. 

(a kutatási terület 

visszaadva) 

a vizsgálati területet a Ny-i 

részén érinti 

Recsk-Bájpatak - színesfém- és nemesfémérc 

2010–2014 

Eastmine Bányászati 

Kft. 
 

a vizsgálati terület 

környezetében 

Bányatelek 

Recsk I. – rézérc  

1960. 03. 23 – (érvényes bányabezárási MÜT) 

Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt. 
 a vizsgálati területen 

Recsk II. – színesfémérc 

1991. 07. 18 – (szünetelő) 

Nitrokémia 

Környezetvédelmi 

Tanácsadó és 

Szolgáltató Zrt. 

Komlóssy et al. 2000 

Szebényi et al. 2013 
a vizsgálati területen 
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8. ábra. Korábbi és jelenlegi érckutatási területek és ércbányatelkek 

1.2.1.2. Szakirodalom, jelentések 

A Recski Ércbányák Zrt. 1999-ben a Recski Földtani és Műszaki Adattárat, valamint a 

Földtani Térképtárat átadta a Magyar Geológiai Szolgálat Országos Földtani és Geofizikai 

Adattárának. Az átvett tételeket egy 11 490 tételes lista tartalmazza (SZEBÉNYI et al. 2013). 

Jelenleg a recski adattárak anyaga a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) Magyar 

Állami Földtani Geofizikai Bányászati Adattárának (MÁFGBA) kezelésében van. Az egykori 

Recski Földtani és Műszaki Adattár RMUSZ (3122 tétel), a Földtani Térképtár RFÖLD 

részadattár néven található meg (4341 tétel). Az RTÉRK részadattár pedig a térképeket 

tartalmazza (4027 tétel). Az 1999 utáni anyagok egy része szintén elérhető a MÁFGBA-ban. 

Áttekintettük a vizsgálati területről rendelkezésre álló földtani, geofizikai, fúrásos, 

vízföldtani adatokat a MÁFGBA alapján. A dokumentumokat, jelentéseket 2 csoportba sorol-

tuk: érc-, szén-, szénhidrogén-kutatás, illetve az érzékenység–terhelhetőség, vízkutatáshoz 

kapcsolódó anyagok külön táblázatba gyűjtöttük feltételezhető fontosságuk szerint minősítve 

(5. függelék). A minősítés jobbára csak a jelentéstári nyilvántartásban rendelkezésre álló 

adatok alapján történt. 
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1.2.1.3. Fúrások 

A kutatás hosszú évtizedei során igen sok fúrás mélyült a területen, részben a felszínről 

indítva (felszíni / külszíni fúrások), részben pedig bányavágatokból mélyítve (bányabeli 

fúrások). 

Felszíni kutatófúrások 

A felszíni kutatási fázisban (1957–78 közt) 250×250 m, sőt 175×175 m hálózatban végzett 

külszíni fúrásos kutatás során 134 db fúrólyuk mélyült mintegy 156 km összhosszal 

(ZELENKA, SZEBÉNYI 2002, SZEBÉNYI et al. 2013). 

A mélyszinti ércelőfordulás külszíni mélyfúrásos kutatásának összefoglalását CSEH 

NÉMETH et al. (1984) adta meg. 

A Veresagyagbérc kutatása során az Enargit Kft. 71 kutatófúrást mélyített teljes magmin-

tavétellel összesen 10 114 m hosszban (Enargit 1997). A magfúrások rövidített rétegsorai 

elérhetők digitális formában (Enargit 1997. M–6). 

A Veresagyagbérc előzetes kutatása során (maximum 40 méter mély) felszíni ütveműködő 

fúrásokat is telepítettek (Enargit 1997). A kismélységű ütveműködő fúrások technikai adatait 

és rétegsorát az Enargit 1997 M–7. melléklet adja meg. 

A Recsk-észak kutatási területen 2011–2012-ben 5 fúrást mélyített a St. Stephan Gold Kft. 

894,1 m összhosszban (F–1–5 fúrások, 2 függőleges és 3 ferde fúrás, ZELENKA, DURA 2013a). 

A Recsk-dél kutatási területen 2008–2010-ben 2 új fúrást mélyített az Eastmine Kft. 200 m 

összhosszban (ZELENKA, DURA 2013b). 

Bányabeli kutatófúrások 

A részletes kutatások során (1986-ig, bányabeli kutatási munkák, 1975–1986) 552 db, 

összesen 84 690 folyóméter bányabeli kutatófúrás mélyült hálózatokban magfúrással. A 

mélyszint kutatása során készült bányabeli fúrások összefoglaló táblázatát KOMLÓSSY (2000) 

7. önálló melléklete foglalja össze (569 db fúrás). A mélyszint (korábbi Recsk II. terület) 

bányabeli fúrásait, vágatait és aknáit a 9. ábra mutatja be. 

A recski mélyszinti színesfém érc előfordulás bányabeli részletes fázisú földtani kutatásá-

nak összefoglalását CSEH NÉMETH (1987), BAKSA et al. (1988) adta meg. 
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9. ábra. A mélyszinti ércesedés bányabeli kutatási objektumai 

(SZEBÉNYI et al. 2013) 

Az egykori Recsk I. (Lahóca) és a Recsk II. (mélyszint) kutatási objektumait a 10. ábra 

mutatja be (SZEBÉNYI et al. 2013). 

 

Áttekintettük a területre eső fúrásokat (MBFH Fúrási megkutatottság, MFGI GeoBank, 

MFA). Ez alapján 1075 fúrás esik a vizsgálati területre. Ezek közül 801 fúrás 100 méternél 

mélyebb, 121 fúrás 1000 méternél mélyebb és érckutatási célú. Ezek közül 1025 fúrás 

kútkönyve megtalálható az MBFH adattárában (MBFH Fúrásnyilvántartás, GeoBank, MFA, 

3. függelék, 4–5. melléklet). 

Az érckutatási célból mélyült fúrások száma 995. 

Az MBFH szénhidrogén-kutató fúrás-nyilvántartása szerint egy, 1937-ben mélyült 736 m 

mély fúrás esik csak a vizsgálati területre. 

A fúrás nyilvántartásban rendelkezésre álló, az ércesedésre vonatkozó információkat a 4. 

függelék összegzi (MFA). 
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10. ábra. A recski ércmező áttekintő kutatási térképe 

(SZEBÉNYI in KOMLÓSSY et al. 2000. 12. ábra) 
Piros vonal a vizsgálati területet jelöli. 

Halványzöld szín a mélyszinti bánya –700 m szinti, halvány narancssárga szín pedig a –900 m szinti bányatérséget jelöli. 
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Magminták 

Az MBFH Magraktárában (Rákóczibányán, illetve Szépvízéren) 23, a területre eső, fúrás 

maganyaga érhető — legalább részben — el (304 mag és 1084 magláda, összes becsült hossz 

7660 fm, az adott fúrások maganyagának újrafeldolgozása–rendszerezése még nem történt 

meg, a területre és környezetébe eső fúrások adataiat a 8. táblázat listázza). 

 
8. táblázat. Az MBFH magraktáraiban elérhető magminták 

ID Település Fúrás 
EOV_Y 

(m) 
EOV_X 

(m) 
Z 

(m) 
Mélység 

(m) 
Dátum Raktár Épület +Terület 

120527 Recsk Rm–32 725816,7 287127,7 209,9 1222,5 1969 Rákóczibánya Nincs adat 1 

120507 Recsk Rm–XII 727626,4 289334 188,9 1000 1967 Rákóczibánya Nincs adat 1 

120522 Recsk Rm–XXVII 726899 286967,2 235,3 1010,3 1968 Szépvízér IV 1 

120574 Recsk Rm–79 725347,3 285329,5 254,1 1200 1972 Rákóczibánya Nincs adat 1 

120558 Recsk Rm–63 725687,6 288124,6 287,7 1200 1971 Rákóczibánya Nincs adat 1 

120350 Recsk R–171 727063,9 288396 304,8 300 1960 Rákóczibánya Nincs adat 1 

120556 Recsk Rm–61 725834,1 289203,3 202 1200 1971 Szépvízér III 1 

120526 Recsk Rm–XXXI 725884 288121,2 272 1064,5 1969 Rákóczibánya Nincs adat 1 

120368 Recsk R–200 727851,4 288086,2 204,1 304,7 1961 Rákóczibánya Nincs adat 1 

120501 Recsk Rm–VIII 727164,8 289162,5 213,1 1082 1965 Rákóczibánya Nincs adat 1 

120510 Recsk Rm–XV 726763 287405,1 197,3 1263,5 1967 Rákóczibánya Nincs adat 1 

120359 Recsk R–186 726901,5 288368,2 280,8 300 1961 Rákóczibánya Nincs adat 1 

120513 Recsk Rm–XVIII 726775,6 290087,1 189,6 1000 1968 Rákóczibánya Nincs adat 1 

120330 Recsk R–149 726754,8 288530,4 215 128,5 1959 Rákóczibánya Nincs adat 1 

120612 Recsk Rm–117 724713,1 285571,6 300,6 1200 1977 Rákóczibánya Nincs adat 1 

120498 Recsk Rm–V 727799,8 287376,3 187,1 880,1 1961 Rákóczibánya Nincs adat 1 

120582 Recsk Rm–87 725335,9 288608,5 264,9 1230 1973 Rákóczibánya Nincs adat 1 

120516 Recsk Rm–XXI 727087,1 288040,3 197,6 1002 1967 Szépvízér III 1 

120523 Recsk Rm–XXVIII 724335,5 288146,3 251,8 1100 1968 Szépvízér IV 1 

120518 Recsk Rm–XXIII 727507,3 289733,9 189,7 1000 1968 Rákóczibánya Nincs adat 1 

120534 Recsk Rm–39 725896,5 288983,1 202 1364,6 1969 Rákóczibánya Nincs adat 1 

120525 Recsk Rm–XXX 726363,3 288411,7 196,9 1286,8 1968 Rákóczibánya Nincs adat 1 

120361 Recsk R–189 726844 288313,7 277,6 300,2 1961 Rákóczibánya Nincs adat 1 

120169 Recsk R.Cs–7 727770,1 284282,3 445,1 61,8 1979 Rákóczibánya Nincs adat 2 

120168 Recsk R.Cs–6 727844,6 284193,9 429,7 68 1979 Rákóczibánya Nincs adat 2 

120598 Recsk Rm–103 722965,3 282156,4 652,4 1250 1974 Rákóczibánya Nincs adat 2 

120626 Recsk Rm–131 730939,7 286202 270 1200 1978 Rákóczibánya Nincs adat 2 

120631 Recsk Rm–136 732893,4 289239,4 304,8 1162,9 1979 Rákóczibánya Nincs adat 2 

120630 Recsk Rm–135 734266,6 288107,9 251,9 1200 1978 Rákóczibánya Nincs adat 2 

113601 Parád P–3 727119,1 282511,5 568,2 191,9 1966 Rákóczibánya Nincs adat 2 

120650 Recsk R.Kt–1 730933,5 285883,4 265,2 50,1 1963 Rákóczibánya Nincs adat 2 

120613 Recsk Rm–118 728106,3 291060,4 194,8 1102,1 1977 Rákóczibánya Nincs adat 2 

120508 Recsk Rm–XIII 728153,3 287885,3 182,9 1000,3 1966 Rákóczibánya Nincs adat 2 

120171 Recsk R.Cs–9 727526,3 284250,3 411 71,4 1979 Rákóczibánya Nincs adat 2 

120500 Recsk Rm–VII 728057,6 286931,2 227,9 1000 1963 Rákóczibánya Nincs adat 2 

120519 Recsk Rm–XXIV 728093 289386,6 197,2 1000,3 1968 Rákóczibánya Nincs adat 2 

120587 Recsk Rm–92 724547,7 281231 673,1 1200 1974 Rákóczibánya Nincs adat 2 

120604 Recsk Rm–109 721489,4 283187,6 598,9 1200 1976 Rákóczibánya Nincs adat 2 
+Terület: 1 – a vizsgálati területen, 2 – a környezetben. 
 

Recsken (a Nitrokémia Zrt. kezelésében) 1015 fúrás érces szakaszának maganyaga érhető 

el (megfelezett fúrómagok). Ennek 15 833 soros leltára az MBFH adattárában is elérhető. A 

recski Művelődési Ház és Bányászati Kiállítóhely tetőterében található a Recski Ércbányák 

Rt. Lelőhelyi Etalongyűjteménye, melyről az ELTE hallgatói és önkéntesei által 2013-ban 

készített 3245 soros fényképekkel illusztrált katalógus áll rendelkezésre. 
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1.2.1.4. Geofizikai mérések 

A harmincas években — kőolaj-kutatási céllal — gravitációs és mágneses méréseket 

végeztek. E kutatások és az azokat követő fúrások eredményei alapján tisztázták a rézlelőhely 

közvetlen és távolabbi körzetének nagyszerkezeti viszonyait. 1953-ban az ELGI graviméteres 

és természetes potenciál, később pedig refrakciós szeizmikus méréseket végzett. Az előkutatás 

során az 1:50 000–1:25 000 méretarányú földtani térképezés és egyedi térképező fúrások 

(MÁFI) mellett felszíni (ELGI) és légi (MÉV) geofizikai mérések segítségével tisztázódtak az 

Északkelet-Mátra mélyföldtani felépítésének alapvető jellemzői. Az ELGI refrakciós 

szeizmikus, geoelektromos méréseket végzett. 1966-ban repülőgépes légi mágneses és 

radiometriai mérésekkel térképezték fel a Mátra területét és benne Recsk környékét (MÉV, 

ELGI). Az eredetileg analóg mérések 1:50 000 térképei (digitalizálás után) digitális formában 

rácsba interpolálva is elérhetők. 1992-ben egy újabb komplex légi geofizikai mérés fedte le a 

területet (elektromágneses, mágneses, radiometriai mérések). A terület szerkezeti, földtani 

képének megszerkesztéséhez, kiegészítéséhez használták fel a komplex légi geofizikai 

mérések adatait (1992. évi komplex légi geofizikai mérések, Eger, GULYÁS et al. 1994). A 

fedő andezit és a kapcsolódó kürtő-extruzív dóm és telér képződmények jelentősen nagyobb 

szuszceptibilitásuk miatt a mágneses térképen jól körvonalazódnak (Enargit 1997). A 

mélyszinti lelőhely kutatása 1959–1988. között zajlott, melynek keretében mélyfúrás-

geofizikai és bányabeli geofizikai mérések történtek. 

A geofizikai mérések közül a mélyfúrás-geofizikai (karotázs) mérések játszották a legfon-

tosabb szerepet. A felszíni geofizikai módszerek, mint a szeizmikus (reflexiós, refrakciós), az 

elektromágneses (frekvenciaszondázás, magnetotellurikus [MT] és tellurikus [TE]), a mély-

geoelektromos (VESZ), a gravitációs, a mágneses, és komplex légi geofizikai mérések 

jobbára kutatások korai, előkészítő fázisaiban (pl. a szerkezetek kijelölésében, lehatárolásá-

ban) kaptak szerepet. Az érckutatáshoz kapcsolódó részletező, speciális geofizikai méréseket 

a digitális felmértségi adatbázisok nem tartalmazzák, a kapcsolódó jelentéseket az 5. függelék 

adja meg. 

A gravitációs, mágneses, MT, TE, VESZ adatok az MFGI geofizikai felmértségi 

adatbázisaiból származnak. A szeizmikus felmértségek (2D, 3D és VSP, illetve szeizmokaro-

tázs) leválogatása az MBFH megkutatottsági adatrendszereiből (2010. 07., 2012.) történt. 

A geofizikai felmértséget a 4. melléklet mutatja be, számszerűen a 9. táblázat adja meg. 

 
9. táblázat. A rendelkezésre álló geofizikai adatok: geofizikai felmértség a vizsgálati területre 

Terület 

100 m-

nél 
mélyebb 

fúrás 

Digitális 

mélyfúrás-

geofizika 

VSP * 

Szeizmo-

karotázs 
* 

2D  

reflexió 

* 

3D 

szeizmika 

* 

Gravitáció 

Mágneses 
Tellurika 

(TE) 

Magneto-

tellurika 

(MT) 

VESZ 

ABmax 
>4000 

m 
dZ dT légi dT 

Recsk  

II 
(db) 

(területi 

fedettség 
km2) 

(db) 

(területi 

fedettség 
km2) 

(db) 

24,285 

km2 
805 11 

0 

0 
0 0 618 468 0  0 0 0 

* MBFH adatok alapján. 

 

Terület 

100 m-

nél 
mélyebb 

fúrás 

Digitális 

mélyfúrás-

geofizika 

VSP* 

Szeizmo-

karotázs* 

2D 

reflexió 

* 

3D 

szeizmika 

* 

Gravitáció 

Mágneses 
Tellurika 

(TE) 

Magneto-

tellurika 

(MT) 

VESZ 

ABmax 
>4000 

m 
dZ dT légi dT 

Recsk 

II 
(db/km2) 

(területi 

fedettség 
%) 

(db/km2) 

(területi 

fedettség 
%) 

(db/km2) 

24,285 

km2 
33,148 0,4530 0 0 0 25,4478 19,2712 0 0 0 0 0 

*MBFH adatok alapján. 
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Mélyfúrás-geofizikai mérések (karotázs) 

A lemélyített fúrások túlnyomó többségében csak ferdeségmérést végeztek. A külszíni 

fúrások esetében ferdeségmérő műszerrel csak a csövezett szakaszokban dolgoztak, tehát a 

fúrásokban a felső 300–600 méteres szakaszon nincs ferdeségmérési adat. Utána azonban már 

hiába mérték 25–50 méterenként a lyukferdeséget, azzal együtt is csak egy hibakört tudtak 

kiszerkeszteni, amelyen belül bárhol lehet az adott fúrás. Ez a hibakör akár 100 métert 

meghaladó sugarú is lehet (SZEBÉNYI et al. 2013). 

A bányabeli kutatófúrások esetében csak a fúrások kb. 1/3-ában volt ferdeségmérés. A 

bányabeli fúrásokban a ferdeségmérés Pajary típusú magneto-mechanikus, óraszerkezetes 

ferdeségmérő műszerrel történt (környezet mágneses tulajdonságú ásványai (pirrhotin, 

magnetit) is képesek voltak eltéríteni a mágnestűt). Az előzetes tanulmányok alapján a 200 m 

fúrási hosszon a bányabeli fúrások 6–25 m között ferdültek (SZEBÉNYI et al. 2013). 

Emellett az évek során számos mélyfúrás-geofizikai (karotázs) módszert próbáltak ki az 

ércesedés kimutatására. 

Az MBFH Fúrásnyilvántartása szerint a területre eső 1088 fúrásból 290-ban végeztek 

valamilyen mélyfúrás-geofizikai mérést (jobbára csak ferdeségmérést). 

Ezek közül 11 fúrás mélyfúrás-geofizikai adata (legalább részleteiben) digitális formában 

elérhető az MFGI Mélyfúrás-geofizikai Adatbázisában (10. táblázat). 

 
10. táblázat. Digitális formában jelenleg elérhető mélyfúrás-geofizikai mérések a vizsgálati területen  

(MFGI Mélyfúrás-geofizikai Adatbázis) 

Település Fúrás 
EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Z 

(mBf) 

Mélység 

(m) 
Log szám Dátum Mérések* 

Recsk Recsk–237 726508,8 288910,1 211,2 120 18 1970 
RN10,SP, kontSP, GR, GG, SGG, RG, 

7db átlag, 3db labor 

Recsk Recsk–239 726491,2 288903,9 209,98 136 20 1971 
RN40, RN160, SP, kontSP, GR, SGG, 

NN, RG, 8db átlag, 3db labor 

Recsk Recsk–240 726470,7 288960,3 211,98 150 16 1971 
RN40, SP, CAL, GR, SGG, RG, 6db 

átlag, 3db labor 

Recsk R–200 727851 288086 204 110 5  RN24, E98, GR, RG, SP 

Recsk RV 725730 288565 -890 92 4  SP, GR, RN24, E98 

Recsk R–290 726608,8 288985,5 216,52 127 8 1973 
SP, RN10, RN40, RG, GG, SG-a, SG-

b, SG-a/b 

Recsk RM–36 726250,5 288065 206,65 1241 9 1969 
SP, RN10, RN40, RN60, GR, GGC, 

NNh, NNr, rtg1 

Recsk RM–122 725237,3 284285 313,47 1200 3  NG, RDP1, RDP2 

Recsk Re–124 725580,6 288298,6 262,89 1200 13 1977 
SP, GR, RN10, RN30, RN50, RN100, 

RG3, RG8, KP, GG, NG, SGG, CAL 

Recsk RM–127 726138,3 284658,6 321,7 1200 11 1977 
SP, GR, RN10, RG, KP-Cu, KP-Zn, 

GG, NG, SGG, T, CAL 

Recsk RM–49 726169,2 288295,7 227,35 1201,5 8 1970 
SP, GR, KSP, RN10, RN40, RN160, 

RG, GG 

*Mérések:  

Rövidítés Leírás Rövidítés Leírás 

CAL Lyukátmérő mérés RN10 Normál (potenciál) típusú fajlagos ellenállás 

E98 Ellenállásmérés RN100 Normál (potenciál) típusú fajlagos ellenállás 

GG (GGr, GGh) Gamma-gamma mérés (rövid szonda, hosszú szonda) RN160 Normál (potenciál) típusú fajlagos ellenállás 

GGC kompenzált gamma-gamma vizsgálat RN24 Normál (potenciál) típusú fajlagos ellenállás 

GR Természetes gammaszelvényezés RN30 Normál (potenciál) típusú fajlagos ellenállás 

kontSP kontakt természetes potenciálmérés RN40 Normál (potenciál) típusú fajlagos ellenállás 

KP (KP-Cu, KP_Zn) kontakt potenciál mérés RN50 Normál (potenciál) típusú fajlagos ellenállás 

KSP kontakt természetes potenciál mérés RN60 Normál (potenciál) típusú fajlagos ellenállás 

NG neutron gamma vizsgálat rtg1 röntgen vizsgálat 

NN (NNr, NNh) neutron-neutron vizsgálat (rövid szonda, hosszú szonda) SG-a spektrál gamma vizsgálat 

RDP1  SG-a/b spektrál gamma vizsgálat 

RDP2  SG-b spektrál gamma vizsgálat 

RG Inverz (gradiens) fajlagos ellenállás SGG szelektív gamma 

RG3 Inverz (gradiens) fajlagos ellenállás SP Természetes potenciál 

RG8 Inverz (gradiens) fajlagos ellenállás T Folyamatos hőmérséklet szelvényezés 
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A területről sem VSP, sem szeizmokarotázs mérés nem ismert. 

A fúrásokban akusztikus karotázs mérések nem ismertek. 

 

A mélyfúrás-geofizikai (karotázs/fúrólyuk) mérések esetén több alkalommal végeztek 

kísérleti karotázs méréseket. A legfrissebb ilyen jellegű kísérleti mélyfúrás-geofizikai (karo-

tázs/fúrólyuk) szelvényezést az ELGI a (Recsk I. bányatelekre eső) Lahóca R–396 fúrásban 

végezte annak megállapítására, hogy rendelkezésre állt-e a mérés idején (1990?) a hazai 

műszerválasztékban olyan módszer, amelyet a lahócai érc kimutatására használhatnak. A 

következtetésük az volt, hogy sem az elektromos, sem a mágneses, sem a radioaktív mód-

szerek nem használhatók a lahócai ércesedés esetén az érc vagy az érces zóna kimutatására. 

(A mérés eredményei az Enargit [1997] M-5. mellékletében láthatók). 

A fúrásokban kísérleti in situ fémkoncentráció méréseket végeztek (XRF mérés, módszer-

fejlesztés, SZEBÉNYI et al. [2013], 13 dokumentáció található erről a Recsk adattárban, pl. 

TÓTH BORSOS 1988, RFOLD 3601). 

Fúrásokban végzett hőmérsékletmérés – geotermikus viszonyok vizsgálata: számos 

fúrásban végeztek hőmérsékletmérést, sok esetben a kifolyó víz hőmérsékletét is rögzítették. 

Ezek a mérések azonban nem teszik lehetővé árnyaltabb geotermikus kép szerkesztését. A 

geotermikus kép értelmezése során is figyelembe kell venni azt a körülményt, hogy a 

hőmérsékletmérések nem egy mélységben történtek, továbbá sok esetben tényleges talphő-

mérséklet, illetve kifolyó víz hőmérséklet alapján lettek szerkesztve, a vízáramláshoz 

hasonlóan a hőáramok is térbeli szerkezetben, vagyis három dimenzióban valósulnak meg, és 

a térbeliségnek csak egy egyszerűsített metszete a kétdimenziós területi eloszlástérkép 

(KOMLÓSSY et al. 2000). 

A mélyfúrásos kutatás által feltárt ércesedés anyagi minősítésére és földtani, bányászati, 

geofizikai, kőzetmechanikai, dúsítási és hidrogeológiai viszonyainak tisztázására nagy 

mennyiségű és szerteágazó anyagvizsgálati munka folyt Recsken és az ország vezető szakmai 

intézményeiben (JATE, KLTE, ELTE, ELGI, BKI-KBFI, MTA GKL, NME stb.). 

Felszíni geofizikai mérések 

Korszerű, földtani célú reflexiós szeizmikus mérés nem volt a területen (sem 2D, sem 3D 

szeizmikus mérés). 

42 db, az 1950–70-es években mért, csak a regionális kutatásokban használható, 2D 

refrakciós szeizmikus vonal érinti a területet. Ezek alapadatait a 11. táblázat listázza. 

 
11. táblázat. A vizsgálati területet érintő 2D szeizmikus refrakciós szelvények 

Szelvény Dátum Szelvény Dátum Szelvény Dátum Szelvény Dátum Szelvény Dátum Szelvény Dátum 

DóR-32/74 1974 PáR-11k/58 1958 PáR-17a/60 1960 PáR-24/60 1960 PáR-3/69 1969 PáR-4/69 1969 

ÉR-4h/76 1976 PáR-12/55 1955 PáR-18/58 1958 PáR-25/60 1960 PáR-3/70 1970 PáR-4/70 1970 

PáR-1/68 1968 PáR-13/55 1955 PáR-19/58 1958 PáR-26/60 1960 PáR-30/60 1960 PáR-5/68 1968 

PáR-10/55 1955 PáR-14/55 1955 PáR-1a/69 1969 PáR-27/60 1960 PáR-31/60 1960 PáR-5/69 1969 

PáR-10/58 1958 PáR-15/55 1955 PáR-1h/68 1968 PáR-28/60 1960 PáR-32/60 1960 PáR-5/70 1970 

PáR-11/55 1955 PáR-16/55 1955 PáR-2/68 1968 PáR-29/60 1960 PáR-33/60 1960 PáR-5h/68 1968 

PáR-11/58 1958 PáR-17/58 1958 PáR-2/69 1969 PáR-3/68 1968 PáR-34/60 1960 PáR-9/58 1958 

 

 

Az alábányászott területeken a föld alatti bányaüregek vizsgálata, az üregrendszer felszín-

közeli részének feltérképezése és a kőzetfizikai jellemzők meghatározása az ELGI 2009. 

június-júliusában geoelektromos és szeizmikus tomográf szelvényezést végzett (PRÓNAY, 

TILDY 2009). A szeizmikus (tomográf) szelvényeken (P-hullám sebesség szelvény) megjelenő 

„aljzatnak” növekvő tengerszint feletti magasságoknál egyre nagyobb a sebessége. Az aljzat-

sebesség részben a szelvények völgyi oldalhoz való közelsége miatt csökken, de a szerzők 

szerint itt sokkal jellemzőbb, hogy azt az egykori bányaműveletek eredményezték. A sebes-
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ségcsökkent zónák esetén egyértelműen több vágat beomlását, azok felszakadását valószínűsí-

tik a szerzők. Az elektromos szelvényekről általános tendenciát nehéz mondani, ugyanígy 

nehéz az anomáliákat valamilyen jelenséggel egyértelműen azonosítani. A szerzők 

megállapítják, hogy a felszínközelben általában van egy 10–15 m-es vastagságú kis ellenállá-

sú réteg, amely a már jelzett beszakadásos szelvényszakaszoknál nagy ellenállásúvá válik, 

aminek a magyarázata a víztelítettség omlás miatti elvesztésében kereshető. Összefoglalva a 

szerzők megállapítják, hogy az alábányászott területen végzett geofizikai vizsgálatok alapján 

a 3-as terület 8-as szelvényén felismerhető egy omlásos zóna, amelynél felszínmozgással a 

közeljövőben számolni kell. A 4-es területen ilyet nem találtak (BERTA et al. 2012). 

Környezetvédelmi célú medergeofizikai felmérést végeztek a Lahóca-hegyi színesfém 

bányászat területén, a Baláta-patak medrében kialakított Hordalék-fogó és Kincstári-tó 

elnevezésű nyílt víz felületeken 2012-ben a vízmélység es az iszapvastagság térképezésére. A 

földradar méréseket Zond-12e mérőberendezéssel és 500 MHz frekvenciájú árnyékolt, víz- és 

nyomásálló antennával végezték 247 m hosszban (Geomega 2012). 

Egyenáramú és elektromágneses mérések 

Az ércesedés és környezetének vizsgálatára különböző egyenáramú, természetes és 

gerjesztett potenciálméréseket végeztek a felszínen, illetve a kutatás későbbi fázisaiban 

bányabeli mérésekként is (pl. ERKEL 1970). 

Maxi–Probe típusú műszerrel elektromágneses frekvenciaszondázásokat végzett az ELGI 

1979–86-ban a recski kismélységű ércesedés vizsgálatára. A mérések eredményeit GYURKÓ 

(1985a és b) jelentései tartalmazzák. 

VLF elektromágneses méréseket végeztetett az Enargit Kft. 1,5 km
2
 területen, a 

Veresagyagbérc kutatása során 100 méteres K–Ny-i szelvények mentén 20 méteres 

állomástávolsággal, a feltételezetten erős kovásodáshoz kapcsolódó érces zóna kiterjedésének 

kimutatása (Enargit 1997, F-3.3. ábra, 20. oldal). A VLF térképezéssel pontosan meg lehetett 

határozni a kovás zóna kiterjedését, csapásirányát, és bizonyos esetekben a mélységbeli 

lefutását. E méréssorozatot használták fel az ütveműködő fúrási program tervezéséhez 

(Enargit 1997). 

Tranziens elektromágneses (TEM) méréseket egyetlen szelvény mentén 9 ponton végzett 

az ELGI a módszer alkalmazhatóságának vizsgálatára. A lemért 1 szelvény igazolta a 

módszer alkalmasságát az adott környezetben, később a fúrások a TEM szelvényezés által 

kimutatott ellenállás-eloszlást hozták. A módszer nagyobb mértékű alkalmazására a 

kapcsolódó nagy költségek miatt nem került sor. (A mérések eredményei az Enargit [1997] 

F.3.2. ábráján láthatók.) 

Légi geofizikai mérések (komplex légi geofizikai mérések) 

A terület egésze lefedett két különböző időben végzett légi geofizikai méréssel. 

Az 1966-ban végzett szovjet (orosz) – magyar légi mágneses és radiometriai mérések 

anyaga az eredeti 1:50 000-es léptékű papírtérképekből digitalizált gridek (rácsba interpolált 

adatok) formájában áll rendelkezésre (mágneses dT, összgamma-intenzitás, ekvivalens urán, 

ekvivalens tórium, kálium). A mérések merev szárnyú repülőgépről, kb. 50 méteres 

magasságból, 250 m-es távolságú É–D-i szelvények mentén történtek analóg adatrögzítéssel 

és vizuális helymeghatározással. 

Az 1992-ben finn közreműködéssel végzett komplex légi elektromágneses, mágneses és 

radiometriai mérések adatai a digitálisan rögzített szelvénymenti adatokból interpolált rács 

(grid) formájában állnak rendelkezésre (elektromágneses valós és képzetes komponens, 

látszólagos fajlagos ellenállás (ZELENKA, KISS 2008), mágneses dT, összgamma-intenzitás, 

ekvivalens urán, ekvivalens tórium, kálium). A mérések merevszárnyú repülőgépről, kb. 30 
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méteres magasságból, 250 m-es távolságú É–D-i szelvények mentén, digitális adatrögzítéssel 

és GPS helymeghatározással készültek (GULYÁS et al. 1994, ZELENKA, KISS 2008). 

 

A terület gravitációs térképét KISS (2006), ZELENKA, KISS (2008), mágneses térképét KISS, 

GULYÁS (2006), ZELENKA, KISS (2008), tellurikus anomália térképét MADARASI, VARGA 

(2000) publikálta. 

Radiológiai alapfelmérés készült a területre 1992-ben (VADOS et al. 1992a és b). 

 

1.2.2. A Recski magmás komplexum földtani felépítése 

1.2.2.1. Regionális földtani helyzet 

A Recski magmás komplexum a Periadriai–Balaton–Darnó-vonal mentén húzódó, jórészt 

eltemetett helyzetben levő szakadozott paleogén vulkáni ív tagja. A magmás ív többi intruzív, 

valamint effuzív kőzetekkel jellemezhető tagját Magyarországon a Zala-medencében, a 

Balaton déli partján, a Velencei-hegységben, Budaörs környékén és a Darnó-vonal mentén 

néhány elszórt mélyfúrásban tárták fel (BENEDEK 2002, MOLNÁR et al. 2003, FÖLDESSY et al. 

2008, MOLNÁR et al. 2008). Magyarországon, ebben a zónában előforduló paleogén magmati-

tok radiometrikus kora késő-eocén–oligocén (26–35 millió év) között van (BENEDEK 2002), 

de az őslénytani, sztratigráfiai megfontolásokkal ennél idősebb kor is adódik (32–44 M év; 

DARIDA-TICHY 1987). 

Felszínen szálban csak a Recski magmás komplexumban és a Velencei-hegységben 

találhatók meg a paleogén vulkáni ív kőzetei. A Magyarországon ebben a zónában ismertté 

vált paleogén magmás testek szoros genetikai kapcsolatban vannak az Alpokban, a Periadriai-

vonal mentén (pl. Biella, Bergell komplexum, Adamello komplexum, Karavankák D-i 

tonalitos plutonsor, Rieserferner pluton), valamint a Dinaridákban elhelyezkedő Száva–

Vardar-öv északnyugati részén feltárt magmás testekkel (BENEDEK 2002, PAMIĆ et al. 2002). 

A Periadriai-lineamens mentén elhelyezkedő szin- és posztkollíziós plutonok kora 43 és 28 

millió év közé esik egy csúccsal 33 és 31 millió év között. A magmaképződést az Európai- és 

Adriai-lemez kollíziója utáni lemezlehajlással és -letöréssel hozzák kapcsolatba 

(BLANCKENBURG, DAVIES 1995). 

A dél felé, az Adriai-lemez alá szubdukálódó Pennini óceáni lemez letörésekor az 

asztenoszféra megemelkedett, anyaga kitöltötte a rést és a megolvasztotta az Adriai-lemez 

litoszféráját. A kollízió során az alpi térségben feltorlódott kőzetek takarókba rendeződtek, 

kipréselődtek (HORVÁTH 1993), majd a kollízió keltette asztenoszféra-áramlás északkelet felé 

kimozdította a litoszférablokkokat (KOVÁCS et al. 2012). Az Alpokban a gyors kiemelkedés 

és lepusztulás miatt már plutoni kőzetek vannak a felszínen és a felettük egykor 

elhelyezkedett vulkanitok, valamint az esetleg képződött ércesedett zónák mára már 

lepusztultak. Az egykori vulkanitok kavicsai (andezit, dácit) az alpi molasszban lepusztulva 

találhatók meg (FRISCH et al. 1998, BENEDEK et al. 2001) A vulkáni komplexumok és az 

ércesedések csak az Alpokból kiszökött egységekben (Velencei-hegységben és a Recski 

komplexumban) és a Dinári-hegységben tanulmányozhatók. 

1.2.2.2. A Recski magmás komplexum és környezetének földtana 

A vulkanizmus előtti alaphegység  

A recski érces területen az alaphegység fedett helyzetben van (11. ábra). A tágabb 

környezetben a siroki Kis- és Nagy-Várhegyen, valamint a Darnó-hegyen ismerünk felszíni 

előfordulásban alaphegységi üledékeket. A Darnó-hegy feltárásaiban kibukkanó mészkő–
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agyagpala–radiolarit rétegsor kora a mészkövekben talált Mizzia algamaradványok alapján 

késő-perm. Ez alapján a rétegsor a bükki paleozoikummal rokonítható. A siroki Kis- és Nagy-

Várhegyen feltárt gyűrt, agyagpala-közbetelepülésket és crinoideákat tartalmazó mészkő 

mezozoos, és FÖLDESSYNÉ (1975) szerint a bükki triász kifejlődéshez kapcsolható. Később 

ezt a feltárást a jura Mónosbéli-egységként azonosították (KOVÁCS et al. 2008). 

Az újabb kutatások a Darnó-hegy mezozoos magmás (bazalt, átalakult bazalt) és 

mélytengeri összletben a különböző üledékes horizontokban felváltva triász (ladini, karni) és 

jura (bath–callovi) radioláriákat találtak (DOSZTÁLY, JÓZSA 1992, KOVÁCS et al 2005). Az 

RM–135 fúrás mélységi magmás kőzeteket, óceán középi hátságokra jellemző geokémiai 

karaktert mutató mikrogabbrót és gabbrót is feltárt, melynek kora középső-jura volt a K–Ar 

kormeghatározások szerint (175–165 M év). A feljebb elhelyezkedő bazaltok középső-kréta 

(110–95 M év) metamorf hatást is mutattak (DOSZTÁLY, JÓZSA 1992, JÓZSA 1999). 

Kétféle bazalt-típust lehet elkülöníteni a Darnó-hegyen. Az első gyakran vöröses színű 

párnaláva, amely rózsaszín, illetve fehér kalcithólyagüregeket, valamint vöröses mésziszap 

zárványokat tartalmaz. A vöröses mésziszap a pillow bazaltokban a „párnák” között is 

megjelenik. Ezt a változatot triász korúnak gondolják (KOVÁCS et al. 2008). A másik pillow 

bazalt változat zöld színű és a Szarvaskői-egység párnaláva bazaltjaival rokonítható. Ennek 

kora valószínűleg jura. A Darnó-hegyi fúrásokban az alsó üledékes összlet a Mónosbéli-

egységgel párhuzamosítható. Ez az összlet a Darnó-hegytől délkeletre a siroki Kis-Várhegyen 

és a Nagy-Várhegyen a felszínen is megtalálható (KOVÁCS et al. 2008). Az előbbi feltárásban 

erősen gyűrt karbonátos turbidit–agyagpala, kovás pala található. 

A recski mélyszinti ércesedést feltáró fúrásokkal elért legidősebb képződmények a ladin–

karni emelet üledékei, melyek vertikálisan egy fokozatosan mélyülő tengerben lerakódott 

rétegsort képviselnek. A összlet kezdő és záró tagja pelites–pszammitos és ezek nagy 

vastagságú, karbonátos–kovás összletet fognak közre (F. JÁRÁNYI 1975, ZELENKA 1975). A 

karbonátos kőzetek rosszul szellőző, anoxikus környezetben rakódtak le, így bennük makro- 

és mikrofauna alig maradt meg. Az anoxikus környezetet többek között a kőzetekben 

előforduló szingenetikus pirit és a kémiai elemzésekben megjelenő nagy mennyiségű kén is 

jelzi (F. JÁRÁNYI 1975). A triász alaphegység rögökre összetöredezett és különböző 

mértékben lepusztult. Az erősen összetört, blokkokra tagolt alaphegységi szerkezet közepe 

kiemelkedett, míg keleten és nyugaton a mélybe süllyedt. Míg a kiemelt zónában a fedő 

rétegek csak 70–300 m vastagságúak addig a szegélyeken levő süllyedékek területén az 

alaphegység felszínére települő eocén, oligocén és miocén képződmények vastagsága eléri a 

800–1000 métert is. Az ércesedés lehatárolására indított mélyfúrások alapján az alaphegység 

kőzetei 900 méter tengerszint alatti mélységig elég jól ismertek. A képződmények a litológiai 

különbségek alapján igen jól tagolhatók, és a következő, egymásra települő, szintek 

különíthetők el: alsó agyagpala, alsó kvarcit, alsó mészkő, középső kvarcit, felső mészkő, 

felső kvarcit, felső agyagpala. 

Az újabb földtani–őslénytani és szerkezetföldtani vizsgálatok szerint a recski területen 

megtalálhatóak a bükki Felsőtárkányi Mészkő Formációt reprezentáló felső–triász szürke 

mikrites, tűzköves mészkövek (PELIKÁN 1999, 2005, VELLEDITS 2000). A kőzetekből kinyert 

conodonták alapján a koruk késő-karnitól a rhaetiig terjed (GECSE 2006). Ugyanígy 

megtalálhatók a jura Mónosbéli-egység kőzetei is (KOVÁCS 2008), melyek tenger alatti lejtő 

fáciest képviselnek (11. ábra). A Mónosbéli-egységben háromféle gravitációs folyással 

képződött üledéket különíthetünk el (KOVÁCS et al. 2008). 

 



Recsk II. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 

 

34 

 

 
11. ábra. Recsk és környéke prekainozoos formációinak térképe HAAS 2010 

A térképen feltüntettük a környéken és a lelőhelyen lemélyült, az alaphegység vizsgálata 

szempontjából fontosabb mélyfúrásokat is 

— Sötétszürke-kékesszürke palák, kovás palák, melyek egyes helyeken autochton pelágikus 

üledékeknek, más helyen vékonyan rétegzett disztális turbiditeknek néznek ki. A radiola-

ritos zónákból bath–kallovi radioláriák kerültek elő (HAAS et al. 2006). 

— Karbonátos turbiditek gyakori finoman laminált disztális turbidites jellegekkel. Ezen 

karbonátos turbiditeknek származási hely szerint két típusa van: 

— szürke, márgás, mikrites medence eredetű mészkő (a bükki Oldalvölgy-típusnak 

megfelelő); 

— világosszürke, bioklasztos sekélyvízi (platform?) mészkő (a bükki Bükkzsérc-

típusnak megfelelő). 

— Bizonyos horizontokban mikroolisztosztromák fordulnak elő centiméteres méretű 

csillámos homokkőklasztokkal. A homokkő klasztok forráskőzete a Szarvaskő környékén 

előforduló Vaskapui Homokkő Formáció lehet (PELIKÁN 2005). A homokkőklasztokban 

nagyobb mennyiségű, ismeretlen korú magmás szigetív eredetű gránit, riolit, dácit, andezit 

törmelék található (B.-ÁRGYELÁN, GULÁCSI 1997). 

Eocén üledékek 

A mezozoos kőzetekre jelentős diszkordanciával viszonylag vékony, sötétszürke, felső–

eocén (priabonai) Szépvölgyi Mészkő települ. A mészkőre sötétszürke, nagyforaminiferákat 

nem tartalmazó rétegek következnek, melyek a késő-priabonai–legalsó-oligocén Budai 

Márgával párhuzamosíthatók. Erre, illetve helyenként a Szépvölgyi Mészkőre következnek az 

andezites vulkanizmus termékei. A Budai Márgából BÁLDI (1983, 1986) írt le áthalmozott 

homokos tufás közbetelepüléseket a bükkszéki és fedémesi fúrásokból. Ez a kőzet részben a 

vulkanitok alatt, részben pedig a legidősebb vulkáni termékekkel összefogazódva, azokba 

közbetelepülve tanulmányozható. 
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Paleogén magmatizmus Recsk környékén 

A mezozoos aljzatra települő a felszínre is kibukkanó fiatalabb formációkat mutatja a 

tágabb területet bemutató földtani térkép (12. ábra). A környéken a felszínen térképezhető 

kőzetek közül a paleogén magmatitok és a hozzájuk kapcsolódó üledékes kőzetek a legidő-

sebbek. A Recski magmás komplexum összetett szerkezetű, policiklikus magmás tevékenység 

eredménye, amely intruzív testekből és ezekkel genetikai kapcsolatban álló, több szakaszban 

kifejlődött vulkáni összletből épül fel. A magmás tevékenység szerkezeti kontrollja a Darnó-

zónával párhuzamosan és arra merőlegesen futó fő törések rendszere, amely lehetővé tette a 

vulkanizmust a területen. A morfológiát és a vulkáni összletek elterjedését, csapását az 

alaphegység egykori helyzete határozta meg (FÖLDESSY 1975, ZELENKA 1975). A paleogén 

vulkáni összlet vastagsága a területen 30 és 770 méter között változik, ÉK felé csökkenő 

tendenciát mutat. A vulkanizmus tengelye DNy–ÉK irányú. A vulkáni kőzetek legnagyobb 

része, a legfiatalabb fázist képviselő kőzetek kivételével többé-kevésbé átalakult. A legjellem-

zőbb kőzetátalakulások az agyagásványosodás, adulárosodás, szericitesedés, kloritosodás és a 

propilitesedés. A Recski magmás komplexum 4 jól elkülöníthető vulkáni és 3 intruzív 

szakaszból áll: 

— Az első szakaszban keletkezett kiömlési kőzetek amfibol-biotit-andezitek (FÖLDESSY 

1975). A felső-eocén transzgresszió következményeként kialakult tenger alatti környezet-

ben fejlődtek ki, így a peperitek és a hialoklasztitok is gyakoriak ebben a vulkáni 

szakaszban. Az említett kőzetfajtákon kívül a tengeri üledékek többszöri közberétegződése 

és összefogazódása a magmás kőzetekkel szolgáltatja a legjobb bizonyítékot a vulkaniz-

mus kezdeti szubmarin jellegére (FÖLDESSY et al. 2008). Agyagmárga rétegződik a vulkáni 

ciklus tagjai közé a tenger alatti vulkáni rétegsor alján és tetején. A közberétegzett 

agyagmárgából az NP21 nannoplankton zóna jellegzetes egyedeit határozták meg. Ez a 

zóna magába foglalja az eocén-oligocén határt (LESS et al. 2008). 

— A vulkáni működés következő lépésében kvarc-biotit-amfibolandezit (dácit) (FÖLDESSY 

1975) fejlődött ki. Eleinte még víz alatti környezetben láva-agglomerátumok képződtek, de 

később a terület egyre inkább szárazulattá vált, ahol már rétegvulkáni szerkezet képződött 

szubvulkáni szinten megrekedt magmás testekkel együtt. Ezen fázisban képződött vulkáni 

kőzeteknek legnagyobb az elterjedése a területen. 

— Harmadik fázisként biotit-amfibolandezit összetételű vulkanitok fejlődtek ki, amelyek a 

terület északkeleti részén, az egykori szigettengerben kialakult Simahegy–Lahóca–

Kanázsvár kalderáit építik fel (ZELENKA 1975). Ezen kőzetek főleg terresztrikus lávafo-

lyások és szubvulkáni testek formájában jelentkeznek. 

— A legfiatalabb vulkáni összlet általában üde, átalakulásoktól mentes andezit, 

piroxénandezit. Ezen fázison belül legalább két kisebb vulkáni működési esemény 

különíthető el. A legfiatalabb mélységi kifejlődésű kvarcdiorit-benyomulás is a 

legfiatalabb vulkáni összlettel párhuzamosítható. Tufás, glaukonitos, vörös algás mészkő 

és homokos márga rétegződik közbe a vulkanizmus zárószakaszában és ezek a rétegek 

fedik ezt a szakaszt. Ennek a kőzetnek egy régóta ismert feltárása a Lahóca tetején van. 

A kőzetek nagyfokú bontottsága, átalakulása miatt a Recski magmás komplexum 

kőzeteinek radiometrikus kormeghatározása eléggé bizonytalan (FÖLDESSY et al. 2008). A 

rétegvulkáni összletre BAKSA (1975) 37±10 millió illetve 35,7 millió (BAKSA 1984) éves kort 

állapított meg, később FÖLDESSY et al. (2008) ennél valamivel fiatalabb kort, 33,5–35,7 millió 

évet közölt. A legutolsó szubvulkáni testek, melyek az összes előbbi áttörik, biotit–

hornblende andezitekként írhatók le. Ezek kora 31,2–27,9 millió év. A fekű, a fedő, valamint 

a magmás kőzetekkel összefogazódó üledékek alapján a vulkanizmus kezdete az eocén-

oligocén határon, vége pedig a késő-oligocénben lehetett. A közvetlenül a magmás kőzetek 

alatt fekvő rétegek kora nagyforaminiferák alapján priabonai (LESS et al. 2008). A környék-

beli priabonai rétegekből azonban nem ismeretesek tufás rétegek, melyek csak a legalsó 
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oligocén rétegekben jelennek meg. A nannoplankton vizsgálatok azt mutatják, hogy az 

üledékes rétegsor teteje az eocén-oligocén határon rakódott le (LESS et al. 2008). 

Az intruzív–szubvulkáni testeket a korai irodalomban mint szubvulkáni andezitet írták le, 

majd a későbbi petrográfiai vizsgálatok alapján az intruzív testek kőzetei mélységi magmás 

kőzetnevet kaptak. Az intruzív testek egy nagyjából É–D irányú tengely mentén nyomultak be 

a főként triász üledékes mellékkőzetbe. A terület északi részén az intrúziók komplexebb 

kémiai összetételűek és közelebb vannak a felszínhez. A területen déli irányba az intrúziók 

egyre mélyebb helyzetűek és homogénebb összetételűek. 

FÖLDESSY et al (2008) radiometrikus kormeghatározás (K–Ar), valamint az egymást 

metsző mélységi testek viszonya alapján az intruzív–szubvulkáni összlet fejlődését három 

szakaszra bontja, amelyek az utolsó három vulkáni fázishoz köthetők. A legidősebb kőzetek 

az erősen bontott 35–47 millió éves porfíros dioritok. A nagy időintervallum bizonytalanságát 

a kőzetek erős átalakulása okozza. Ezt követően az üde porfíros kvarcdiorit képződött 27,5–

33,7 millió éve, melynek magmás kontaktusát is megtalálták az első fázissal, a mélyszinti 

bányában. Ebben a kontaktusban az üde porfíros kvarcdiorit felülírja a mállott, rézérces 

porfíros dioritot. Ezután a késői porfíros kvarcdiorit képződött. A legutolsó változás a 

intruzív–szubvulkáni komplexumban a 27,8–29,7 millió éves adulárosodás volt. Hasonló 

radiometrikus korokat (27,8–28,4 M év) kaptak a vulkáni összlet aduláros–illites átalakulási 

zónáira is az Ilona-völgyben. A fentiekben felsorolt, teljes kőzetből készült kormeghatározá-

sok a kőzetek bontottsága miatt nagy bizonytalanságot hordoznak magukban. Ennél jóval 

megbízhatóbbak a cirkonból készített, viszonylag rövid időintervallumot adó U–Pb korok 

(29–30 M év), melyeket ARATÓ (2014) mért 5 recski magmatitmintán. 

Összehasonlításképpen a Periadriai-lineamens melletti Bergell pluton kora 22–25 M év 

(BUCHER 1977). Az Adamello magmás komplexum plutonjai a középső–felső-eocénben és a 

kora-oligocénben (42–28 M év), mintegy 14 millió éven keresztül képződtek (ROSENBERG 

2004, SCHALTEGGER et al. 2009, PFIFFNER 2010). A Rieserferner pluton kora középső-

oligocén (~30–31 M év, BORSI et al. 1978, STEENKEN et al. 2000). A Karavankák két 

párhuzamos, K–Ny-i irányban futó plutoni egysége közül a déli tonalitos egység kora-

oligocén (28±4, 29±6 M év; SCHARBERT 1975). 

Az andezites vulkanizmus termékeire települő tufás, glaukonitos, homokos mészkő 

jellegzetes oligocén, alsó-katti nagyforaminifera társulást mutat. Hasonló korok adódnak a 

Kiscelli Agyag nannoplanktonjaiból, közvetlenül a nagyforaminiferás réteg fölött. A tufás 

közberétegződések nyomozhatók a környéken az egész rupelin keresztül a katti egyharmadá-

ig. Ez a középső Paratethys emeletbeosztása szerint felöleli az egész kiscellit. A sztratigráfiai–

őslénytani bizonyítékok alapján a recski vulkanizmus mintegy 7 millió éven keresztül, a kora–

középső-oligocénben, 34-től 27 millió évig tartott. 
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12. ábra. Recsk és környéke földtani térképe  

(GYALOG 2005) 

A paleogén vulkanizmust követő rétegek. 

A legutolsó vulkáni fázist fedő tufás, glaukonitos mészkő – homokos márga összletre az 

Észak-Magyarországra jellemző középső–felső-oligocén–miocén rétegsor következik, amely 

a 200–250 m vastag Kiscelli Agyaggal kezdődik. A Kiscelli Agyag alján és tetején is 

találhatók a vulkanizmust jelző tufás–agyagos csíkok. A Recsk környéki Kiscelli Agyagban 

található fosszíliák (nannoplankton, molluszkák stb.) azt mutatják, hogy a rétegsor a késő-

kiscelliben rakódott le, amely a legfelső-rupeli–kora-kattinak felel meg a nemzetközi 

terminológiában. Erre az egerien Szécsényi Slír (BÁLDI et al. 1999), majd pedig az eggenburgi 

Pétervásárai Homokkő települ. Ezután időben a Mátra fő tömegét adó andezites vulkanitok 

következnek. 
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1.3. A terület vízföldtani viszonyai 

1.3.1. A porózus medencekitöltés vízföldtani viszonyai 

1.3.1.1. A fontosabb hidrosztratigráfiai egységek és térbeli helyzetük 

1.3.1.1.1. Talajvíztartó 

A talajvíztartó a vizsgálati területen a késő-oligocén–kora-miocén homokköves, glaukoni-

tos, agyagos, aleuritos, agyagmárgás, márgás képződmények felső részein (Pétervásárai 

Homokkő és Szécsényi Slír Formáció) alakult ki, melyek általános elterjedésűek a vizsgálati 

területen. Kisebb részben a területen a vízfolyások völgyeiben található holocén alluviális 

homokokban, kavicsos homokokban (és kavicsokban) található a talajvíztartó. A terület 

középső részén megjelenő Recski Andezit Formáció vulkáni képződményei, amennyiben 

repedésrendszerrel, utólagos bontottsággal nem érintettek, vízzárónak tekinthetőek. 

A talajvízdomborzat alakulása nagyjából követi a felszíni domborzatot, ugyanakkor ki kell 

emelni, hogy a dombvidéki/hegyvidéki területeken a talajvíz mélysége a felszín alatt olyan 

mélységben található, hogy az, a vízfolyások völgyeitől eltekintve, a kiemeltebb térszíneken, 

a magasabb völgyszakaszokban és a fővölgyek között nem jelenik meg (akár 50–100–150 

méteres mélységben is található a felszíntől). A vizsgálati terület É-i és K-i részein található 

Fehér-kő, illetve Sima-hegy, Lahóca-hegy felől a talajvíz az alacsonyabb térszíneken folyó 

főbb patakvölgyek felé, a Baláti-patak, illetve a Parádi-Tarna-patak völgyei felé áramlik. A 

vizsgálati terület DK-i részét uraló Hegyes-hegy felől ugyanakkor északias, illetve nyugatias 

eláramlás várható a tőle É-i irányban található Parádi-Tarna-patak és Ny-i irányban húzódó 

Ilona-patak völgyei felé. A terület DNy-i területein a Pál-Bükk felől keleties (Ilona-patak 

völgye irányába), illetve északias (Köves-patak, Parádi-Tarna-patak felé irányuló) áramlással 

számolhatunk a felszíni talajvíztartóban. 

A területen, tekintettel arra, hogy nagy részén rossz vízvezető képződmények találhatóak, 

valószínűsíthető, hogy az általános talajvíztartó felett elhelyezkedik egy függő talajvízszint is. 

A fentebb említett vízfolyások völgyeiben (Baláti-patak, Parádi-Tarna-patak, Ilona-patak, 

Köves-patak) maga az allúvium jelenti a talajvízadó képződményt, ahol a talajvízszint 

felszínhez közeli. 

A talajvíztartókban tárolt vizek eredeti összetétel szerint jellemzően alacsony, kb. 450–800 

mg/l összes oldottanyag-tartalmúak (TDS) és CaMgHCO3-os kémiai jellegűek. Ugyanakkor a 

különböző képződményekben (kvarter homokok, miocén vulkáni, törmelékes, vagy oligocén–

eocén korú törmelékes képződmények) ettől jelentősen eltérhet és akár több ezer mg/l-es 

TDS-ek és szulfátos vizek is megjelenhetnek. Ennek oka a talajvíztartót alkotó kőzetek kémiai 

összetételében keresendő. A területen és környezetében a talajvizek összetételére még befo-

lyással vannak a települési szennyeződések, melynek következtében ott magasabb K, NH4 és 

NO3 értékekek találhatók. Ugyancsak hatással vannak a talajvizek összetételére az itt gyakori 

CO2 fel- és kiáramlások. Ezeket a részben forrásoknál foglalt, másutt ásott kutakkal feltárt 

szén-dioxidos savanyú vizeket csevicéknek nevezték a helyiek. Recsk és Mátraderecske 

község területén az említett szennyezett települési talajvizek ilyen csevicés változata is 

gyakran előfordul. Mindezek mellett a területen folyó évszázados bányászati kutató, feltáró és 

termelő tevékenységek az adott helyszínen hatással voltak a környezetükben lévő talajvizek 

minőségére. 
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1.3.1.1.2. Rétegvíztartók a területen 

Paleogén korú víztartó képződmények 

A Recsk–Bükkszéki termálvíztest területén előforduló eocén, általában kis vastagságban 

megjelenő, szürke mészkő (Szépvölgyi Mészkő Formáció) a mezozoos aljzatra jelentős disz-

kordanciával települ és lokális víztartónak tekinthető. Nagyobb jelentősége ott van, ahol az 

aljzati karbonátos, vagy más víztartó képződményekkel egy áramlási, vagy hidraulikai rend-

szert alkot. Korábbi vizsgálatok szerint a mészkő repedezettsége, karsztosodása következté-

ben a repedezett, töredezett andezites összlettel és a karsztosodott, repedezett alaphegységi 

karbonátokkal egy áramlási rendszert alkot. Vízvezető képessége, hasonlóan az alaphegységi 

karbonátokhoz, nagyságrendileg 10
–4

–10
–5

 m
2
/s, hézagtérfogata 1% körül alakul. Vízkémiai 

elemzés nem ismert a területen az eocén karbonátból. 

A magmás összlet által alkotott víztartó jellemzői 

Sok esetben eocén márgákon települve (ritkábban az eocén karbonátra közvetlenül) jelen-

nek meg az eocén–oligocén andezites vulkanitok. Az összlet rétegvulkáni és szubvulkáni 

összletből (elsősorban különféle andezitekből) épül fel, mely utóbbi körül szkarnos szegély 

ismert. A Recski magmás komplexum mintegy 50–750 méteres, ÉK-i irányban csökkenő 

vastagságban megjelenő vulkáni–üledékes rétegsor nagyrészt átalakult, erősen bontott, repe-

dezett. Az erős bontottságnak és repedezettségnek köszönhetően a magmás–vulkanikus 

összlet helyenként közepes vízvezető képességgel rendelkezik. Sőt, a repedezett karbonátos 

képződményekkel egy áramlási rendszert alkot. A területen a regionális áramlási rendszerben 

Mátra felőli, azaz DNy–ÉK-i áramlási irány jellemző. A területen végzett vizsgálatok szerint 

a szubvulkáni sorozat és a szkarnos szegély képződményeinek átlagos szivárgási tényezője 

10
–5

–10
–6

 m
2
/s nagyságrendbe esik, hézagtérfogatuk 0,1–0,3% körüli. Fontos kiemelni, hogy a 

kőzet jellemzőinek megfelelően a felszín alatti víz áramlása elsősorban a repedésekhez, 

üregekhez kapcsolódik, melynek megfelelően koncentrált vízbeáramlásokat, vízfakadásokat 

tapasztaltak a bányászat során. 

A területen mélyült fúrások teljes vertikumában feltárták az eocén–oligocén vulkáni 

összletet. Az összes oldottanyag-tartalom (TDS) a vizsgált mintákban rendkívül széles 

tartományban, mintegy 2660–11 300 mg/l között változik, ugyanakkor néhány mintában 

előfordul 14 000–19 000 mg/l-es TDS is. A TDS-hez hasonlóan a kémiai jelleg is erősen 

változó: a többnyire NaHCO3SO4-os és NaSO4HCO3-os kémiai jelleg mellett CaCl-os, 

CaNaCl-os, CaNaSO4-os, CaNaSO4HCO3-os, NaHCO3-os, NaHO3Cl-os vizek is előfordul-

nak. A jelentősebb szulfáttartalom a vulkáni kőzetekben jelenlévő szulfid-ásványok 

oxidációjából származik. A magasabb oldottanyag-tartalom a víztartó elzárt jellegére utal, 

ahol leginkább stagnáló állapotok uralkodnak. A vízkémiai értékelés jóval részletesebb 

ismertetését az 1.3.4. fejezet tartalmazza. 

A fentiek mellett ugyanakkor ki kell emelni, hogy a több évtizedes bányászat hatására a 

területen ismert felszín alatti vizek összetétele jelentős változásokon ment át. A bányászat 

megkezdése előtt, az aktív bányászat idején, valamint a bányabezárást követő felszámolási 

időszakban (újra elárasztás) a felszín alatti vizek összetétele erősen változott egyrészt a 

kőzetek repedésrendszerének (újra)kinyílása és/vagy (újra)bezáródása következtében, illetve a 

vízbe, a befoglaló kőzetek összetételének megfelelő bemosódó anyagok függvényében. Jelen-

tős, mintegy 25%-os csökkenés figyelhető meg az összes oldottanyag-tartalomban a kémiai 

jelleg közel változatlansága mellett. 

A magmás összlet feletti rétegek vízadó viszonyai 

A magmás összlet fedőjében települő képződmények egyrészt (a déli területrészeken) törme-

lékes, homokos, glaukonitos, meszes sekélyvízi képződmények, másrészt agyagmárgás, 

mélyvízi kifejlődések, melyek oligocén–miocén korúak. A mintegy 200–250 méter vastag 
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Kiscelli Agyag Formáció képződményei, valamint az egri Szécsényi Slír Formáció agyagmár-

gás összlete vízzárónak tekinthető (ritkábban a felső részek porózusabbak lehetnek). 

Az eggenburgi Pétervásárai Homokkő Formációról már szóltunk a talajvíztartó ismerteté-

sénél, ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a felsőbb részek porózusabb, mállottabb zónáitól 

eltekintve szintén rossz vízvezető tulajdonságokkal jellemezhető. 

A vizsgálati terület legdélebbi részein, valamint az 5 km-es környezet déli részein miocén, 

elsősorban vulkáni képződmények ismertek. A Gyulakeszi Riolittufa, Tari Dácittufa és Mátrai 

Andezit Formációk vulkáni képződményei elsősorban repedezettségük következtében válhat-

nak víztartókká, egyéb esetben az üde kőzetrészek akár vízzárónak tekinthetők. 

Oligocén képződményekből származó vízminta 10 db áll rendelkezésre, ugyanakkor ezek 

mindegyike a vizsgálati terület 5 km-es környezetéből származik. A minták kicsit több mint 

fele sekély mélységből (<50 m) származik, ahol többnyire alacsony, 400–800 mg/l körüli 

TDS-ű, és CaMgHCO3-os, CaHCO3-os kémiai jellegű vizeket találunk. Recsken és Bükk-

széken nagyobb mélységből is származik vízminta, ahol akár 11 000, 22 000 mg/l-es TDS és 

inkább NaHCO3-os, NaHCO3Cl-os kémiai jelleg ismert. 

A miocén korú vulkáni összletben tárolt vizek a sekély (<50 m) régiókban kb. 120–550 

mg/l TDS-sel és CaMgHCO3-os, CaHCO3-os, CaMgHCO3SO4-os kémiai jelleggel rendelkez-

nek, ettől némiképpen eltér a Parádsasvár környékéről származó vizek összetétele. Itt 1500–

3000 mg/l körüli TDS és inkább NaCa(Mg)HCO3-os, NaHCO3-os vizek jellemzőek. A 

mélyebb régiókból származó vizek oldottanyag-tartalma ennél jóval magasabb, akár 14 000 

mg/l-t is elérheti, melyhez NaHCO3Cl-os kémiai jelleg párosul. 

Fentebb összefoglaltak jól mutatják az összlet legfelső néhány méter vastag részében zajló 

intenzív vízáramlásokkal érintett és a mélyebb, repedezettséggel, törésekkel járatokkal kevés-

bé érintett mélyebb zónák stagnáló környezetének eltérő jellegét. 

Az alaphegységi rétegek vízadó viszonyai 

A vizsgált területen az aljzatot a Mónosbéli Formáció középső-jura képződményei, vala-

mint helyenként, az andezit alatt található, felső-triász Felsőtárkányi Mészkő Formáció 

hasadozott, töredezett, karsztosodott karbonátjai alkotják nagy vastagságban. 

Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy a karbonátos összlet vízvezető képessége nagyság-

rendileg 10
–4

–10
–5

 m
2
/s körül alakul, míg hézagtérfogata 1%-ra tehető Recsk térségében. A 

termálvíztartó északkeleti folytatásában, Bükkszék térségében az összlet már ennél jobb 

adottságokkal rendelkezik, kb. 10
–3

 m
2
/s-es értékek jellemzik. 

A Felsőtárkányi Mészkőből származó recski vízminták összes oldottanyag-tartalma széles 

tartományban változik, de nagyobbrészt 7500–14 000 mg/l között alakul. Ennél alacsonyabb 

és jóval magasabb TDS-ek is megfigyelhetők, az erősen változó TDS nagy valószínűséggel az 

összlet jobban kommunikáló és elzártabb részeivel magyarázható. A vizek összetételében a 

NaHCO3Cl-os kémiai jelleg dominál, azonban több esetben is megjelennek magasabb szulfát-

tartalmú vizek is. Néhány esetben a nátrium mellé kalcium és/vagy magnézium is társulhat, 

vagy előfordulhatnak akár CaCl-os vizek is. 

A Mónosbéli Formációból származó vízmintákról hasonlóak mondhatók el. A TDS 

jellemzően inkább 10 700–13 000 mg/l között alakul, esetenként 15 000, 17 000 mg/l-t is 

elérve, a kémiai jelleg túlnyomórészt szintén NaHCO3Cl-os, egy-egy esetben NaClHCO3SO4–

os, vagy NaCaSO4-os kémiai jelleget is megfigyelhetünk. 

Több vízminta is származik az aljzat és a Recski Andezit összenyitásából. Ezekben az 

esetekben szintén a NaHCO3Cl-os kémiai jelleg az uralkodó, azonban itt is megjelennek 

CaMg-os, illetve magasabb szulfát-tartalmú, vagy akár szulfátos, kloridos jellegű vizek is. Az 

alacsonyabb TDS-ek esetén inkább kalcium-magnéziumos, illetve szulfátos kémiai jelleg 

jellemző. A legmagasabb TDS-ek esetén CaNaCl-os, CaCl-os víztípusok fordulnak elő. Az 

összes oldottanyag-tartalom repedésrendszerrel jobban átjárt területeken néhány ezer mg/l 
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körül alakul, mely általában 15 000 mg/l-ig emelkedik. Néhány esetben ennél magasabb, 

19 000–29 000 mg/l összes oldottanyag-tartalom is megfigyelhető. 

A kt.2.5 jelű Recsk–Bükkszéki termálkarszt víztestet teljes egészében érinti a vizsgálati 

területet, valamint az 5 km-es környezet mintegy 2/3-át is. Az összletben uralkodó természe-

tes regionális áramlási irány DNy–ÉK-i, É-i, vagyis a Mátra felől Recsk, majd Bükkszék 

irányába történik. A rendszerre, felépítését és tektonikai jellemzőit tekintve, rendkívül gyenge 

oldalirányú utánpótlódás jellemző. Recsk és Bükkszék között csak korlátozott hidraulikai 

kapcsolat valószínűsíthető tekintve az eltérő vízösszetételeket, a bányászat okozta regionális 

változások ugyanakkor mindkét területen erősen érzékeltették/érzékeltetik hatásukat. A terüle-

tet az 1940–50-es évektől a 90-es évek végi bányabezárásig zajló bányászathoz kapcsolódóan 

kezdetben hideg, majd az 1960-as évek végétől a 70-es évek elejétől a mélyszinti műveléshez 

kapcsolódóan jelentős termálvíztermelés érintette, mely víztermelések hatására a terület 

termálrendszerében folyamatos változások voltak. A mélyszinti bányászathoz kapcsolódó 

víztermelés és a mátraderecskei termálkút termelése az 1980-as évektől kezdődően kezdte 

érzékeltetni hatását már a bükkszéki kutakban is. 

1.3.2. A terület vízföldtani egységeinek természetes utánpótlódása 

1.3.2.1. Beszivárgás csapadékból 

A vizsgálati területen a talajvíztartót elsősorban a miocén–oligocén törmelékes kőzetek 

felső mállott zónái, illetve a patakvölgyek allúviumai alkotják, helyenként akár 140–150 

méteres mélységben található. E képződmények határozzák meg a meteorológiai viszonyok 

mellett a beszivárgás mértékét is. A területen előforduló zömében finomszemcsés képződmé-

nyek alapján az évi csapadék kb. maximum 4–5%-ára becsülhetjük a beszivárgás mértékét. 

1.3.2.2. Beszivárgás oldalirányú hozzáfolyásokból (a kapcsolódó területek talaj-, réteg-, 

karszt- és repedésvizeiből) 

Leginkább a vizsgált területen kívül, nyugati, DNy-i irányban találhatók kainozoos 

képződmények az oldalirányú utánpótlódás területei, melyek szűkebb területünkön részben 

„oldalirányú” utánpótlásként jelentkeznek, melyet a nagyobb régióra készített hidrogeológiai 

értékelések alapján célszerű megadni. Az aljzati termálvíztartó összlet esetében oldalirányú 

utánpótlásra DNy-i irányból számíthatunk, ugyanakkor ki kell emelni, hogy a képződmények 

földtani jellemzőinek köszönhetően meglehetősen gyenge oldalirányú utánpótlódásra lehet 

számítani és inkább a stagnálás jellemzi a víztartó áramlási viszonyait. A fedő összlet és a 

paleogén korú vulkáni összlet esetében, azok felső 150–300 méteres részein, zónájában 

számíthatunk a talajvizek irányából is származó komponensekre is. Tekintettel a terület 

változatos települési és rendkívül tagolt tektonikai viszonyaira, valamint a korábbi kutatások 

eredményeire, az áramlás mértéke nem haladja meg a néhány mm/éves mértéket. 

1.3.3. A terület vízföldtani egységeinek megcsapolásai 

1.3.3.1. A terület vízföldtani egységeinek természetes megcsapolásai 

A területen természetes állapotok mellett az alábbi megcsapolási formákat kell számításba 

venni: 

— állandó vízfolyások, 

— talajvíz-párolgással jellemezhető területek, 

— szivárgó felszínek, 

— oldalirányú elfolyás (a kapcsolódó területek talaj-, réteg-, és repedésvizei felé). 



Recsk II. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 

 

42 

 

Az első háromféle típusú megcsapolás területünkön döntő mértékben a talajvizek és rész-

ben a sekély rétegvizek lokális és részben intermedier áramlási útvonalai végén jelentkezik. 

Tengerszinthez viszonyított magasságukhoz lehet viszonyítani az adott körzetben megismert 

hidraulikus potenciálszinteket és talajvízszinteket. 

A lokális feláramlási útvonalak végén felszín alatti víztől függő ökoszisztémák (FAVÖKO) 

találhatók, melyek természetvédelmi szempontból is védettnek tekinthetők. 

A terület nagyobb felszíni vízfolyásai (Baláti-patak, Parádi-Tarna-patak, Ilona-patak, 

Köves-patak) egyes esetekben a mélyebb repedezett rendszerek megcsapolói is lehetnek, bár 

nincs erre utaló megfigyelés. Itt a porózus-repedezett vízadó rendszerek áramlásait oldalirá-

nyú elfolyásként lehet számba venni. 

1.3.3.2. A terület mesterséges megcsapolásai 

A vizsgált területen és annak közvetlen, néhány kilométeres körzetében kvarter, miocén és 

oligocén, az 5 km-es körzet déli részén felső-pannóniai vízadó szinteket érintő, elsősorban 

ivóvíztermelések, kisebb részben egyéb célú víztermelések vannak. A területen található 

mátraderecskei termálkút a kt.2.5 jelű termálkarsztvíztest késő-triász–eocén karbonátok 

alkotta termálkarszt víztartóját csapolja meg. Ugyancsak itt kell megemlíteni az 1937 óta 

folytatódó bükkszéki ásvány- és fürdővíztermelést, mely jelenleg a kt.2.5 jelű termálkarsztvíz-

test legjelentősebb vízkivételét jelenti. Az emberi tevékenységek e sajátos víz-, illetve flui-

dum-rendszerre az elmúlt kb. 150 évben jelentős hatást gyakoroltak. 

Először a Lahóca térségi andezitben található felszínhez közeli tömzsös érctelepek bányá-

szatához kapcsolódó vízelvonások módosították egy szűkebb térség talajvizeit. 

Ezt követően, 1940 óta a Bükkszéki nátrium-hidrogénkarbonátos gyógyvíz intenzív terme-

lése már a termálkarszt regionális vízszintsüllyedésével (helyesebben potenciálszint-süllyedé-

sével járt, Recsknél is meghaladhatta a 10 méteres depressziót). Ezt követően 1968 óta 

termelik a recski kutatófúrások egyikéből kiképzett mátraderecskei strand kútját. Ez a kút az 

alaphegységi részből termel, azonban a viszonylagosan kis vízkivétele miatt depressziós 

hatása csak szűk térrészre terjed ki. 

Az 1970-es években a recski mélyszinti üregképzésekhez kapcsolódóan, de ott is főleg a II. 

számú légakna kialakításához kötődően, az 1999. novemberi víztermelés leállításig jelentős 

víztermelés folyt. Ezt szemlélteti a MÁFI által a Recsk–Bükkszéki termálrendszer tranziens 

áramlási modell-szimulációjánál figyelembe vett hozamok táblázata (12. táblázat), melyben a 

negatív előjel a termelést jelzi, az értékek m
3
/napban vannak megadva. 

 
12. táblázat. A Recsk–Bükkszéki termálrendszer tranziens áramlási  

modell-szimulációjánál figyelembe vett hozamok 

Év Bükkszék Mátraderecske Recsk 

1940 –963,7 0,0 0,0 

1968 –521,3 –144,0 0,0 

1971 –447,9 –134,7 –288,0 

1978 –313,9 –113,0 –3024,0 

1985 –240,5 –91,2 –3600,0 

1999 –166,0 –52,1 –2448,0 

2000 –166,0 –52,1 0,0 
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1.3.4. A terület vízminőségi képe 

A Recsk II. vizsgálati terület felszín alatti vizeinek víz-geokémiai értékelése a területen 

mélyült kutak és 2015 júliusában az MFGI Vízföldtani Adattárában található Vízföldtani 

naplók és egyéb rendelkezésére álló archív vízkémiai vizsgálatainak felhasználásával mind a 

hideg, mind a termálvizet adó hidrodinamikai egységekre kiterjedt. 

A felszínközeli, sekély porózus víztestek vizsgálata a klorid-ion, a hidrogén-karbonát-ion 

és az összes oldottanyag-tartalom alapján készült, mely egy általános képet nyújthat az általá-

nos vízösszetételről, szennyezettség mértékéről, vagy egyéb ható tényezőkről (pl. párolgás-

ról). A felszínközeli zónákban lévő lokális áramlási részek növelik a változékonyságot. A 

megcsapolási területek felszínközeli részein a vízminőség alakítás döntő faktora a talajvízpá-

rolgás, mely az oda áramló vizek oldottanyag-tartalmát markánsan megnövelheti. Ebből az is 

következik, hogy a felszínhez közeli talajvizeket célszerű a vízminőségi értékelések, illetve a 

későbbiekben az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok során külön kezelni. 

Az összes oldottanyag-tartalom a területen a rendelkezésre álló adatok alapján, a 10%, 

illetve 90% percentilis értékek figyelembe vételével jellemzően 150–2500 mg/l (medián 

körülbelül 790 mg/l), a klorid-ion tartalom 5–50 mg/l (medián körülbelül 20 mg/l), míg a 

hidrogén-karbonát tartalom 50–850 mg/l között változik 410 mg/l körüli medián érték mellett. 

A nagyobb koncentráció értékek főként Recsk térségében találhatók, ahol a lefelé szivárgó 

vizek bizonyos részeken a szulfid-ásványok oxidációjával szulfátos vizeket adnak. Ezen 

kutakban mért összes oldottanyag-tartalom elérheti a 3500 mg/l, a nátrium 500 mg/l, a 

kalcium 700 mg/l, a klorid 700 mg/l, a hidrogén-karbonát 700 mg/l, a szulfát akár a 5200 mg/l 

értéket. E szennyezett vizek ph-értéke lecsökkenhet 3,7-re is, mely igen savas környezetet 

jelez. A rendelkezésre álló adatok alapján a sekély felszín alatti vizekre jellemző néhány 

komponens (klorid, hidrogén-karbonát, összes oldottanyag-tartalom [TDS]) eloszlását Box–

Whisker diagramon (13. ábra) ábrázoljuk. A diagramok „doboz”-részei a felső és alsó kvarti-

lisek közötti értékeket ábrázolják a medián értékek feltüntetésével, míg alsó és felső határai a 

10% és 90% percentilis értékeknek felelnek meg. 

 

 
13. ábra. A vizsgálati területen és 5 kilométeres körzetén belüli, a felszíntől  

számított 50 méter mélységig vett vízminták klorid, hidrogén-karbonát 

 és TDS értékeinek Box–Whisker diagramja a medián értékek 

 feltüntetésével (a szennyezett kutak adatainak elhagyásával) 
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A kvarter képződményekben tárolt vizek kémiai jellegéről csak a sekélyebb (felszín alatti 

6–10 méter) bükkszéki, siroki és recski fúrások vizeinek adatai álltak rendelkezésünkre, 

miszerint az itt tárolt vizek jellemzően CaMgHCO3SO4-os, NaCaMgHCO3SO4-os típusúak. 

Itt a TDS döntően 500–1800 mg/l közötti, míg a főbb jellemző alkotók a következő 

tartományokban változnak, körülbelül 10–140 mg/l Na
+
, 30–230 mg/l Ca

2+
, 30–200 mg/l 

Mg
2+

 150–900 mg/l HCO3
–
 és 20–330 mg/l SO4

2–
. A recski kutak vizeiben jóval nagyobb a 

szulfát tartalom, mely CaMgSO4-os vizeket eredményez, ahol a TDS 2900–3500 mg/l körüli, 

500–510 mg/l Ca
2+

, 140–180 mg/l Mg
2+

 és 1800–2200 mg/l SO4
2–

. 

A pannóniainál idősebb miocén rétegeket szűrőző kutak nagy része a sekély vízadók vizei-

ről ad tájékoztatást (felszín alatt 50 méter), melyek szerint a kisebb TDS-ű vizek (120–

550 mg/l) a bővített terület DK-i részén (a „vízzáró” Darnó-vonaltól DK-re) CaMgHCO3-os, 

míg a DNy-i részén CaHCO3SO4-os, CaNaHCO3SO4-os jellegűek. A CaMgHCO3-os 

vizekben a Ca
2+

 30–80 mg/l, a Mg
2+

 5–35 mg/l, a HCO3
–
 100–300 mg/l között változik, míg a 

CaHCO3SO4-os és CaNaHCO3SO4-os vizekben a Na
+
 5–10 mg/l, a Ca

2+
 20–50 mg/l, a Mg

2+
 

5–10 mg/l, a HCO3
–
 50–70 mg/l, a SO4

2–
 30–70 mg/l közötti. A nagyobb TDS-ű (1500–

3000 mg/l) vizek NaCaHCO3-os, NaHCO3-os jellegűek, melyek a vizsgált területtől Ny-ra eső 

Parádsasvárról és É-ra eső Mátraballáról származnak. Itt a vizekben a Na
+
 350–600 mg/l, a 

Ca
2+

 20–200 mg/l, míg a HCO3
–
 1000–2200 mg/l közötti. A felszín alatti 400 méteres mély-

ségből származó Recsk Rm–92 fúrás vize NaHCO3Cl-os jellegű, ahol a TDS 14 000 mg/l 

körüli, 4000 mg/l Na
+
, 1600 mg/l Cl

–
 és 8000 mg/l HCO3

–
 tartalom mellett. 

Az eocén (Recski Andezit Formáció) képződmények vizeiről csak a recski fúrások vizeinek 

adatai nyújtottak információt, mely két mélységtartományt érint. A sekélyebb, a felszín alatti 

300–600 méteres mélységközből származó vizek három típusba sorolhatók. Az első csoportba 

tartoznak a viszonylag kis összes oldottanyag-tartalmú (2600–2700 mg/l körüli), NaHCO3-os 

vizek, ahol a Na
+
 600–700 mg/l, a HCO3

–
 1750–1800 mg/l körüli. Második típusba sorolhat-

juk a valamelyest nagyobb, 5200–9500 mg/l TDS-ű NaHCO3Cl-os vizeket, ahol a Na
+
 800–

2500 mg/l, a HCO3
–
 1850–3100 mg/l, míg a Cl

–
 1000–1900 mg/l körüli. A harmadik típusba a 

viszonylag nagy TDS-ű (13 500–15 000 mg/l) NaSO4-os, NaSO4HCO3-os, NaHCO3SO4– 

vizek tartoznak, ahol a Na
+
 3600–4100 mg/l, a HCO3

–
 2500–4500 mg/l, a SO4

2–
 4200–

5000 mg/l körüli. 

A mélyebbről származó (felszín alatti 850–1100 méteres mélységközből származó) vizek 

víztípus és összes oldottanyag-tartalom alapján szintén csoportosíthatóak. Az első csoportba a 

CaNaSO4-os, CaNaSO4HCO3-os vizek tartoznak, ahol a TDS 1000–1200 mg/l körüli, 120–

140 mg/l Na
+
, 140–160 mg/l Ca

2+
, 500–600 mg/l SO4

2–
 és 250–300 mg/l HCO3

–
 tartalom 

mellett. A második csoportba a NaHCO3Cl-os vizek tartoznak, ahol a TDS 9100–9900 mg/l 

körüli, 1000–2500 mg/l Na
+
, 2500–3000 mg/l Cl

–
 és 3000–3500 mg/l HCO3

–
 tartalom mellett. 

A harmadik csoportba valószínűleg egy zártabb víztartóból származó viszonylag nagy TDS-ű 

(8500–18 500 mg/l) CaCl-os, CaNaCl-os vizek tartoznak. Itt a Na
+
 500–1800 mg/l, a Ca

2+ 

2500–4100 mg/l, a Cl
–
 5000–10 000 mg/l között változik. 

Az oligocén képződmények vizeiről néhány sekélyebb (felszín alatt körülbelül 10 méteres 

mélységig terjedő) fúrás adatai álltak rendelkezésünkre, melyek szerint az itt tárolt vizek 

CaMgHCO3-os, CaMgHCO3SO4-os jellegűek. Az összes oldottanyag-tartalom 400–800 mg/l 

között változik, körülbelül 60–140 mg/l Ca
2+

, 20–40 mg/l Mg
2+

, 10–110 mg/l SO4
2–

 és 300–

600 mg/l HCO3
–
 tartalom mellett.  

A mezozoos képződmények (Mónosbéli Formáció, Felsőtárkányi Mészkő Formáció) 

felszín alatt körülbelül 300–1250 méteres mélységközből származó (recski) vizek összes 

oldottanyag-tartalma széles intervallumban változik. A 10%, illetve 90% percentilis értékek 

figyelembe vételével ez az érték jellemzően 3500–16 000 mg/l között változik. Az itt tárolt 

vizek jellemzően NaHCO3Cl-os, NaClHCO3-os (TDS: 7500–20 500 mg/l, Na
+
: 2000–5500 

mg/l, Cl
–
: 1300–3700 mg/l, HCO3

–
: 3000–11 000 mg/l), illetve NaClHCO3SO4-os, NaCaSO4-
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os jellegűek. Az utóbbi, szulfátos vizeknél a TDS 2500–16 000 mg/l körüli, 500–4600 mg/l 

Na
+
, 50–500 mg/l Ca

2+
, 600–5500 mg/l SO4

2–
 és 1000–6000 mg/l HCO3

–
 tartalom mellett. 

Néhány esetben előfordul NaHCO3-os víztípus is, ahol a TDS 9000–10 000 mg/l körüli, 

2000–3000 Na
+
 és 4300–5500 mg/l HCO3

–
 tartalom mellett. 

Az eocén Recski Andezitet és a mezozoos Mónosbéli és Felsőtárkányi Formációt is szűrő-

ző kutak vizeinek összes oldottanyag tartalma széles intervallumban változik, a 10%, illetve 

90% percentilis értékek figyelembe vételével jellemzően 1000–14 500 mg/l. A NaHCO3-os, 

NaHCO3Cl-os, NaMgHCO3Cl-os, ritkábban CaMgHCO3Cl-os vizek 7500–15 500 mg/l 

összes oldottanyag-tartalmúak, ahol a Na
+
 1200–4000 mg/l, a Ca

2+
 100–700 mg/l, a Mg

2+
 

100–350 mg/l, a Cl
–
 1000–3300 mg/l, a HCO3

–
 3000–5500 mg/l között változik. Az 1000–

10 000 mg/l TDS-ű vizekben megjelenik a szulfát is, NaSO4-os, NaSO4HCO3, 

NaSO4HCO3Cl-os, NaCaHCO3SO4Cl-os vizeket létrehozva, ahol a Na
+
 100–3000 mg/l, a 

Ca
2+

 50–650 mg/l, a SO4
2–

 400–4000 mg/l, a Cl
–
 50–2000 mg/l, a HCO3

–
 250–3000 mg/l 

között változik. Előfordulnak elzártabb víztartóra utaló NaCaCl-os, CaCl-os, NaCaSO4Cl-os 

vizek is. Az összes oldottanyag-tartalom 8500–19 500 mg/l között változik, de elérheti a 

37 000 mg/l értéket is. A Na
+
 1000–1500 (9500) mg/l, a Ca 1400–6000 mg/l, a Cl

–
 3200–

11 500 mg/l, a SO4
2–

 1000–1100 (12 000) mg/l között változik. 

A térség felszín alatti vizeinek vízösszetétele széles tartományban változik, a CaMgHCO3-

os, CaMgHCO3-os, CaNaMgHCO3SO4-os, NaCaMgHCO3SO4-os, CaNaSO4-os, NaCaSO4-os 

víztípustól a, NaCaHCO3-os, NaHCO3-os, NaHCO3Cl-os, NaClHCO3-os víztípuson keresztül 

a NaCaCl-os és CaCl-os víztípusig. A mélység növekedésével (14. ábra) nő a víz összes 

oldottanyag-tartalma a 700 méteres mélységtől számított körülbelül 1100–1200 méteres 

mélységközig, mely alatt ez az érték csökkenő tendenciát mutat. 
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14. ábra. A főbb vízminőségi paraméterek alakulása a mélység függvényében a 

 vizsgálati terület és 5 kilométeres körzetének felszín alatti vizeiben 
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1.4 A vizsgálati terület vízgyűjtő-gazdálkodása (MFGI, OVF) 

Az alábbi fejezet a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT) 2009. december 22-i keltezésű 

anyagának előkészítése során összegyűjtött állományok felhasználásával készült (jelenleg ez a 

legfrissebb hivatalos állomány). 

Az értékelés során mind a szigorúan vett vizsgálati területet, mind annak 5 km-es körzetét 

figyelembe vesszük, mert a tevékenység hatása a konkrét helyszín függvényében a koncesszi-

ós területen túlra is terjedhet. 

1.4.1. Felszíni vízfolyások, felszíni és felszín alatti víztestek 

1.4.1.1. Felszíni vízfolyások és víztestek 

A vizsgálati terület a Tisza részvízgyűjtő egységhez tartozik. Területén található a Tarna 

(2–11) felszíni vízgyűjtő alegység; 5 km-es körzetét e mellett a Zagyva alegység (2–10) is 

érinti. 

A vizsgálati területre és 5 km-es körzetére 6 domb-, illetve hegyvidéki vízfolyás víztest 

esik (13. táblázat). A térség kategórián kívüli vízfolyásokkal sűrűn behálózott. Állóvíz víztes-

tek nincsenek a területen; víztest kategórián kívüli állóvizek között öt darab tározó említhető. 

 
13. táblázat. A vizsgálati területen és 5 km-es körzetében lévő vízfolyás víztestek 

Vízfolyás neve Kódja Típusa 
Vízgyűjtő 

alegység 

*Balla-patak AEP296 dombvidéki, meszes, természetes 2-11 

*Parádi-Tarna felső 

vízrendszere 
AEP873 hegyvidéki, szilikátos, természetes 2-11 

Parádi-Tarna alsó AEP874 dombvidéki, meszes, természetes 2-11 

Tarna középső AEQ039 dombvidéki, meszes, természetes 2-11 

Tarnóca-patak felső 

és Domoszlói-patak 
AEQ042 dombvidéki, meszes, természetes 2-11 

Bene-patak felső 

vízrendszere 
AIH272 hegyvidéki, szilikátos, természetes 2-11 

     A *-gal jelölt víztestek érintik a vizsgálati területet. 

 

A 15. ábra a vizsgálati terület felszíni vizeinek használatát mutatja be, feltüntetve a felszíni 

víztesteket és vízgyűjtő alegységeket. 
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15. ábra. Felszíni vízgyűjtő alegységek és felszíni vízhasználat a területen 

 

1.4.1.2. A terület felszín alatti víztestei 

A terület hegyvidéki jellegéből fakadóan a térségben főleg hegyvidéki víztesteket találunk: a 

Hevesi-dombság–Tarna-vízgyűjtő (sh.2.3, h.2.3), a Cserhát, Karancs, Medves Zagyva-víz-

gyűjtő (sh.2.1, h.2.1) és a Mátra (sh.2.2, h.2.2) sekély hegyvidéki és hegyvidéki víztesteket. 

Porózus vízadók a regionális leáramlási zónában elhelyezkedő Északi-magyarországi-

középhegység peremvidék (sp.2.9.1, p.2.9.1) sekély porózus és porózus víztestek (16. ábra, 

21. ábra). 

Karszt víztestek közül a Bükk nyugati karszt (k.2.1), termálkarszt víztestek közül a 

Recsk–Bükkszék termálkarszt (kt.2.5) és a Bükki termálkarszt (kt.2.1) érinti a területet. Délről 

az 5 km-es körzetbe benyúl az Észak-Alföld (pt.2.2) porózus termál víztest is (22. ábra). 

A terület felszín alatti víztesteit a 14. táblázat ismerteti.  
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16. ábra. A területet érintő sekély felszín alatti víztestek, a nyilvántartott sekély kutak feltüntetésével 

14. táblázat. A vizsgálati területre és annak 5 km-es körzetére eső felszín alatti víztestek 

A víztest neve Típus Víztest azonosító 

*Hevesi-dombság–Tarna-vízgyűjtő sekély hegyvidéki sh.2.3 

Cserhát, Karancs, Medves Zagyva-vízgyűjtő sekély hegyvidéki sh.2.1 

*Mátra sekély hegyvidéki sh.2.2 

Északi-középhegység peremvidék sekély porózus sp.2.9.1 

*Hevesi-dombság–Tarna-vízgyűjtő hegyvidéki h.2.3 

Cserhát, Karancs, Medves Zagyva-vízgyűjtő hegyvidéki h.2.1 

*Mátra hegyvidéki h.2.2 

Északi-középhegység peremvidék porózus p.2.9.1 

Észak-Alföld porózus termál pt.2.2 

Bükk nyugati karszt karszt k.2.1 

*Recsk-Bükkszék termálkarszt termálkarszt kt.2.5 

Bükki termálkarszt termálkarszt kt.2.1 
      A *-gal jelölt víztestek érintik a vizsgálati területet. 

  



Recsk II. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 

 

50 

 

1.4.2. A terület felszíni és felszín alatti vizeit érő terhelések és hatások 

1.4.2.1. Felszíni vizeket érő terhelések és hatások 

Vízkivétel 

Ivóvíz célzattal a víztest kategórián kívül eső Köszörűvölgyi víztározóból történik 

vízkiemelés. Egyéb célból (kommunális, öntözési, ipari) 5 vízfolyás víztest vizét hasznosítják 

(15. táblázat). 

 
15. táblázat. Különböző célú vízkiemelések felszíni víztestekből 

Érintett  
felszíni víztest 

A vízkiemelés hasznosítási célja 

Kommunális Ipari Energetikai Öntözési Halas tavi Rekreációs Ökológiai 

*Balla-patak  x      

*Parádi-Tarna felső 

vízrendszere 
x       

Tarna középső    x    

Bene-patak felső 

vízrendszere 
x x      

Balla-patak  x      
A *-gal jelölt víztestek érintik a vizsgálati területet. 

 

Védett területek 

Védettséget élveznek a kijelölt fürdőhelyek és halászatra, illetve rekreációs célra (horgá-

szat, vízi turizmus) kijelölt folyóvizek és állóvizek. A terület víztestein ezek közül a tevékeny-

ségek közül csak horgászat folyik (16. táblázat). 

 
16. táblázat. Védettséget élvező vízhasználat a területen az érintett víztestek szerint 

Név Kijelölt fürdőhely Vízi turizmus Horgászat Halászat 

Tarna középső   x  

Tarnóca-patak felső és Domoszlói-patak   x  
A *-gal jelölt víztestek érintik a vizsgálati területet. 

 

A 2008. évi nitrátjelentés alapján a terület foltokban nitrátérzékeny. Tápanyagérzékeny 

terület nincs. 

A vizsgálati területen és 5 km-es körzetében találhatók felszín alatti víztől függő ökoszisz-

témák (FAVÖKO), melyek természetvédelmi szempontból is védettek (Nemzeti Park, 

Tájvédelmi Körzet, Natura SPA) (17. táblázat). 

Védett területek közé tartoznak az ivóvízbázisok védőterületei is, ezek bemutatása azonban 

egy későbbi fejezetben történik. 

 
17. táblázat. Felszín alatti víztől függő ökoszisztéma (FAVÖKO) 

Védett terület típusa Védett terület azonosító Védett terület elnevezése Védettség jellege 

Natura2000 – SPA HUBN10006 Mátra források, patakok 

Tájvédelmi Körzet 180/TK/85 Mátrai TK források, patakok 

Természetvédelmi Terület 79/TT/61 Siroki Nyírjes-tó TT   

 

Szennyeződések 

A terület felszíni és felszín alatti vizeit érintő pontszerű és diffúz szennyezések területi 

eloszlását a VGT 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-6 térképmellékletei alapján mutatjuk be. 

Pontszerű szennyezőforrások 

A térségben elhelyezkedő települések ca. harmada csatornázatlan. A települések kétharma-

dánál a települési folyékony hulladékot szennyvíztelepre szállítják. A szennyvíztisztító 
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telepektől a tisztított szennyvizet vízfolyásokba vezetik. A bevezetések hatása a befogadó 

víztestekre nem jelentős (18. táblázat, 17. ábra). 

 
18. táblázat. Kommunális szennyvízterhelés a vizsgálati területen és 5 km-es körzetében 

Település Szennyvíztisztító telep neve Befogadó víztest neve Hatás a befogadóra 

Parádsasvár Parádsasvár - Szennyvíztisztító Telep Parádi-Tarna felső vízrendszere nem jelentős 

Recsk Recsk - Szennyvíztisztító Telep Parádi-Tarna alsó nem jelentős 

 

 

A terület felszíni és felszínalatti víztesteit egyéb (nem kommunális) szennyvízbevezetés 

nem érinti. 
 

 
17. ábra. Kommunális és ipari szennyvízbevezetések a területen 

A 18. ábra mutatja be a területen zajló hulladékgazdálkodást. A kisebb települési szilárd 

hulladéklerakók (12 db) bezárásra kerültek 2009-ig. Speciális hulladéklerakók közül csak a 

mátraderecskei inert hulladéklerakó említhető meg. 
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18. ábra. Hulladékgazdálkodás 

Dokumentált szennyező ipari tevékenység a recski ásványiparhoz kötődik. Parádsasvári 

üveggyárból származó Pb-szennyezést kimutatták már az Ilona-völgyben is, továbbá a Recsk, 

Báj-patak melletti katonai létesítmény üzemanyagtárolásra használt területe is szennyezett. 

Benzinkút Parádfürdőn üzemel. Seveso besorolású üzem nincs a térségben. Felszíni víztestek-

et érintő káreseményről nincs információnk. Andezitbánya van Recsken és Kisnánán, diabáz-

bánya Recsken, agyagbánya Mátraderecskén, termálsó-kitermelés Parádon. Recsk környéke e 

mellett híres történelmi színesfém- és rézércbányászati tevékenységéről. 

Az ipari létesítményeket és a régióban történt káreseményeket a 19. ábra mutatja be. 
 



Recsk II. I. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

 

53 

 

 
19. ábra. Ipari létesítmények, káresemények 

EKHE: Egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység, 

PRTR: Európai szennyezőanyag-kibocsátási és –szállítási nyilvántartás 

 

Diffúz szennyezőforrások 

Nitrátterheléssel együtt járó intenzív mezőgazdasági tevékenység foltokban jellemző. A 

terhelés mértéke max. 150 kgN/ha/év. A településeket érintő nitrátterhelés mértéke 

jellemzően 50 kgN/ha/év alatt marad (20. ábra). A foszforterhelés mértéke az országos szinten 

jellemző 10000 g/év alatt marad. 
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20. ábra. Települési és mezőgazdasági nitrátterhelés, nagy létszámú állattartó telepek 

1.4.2.2. Felszíni alatti víztestek 

Vízkivétel 

Nyilvántartott víztermelő kutak és ivóvízbázisok 

A vizsgálati területen és annak 5 km-es körzetében nyilvántartott kutakat többféle célra 

hasznosítják (bővebben l. később 25. táblázat). 

A vizsgálati területet nem érinti vízbázis, 5 km-es körzetében öt (négy felszín alatti és egy 

felszíni) közcélú vízbázis található, négy közülük üzemelő. A vízbázisok között négy sérülé-

keny. Befejezett diagnosztikával két vízbázis rendelkezik; egyik sérülékeny vízbázis diag-

nosztikával, a másik üzemeltetőivel (19. táblázat). 

 
19. táblázat. A vizsgálati terület és 5 km-es körzetének felszíni és felszín alatti vízbázisai 

Vízbázis 

VOR kód 
Vízbázis Típus Státusz 

Rendelkezésre álló 

diagnosztika 

Vízbázis 

sérülékeny 

Védendő 

termelés 
(m3/nap) 

AID270 Bükkszék községi vm. 
felszín alatti, 

közcélú 
üzemelő 

sérülékeny vízbázis 

diagnosztika, nem került 

kijelölésre 

igen 1 

ALF943 
Domoszló-Kisnána, 

Vincellér-forrás 

felszín alatti, 

közcélú 
üzemelő 

védőidom kijelölés nem 

történt 
igen 652 

X08075 
Kisnána községi 

vízmű 

felszín alatti, 

közcélú 
nem üzemel  nem 0 

AID173 

Köszörűvölgyi 

víztározó (Parádi-

Tarna felső) 

felszíni, 

közcélú 
üzemelő üzemeltetői diagnosztika igen 1100 

ALG509 
Parádsasvár 

forráscsoport 

felszín alatti, 

közcélú 
üzemelő 

egyedi becsült, védőidom 

kijelölésére kérelem nem 

érkezett 

igen 156 
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Veszélyeztetettségi vizsgálatot a Bükkszék község vízbázisára végeztek, amely közepesen 

veszélyeztetett kategóriába lett besorolva. 

A 21. ábra a felszín alatti vízkiemeléseket és a víz termelőkutak védőterületeit mutatja be. 

 

 
21. ábra. Üzemelő és távlati vízbázisok, valamint porózus és hegyvidéki felszín alatti víztestek 

 az érintett területen 

Az OTH nyilvántartása szerint „Recsk” koncessziós területet érinti a „Parád” elnevezésű 

minősített gyógyhely, azonban gyógyiszap lelőhely nem található. A területen mélyült 

Mátraderecske K–3 gyógyvízkút, továbbá a tágabb térben a Parád 435, 439, 445 hrsz-ú 

területeken a vasas, timsós mesterséges gyógyvíz, továbbá Parádsasváron gyógyvizet adó kút 

és forrás, illetve 1 ásványvízként hasznosított kút. Az OTH a Parád Erzsébet Park Hotel 

területén lévő mofettából kiáramló CO2 gázt az OTH gyógygázzá minősítette. (20. táblázat). 
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20. táblázat. Nyilvántartott ásvány- és gyógyvízkutak 

Település Kút jele Víz kereskedelmi neve Felhasználás EOV Y EOV X Térképi jele 

Mátraderecske *K–3 gyógyvíz gyógyvíz 726964,56 289616,19 9–25 

Parád 

Nagy forrás 

(Pisztrángos) 

mesterséges 

vasas, timsós 

gyógyvíz 

gyógyvíz gyógyvíz 722225 282252  

Parádsasvár 
forrás (Nagy 

Csevice-forrás)  
Parádi kénes gyógyvíz gyógyvíz 719950 285820 PSV-CS1 

Parádsasvár K–2 Parádi kénes gyógyvíz gyógyvíz 719939 285877 PSV–2 

Parádsasvár K–3 Parádi ásványvíz ásványvíz 720194 285791 PSV-3 

A *-gal jelölt kút a területre esik. 

 

A terület egyetlen hévízkútja a mátraderecskei strand fürdővízként (gyógyvízként) 

hasznosított hévízkútja (21. táblázat). A legközelebbi hévízkutak a környéken Bükkszéken 

találhatók. 

A 22. ábra ábrázolja a fentebb ismertetett gyógy- és ásványvíz kutakat, és a 30 °C-nál 

magasabb hőmérsékletű vizet adó kutakat mutatjuk be a vízadó felszín alatti víztestekkel. 
 

21. táblázat. A vizsgálati területen és környezetében lévő létesítéskor 30 °C-os 

 vagy annál melegebb kifolyó vizet adó kút 

Település Kút jele EOV X EOV Y 
Szűrőzött 

szakasz (m) 

Kifolyóvíz 

hőmérséklete (°C) 
*** 

Vízadó 

kora ** 
Hasznosítás 

Térképi 

jele 

Mátraderecske *K–3 289616,19 726964,56  39 T2+E fürdő 9–25 

A *-gal jelölt kút a területre esik. 
** vízgazdálkodásban használt kor. 

*** kút létesítése idején. 

 
22. ábra. A vizsgálati területet érintő termálvizet adó víztestek, termálkutak és karszt víztestek 
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A területen, illetve a környezetében nyilvántartott vízkitermeléseket a víztest és a kiterme-

lés célja szerinti lebontásban a 22. táblázat és a 23. táblázat tartalmazza. A területre eső kutak 

és források vízkivételi adatai alapján döntő többségében ivóvíz célzattal történik vízkiterme-

lés. 

 
22. táblázat. A vizsgálati területen és az 5 km-es körzetében jelentett vízkivételek, 1000 m

3
/év egységben  

(VGT, 2007-es nyilvántartási adatok) 

Víztest kódja 

Kitermelt víz 1000 m3/év 

ivóvíz ipari bányászat öntözés 

egyéb 

mezőgazda-

sági 

fürdővíz 
egyéb 

termelés 
vissz-

táplálás 

többcélú 

termelés 

összevonva 

Összesen 

sh.2.3 51,260 1,065        52,325 

sh.2.1          0 

sh.2.2          0 

sp.2.9.1          0 

h.2.3          0 

h.2.1          0 

h.2.2 55,394        1,377 56,771 

p.2.9.1          0 

pt.2.2          0 

k.2.1          0 

kt.2.5          0 

kt.2.1          0 

 
23. táblázat. Az évi összes jelentett vízkivétel a különböző típusú vízadókban  

(1000 m
3
/év) a területen és annak 5 km-es körzetében  

(VGT, 2007-es nyilvántartási adatok) 

Víztest típusa 
Szűrőzött szakasz 

mélysége 

A kifolyó víz 

hőmérséklete 

Éves szinten kitermelt 
vízmennyiség 

(1000 m3/év) 

sekély hegyvidéki sekélyebb, mint 30 m  52,325 

hegyvidéki mélyebb, mint 30 m kevesebb, mint 30°C 56,771 

Összesen: 109,096 

 

1.4.3. Határ menti víztestek 

A terület által érintett víztestek közül az sh.2.1, sh.2.3 sekély hegyvidéki és a h.2.1, h.2.3 

hegyvidéki víztestek érintettek a szlovák–magyar határmenti tárgyalásokon. Egyik víztest sem 

része ICPDR (International Comission for the Protection of the Danube River) szinten kiemelt 

aggregátumnak.  

1.4.4. Monitoring 

1.4.4.1. Felszíni víz monitoringprogramja 

A felszíni vizek VKI monitoring követelményeit a 31/2004 (XII.31.) KvVM rendelet 

szabályozza. A vizsgálati területen és 5 km-es körzetében felszíni vizekre vonatkozó VKI 

monitoringhelyek nem találhatók. E monitoringrendszeren kívül is csak a 2005-ös ökológiai 

felmérés jelölt ki vizsgálati pontokat a területen; ennek keretében több helyen vizsgálták a 

Parádi-Tarnát és a Koszorú-völgyi tározót (23. ábra). 
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Védett területekhez kapcsolódó monitoringpont is csak egy található a területen (24. 

táblázat). 

 
24. táblázat. Felszíni védett területek monitoringpontja 

Azonosító Monitoring pont neve Védettség indoklása 

AIJ661 Parádi-Tarna felső vízgyűjtő ivóvízbázis, nitrát- és tápanyag-érzékenység 

 

 
23. ábra. Felszíni víztestek VGT monitoring pontjai 

1.4.4.2. Felszín alatti vizek monitoringprogramja 

A felszín alatti vizeket érintő monitoringprogramhoz kapcsolódóan 5 kút szolgáltat adato-

kat. A területen a mennyiségi program vízszintváltozás megfigyeléséhez kapcsolódik (Q1). A 

minőségi program sérülékeny külterületi (S1), sérülékeny belterületi (S2), továbbá termálvíz 

(S4) monitoring programot foglal magába (25. táblázat, 24. ábra). 

 
25. táblázat. Felszínalatti mennyiségi és minőségi monitoring pontok víztestenkénti eloszlása 

Víztest 

Területre esik (db) 5 km-es környezetére esik (db) 
Összesen 

(db) 
mennyiségi kémiai 

mennyiségi + 

kémiai 
mennyiségi kémiai mennyiségi + kémiai 

*sh.2.2      1 (Q1+S1) 1 

*h.2.2      2 (Q1+S2), 1 (S1+Q2) 3 

*kt.2.5   1 (Q1+S4)    1 
 A *-gal jelölt víztestek érintik a vizsgálati területet. 
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24. ábra. Védett területek és felszín alatti vizek monitoring programjának pontjai a területen 

 

1.4.5. Mennyiségi és minőségi állapotértékelés 

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv elkészítése során a kijelölt felszíni és felszín alatti 

víztesteket sztenderd mennyiségi és minőségi teszteknek vetették alá. E tesztek alapján történt 

meg a víztestek mennyiségi és minőségi állapotértékelése, amelyek összefoglaló eredményeit 

itt mutatjuk be. 

1.4.5.1. Felszíni víztestek 

A területen és környezetében elhelyezkedő felszíni vízfolyás víztestek állapota erősen 

különbözik; állapotértékelésükre részletesen a 26. táblázat tér ki. Különleges követelményt a 

Parádi-Tarna felső vízrendszerére határoztak meg; ivóvízkivétel szempontjából a víztest „nem 

jó” minősítést kapott. 
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26. táblázat. Felszíni víztestek állapotértékelésének összefoglaló táblázata 

Víztest 
azonosító 

Víztest név 

Ö
ss
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sí
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tt

 b
io

ló
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ia
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ál

la
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F
iz

ik
ai
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K
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t 

V
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o
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*AEP296 Balla-patak rossz jó mérsékelt rossz – rossz 

AEP325 Bernecei-patak jó jó mérsékelt jó – jó 

AEP874 Parádi-Tarna alsó gyenge jó mérsékelt gyenge – gyenge 

*AEP873 
Parádi-Tarna felső 

vízrendszere 
jó jó mérsékelt jó nem jó mérsékelt 

AEQ039 Tarna középső gyenge jó gyenge gyenge – gyenge 

AEQ042 
Tarnóca-patak-felső és 

Domoszlói-patak 
– mérsékelt mérsékelt bizonytalan – bizonytalan 

     A *-gal jelölt víztestek érintik a vizsgálati területet. 

 

1.4.5.2. Felszíni alatti víztestek 

A területet érintő víztestek közül a porózus jellegűek és a karszt termál víztest gyenge 

mennyiségi állapottal jellemezhető, a többi viszont jó állapotú (27. táblázat). 

A minőségi állapotfelmérés során csak az Északi-középhegység peremvidék kapott gyenge 

minősítést, diffúz nitrátszennyeződés okán (28. táblázat). 

 
27. táblázat. A felszín alatti víztestek mennyiségi állapota 

Víztest jele Víztest neve Vízmérleg Süllyedés FAVÖKO 
Áramlási 
viszonyok 

Víztest  
állapota 

sh.2.1 Cserhát, Karancs, Medves Zagyva-vízgyűjtő jó jó bizonytalan jó jó 

h.2.1 Cserhát, Karancs, Medves Zagyva-vízgyűjtő jó jó bizonytalan jó jó 

*sh.2.2 Mátra jó jó  jó jó 

*h.2.2 Mátra jó jó  jó jó 

*sh.2.3 Hevesi-dombság–Tarna-vízgyűjtő jó jó  jó jó 

*h.2.3 Hevesi-dombság–Tarna-vízgyűjtő jó jó  jó jó 

k.2.1 Bükk nyugati karszt jó jó  jó jó 

kt.2.1 Bükki termálkarszt jó jó  jó jó 

sp.2.9.1 Északi-középhegység peremvidék gyenge gyenge  jó gyenge 

p.2.9.1 Északi-középhegység peremvidék gyenge gyenge  jó gyenge 

*kt.2.5 Recsk-Bükkszék termálkarszt  gyenge  jó gyenge 

pt.2.2 Észak-Alföld  gyenge  jó gyenge 

A *-gal jelölt víztestek érintik a vizsgálati területet. 
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28. táblázat. Felszín alatti vizek minőségi állapota 

Víztest 
Szennyezett 

termelőkút 

Szennyezett 
ivóvízbázis 

védőterület 

Diffúz szennyeződés a 

víztesten>20% 
Szennyezett 

felszíni víztest 

száma 

Trend 

Minősítés 

jele neve komponens komponens nitrát 
növény-

védőszer 
komponens 

h.2.1 

Cserhát, Karancs, 

Medves Zagyva -

vízgyűjtő 

       jó 

*h.2.2 Mátra        jó 

*h.2.3 
Hevesi-dombság–

Tarna-vízgyűjtő 
       jó 

k.2.1 Bükk nyugati karszt        jó 

kt.2.1 Bükki termálkarszt        jó 

*kt.2.5 
Recsk-Bükkszék 

termálkarszt 
       jó 

p.2.9.1 

Északi-

középhegység 

peremvidék 

       jó 

pt.2.2 Észak-Alföld        jó 

sh.2.1 

Cserhát, Karancs, 

Medves Zagyva-

vízgyűjtő 

       jó 

*sh.2.2 Mátra        jó 

*sh.2.3 
Hevesi-dombság–

Tarna-vízgyűjtő 
       jó 

sp.2.9.1 

Északi-

középhegység 

peremvidék 

  x    gyenge 

   A *-gal jelölt víztestek érintik a vizsgálati területet. 

 

1.4.6. Intézkedések és környezeti célkitűzések 

Jó állapotú víztestek esetében környezeti célkitűzés a jó állapot vagy potenciál fenntartása, 

míg gyenge állapotú víztesteknél a jó állapot vagy potenciál elérése. 

A felszíni vízfolyások esetében a jó állapot 2021-re, ill. 2027-re érhető el. 

A felszín alatti víztestek többségénél a jó állapot fenntartandó, két esetben a jó állapot 

2021-re, ill. 2027-re érhető el. A sekély porózus és porózus víztesteknél a jó állapotnál eny-

hébb célt tűztek ki. 

A környezeti célkitűzések eléréséhez a felszíni és felszín alatti víztestekhez kapcsolva 

intézkedéseket fogalmaztak meg. A felszíni és felszín alatti víztestekhez kapcsolt részletes 

intézkedéseket a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 8-1. melléklete és táblázatai (6.2 és 6.3) tartal-

mazzák (www.vizeink.hu). 
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1.5. Az ásványi nyersanyagokra vonatkozó érvényes kutatási és bányászati 

jogosultságok 

1.5.1. Érckutatás 

A vizsgálati területre nem esik hatályos érc kutatási terület (3. melléklet). 

Jelenleg még a terület egy része a Recsk I. – rézérc (bezárt, tájrendező), illetve a Recsk II. 

– színesfémérc nevű szünetelő érc bányatelekre esik (MBFH Bányászat, 2016. február). 

1.5. 2. Szénkutatás 

A vizsgálati területre nem esik hatályos szénkutatási terület, illetve szénbányatelek (MBFH 

Bányászat, 2016. február). 

1.5.3. Szénhidrogén-kutatás 

A vizsgálati területre nem esik sem hatályos szénhidrogén-kutatási terület, sem pedig 

hatályos szénhidrogén-bányatelek (MBFH Bányászat, 2015. február). 

1.5.4. Geotermikus kutatás (Bányászati jogosultság alapján) 

Jelenleg nincs a koncesszióra javasolt területen sem hatályos geotermikus kutatási 

jogosultság, sem pedig hatályos geotermikus bányaterület (védőidom, MBFH Bányászat, 

2016. február). 

1.5.3. Egyéb nyersanyagok 

A vizsgálati területen és 5 km-es körzetében jelenleg 7 működő nemfémes ásványi 

nyersanyagbánya van: agyag, homok, építőkő (andezit, diabáz), valamint termálsó. Ezekből 

kettő esik a területre, 5 bányaterület a vizsgálati területen kívül esik. 

A működő nemfémes ásványi nyersanyagbányák többségének mélysége csak 10 méteres 

nagyságrendű, ezért ezek mélységi kiterjedését nem tüntettük fel a táblázatban. 

A nyilvántartott, megkutatott készletek száma területen belül és kívül, de annak 5 km-es 

körzetében 9 db, amelyek között többféle nyersanyag: agyag, homok, építőkő (andezit, 

diabáz, mészkő) és egyéb (termálsó), fordul elő. A területen belülre kettő megkutatott készlet 

esik, a vizsgálati területen kívül 7 megkutatott készlet található. 

A bányák és a megkutatott nyersanyagkészletek területi elhelyezkedését a 25. ábra, 

adataikat a 29. táblázat és 30. táblázat tartalmazzák, amelyek a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatal Adattárának 2016. január adatbázisa alapján készültek. 

Ha a működő bányák területe a helyszínrajzon valós kiterjedésben, a kis méret miatt nem 

ábrázolható, akkor azokat pontszerű jellel tüntettük fel. A megkutatott készletek esetében az 

ábrázolás eleve csak pontszerű lehet, mivel csak központi koordináták állnak rendelkezésre. 
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25. ábra. A vizsgálati területen és annak 5 km-es körzetében működő ásványbányák és a megkutatott ásványi 

nyersanyagkészletek áttekintő helyszínrajza 

 

29. táblázat. A vizsgálati területen és 5 km-es körzetében működő ásványbányák tájékoztató adatai 

Tér-

képi 
szám 

Bánya-kód Területnév 

Terü-

lete 
km2 

Nyers-

anyag 
Engedélyes 

EOV 

X 

EOV 

Y 

Tevé-

keny-
ség 

Engedély 

 
kezdete     vége 

Status 

Hely-

zete a 
terü-leten 

1 601030 
Mátraderecske 

I. (Téglagyár)  
0,42 agyag 

Leier Hungária 

Építőanyaggyártó 

Kft. 

289662 726349 
mű-

ködő 

1971. 

09.17 

határo-

zatlan 
bányatelek belül 

2 606880 
Kisnána I. - 

andezit 
0,45 andezit 

Tarnóca Kőbánya 

Kft. 
280709 732664 

mű-

ködő 

1997. 

10.02 

határo-

zatlan 
bányatelek kívül* 

3 600820 
Recsk II. - 

andezit 
0,42 andezit 

Colas-Északkő 

Bányászati Kft. 
284378 727880 

mű-

ködő 

1968. 

03.29 

határo-

zatlan 
bányatelek kívül* 

4 720950 
Kisnána I. - 

andezit bővítés 
0,20 andezit 

Tarnóca Kőbánya 

Kft. 
281035 732853  

2012. 

06.01 

2016. 

06.01 

kutatási 

jogado-

mány 

kívül* 

5 610140 
Recsk IV. - 

andezit 
0,03 andezit 

Andezit Hungária 

Kőbányászati, 

Építőipari Keres-

kedelmi és Szol-

gáltató Kft. 

288949 728275 
nincs 

MÜT 

2001. 

08.13 

határo-

zatlan 
bányatelek kívül* 

6 613630 
Recsk V. - 

diabáz 
0,13 diabáz 

SENGLEA GROUP 

Bányászati Kft. 
286959 731454 

mű-

ködő 

2007. 

01.23 

határo-

zatlan 
bányatelek kívül* 

7 200650 
Parád I. - 

termálsó 
0,08 termálsó 

Magyar Bányászati 

és Földtani Hivatal 
287762 725722 

nincs 

MÜT 

2006. 

06.10 

határo-

zatlan 
bányatelek belül 

*a területen kívül, de annak 5 km-es körzetén belül. 
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30. táblázat. A vizsgálati területen és 5 km-es körzetében megkutatott ásványi anyagkészletek tájékoztató adatai 

Térképi 
szám 

Bányakód Település 
Bányatelek 

(ha van) 
Bányaterület neve 

(lelőhely) 
Nyersanyag 

EOV 
X 

EOV 
Y 

Helyzete a 
területen 

1 100116001 
Mátrade-

recske 

Mátraderecske I. 

- agyag 

Téglagyár (Mátra-

derecske I.(Téglagyár)-

agyag) 

cserépagyag 726464 289597 belül 

2 100121001 Parád  Mátra Rózsaszállás 
bentonitos 

nemesagyag 
722920 282500 kívül* 

3 100121002 Parád 
Parád I. - 

termálsó 

Fehérkő, Egyezség-

bánya (Parád I. - 

termálsó) 

termálsó 725630 287840 belül 

4 100123001 Recsk 
Recsk II. - 

andezit 

Csákánykői 

andezitbánya (Recsk II.-

andezit) 

zúzott andezit 727939 284340 kívül* 

5 100123002 Recsk  
Györke-tető 0203/b 

hrsz. 

faragható 

andezit 
729380 285140 kívül* 

6 100123004 Recsk 
Recsk IV. - 

andezit 

Valéria-hegy, Várverő 

04 hrsz. (Recsk IV.-

andezit) 

faragható 

andezit 
728273 288959 kívül* 

7 100123005 Recsk 
Recsk V. - 

diabáz 

Baj-patak (Recsk V.-

diabáz) 
zúzott diabáz 731454 286959 kívül* 

8 100128001 Terpes  Homoki bánya 022 hrsz. vakoló homok 732950 292740 kívül* 

9 100212001 Kisnána 
Kisnána I. - 

andezit 

3458 (Kisnána I.-

andezit) Derzstanya 
zúzott andezit 732761 280830 kívül* 

*a területen kívül, de annak 5 km-es körzetén belül. 
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1.6. A területet, térrészt érintő, a bányászati tevékenységre vonatkozó 

jogszabályon alapuló tiltások, korlátozások (MBFH) 

 

A területet, térrészt érintő, a bányászati tevékenységre vonatkozó jogszabályon alapuló 

tiltások, korlátozások alapját a Bányatörvény idézett bekezdései és a rendelkezései alapján 

megalkotott jogszabályok képezik. 

 

Biztonsági övezet és védőpillér 

A védőpillért a bányavállalkozó kérelmére, illetőleg a védelem tárgya szerint feladat- és 

hatáskörrel rendelkező hatóság kezdeményezése alapján, az érdekeltek meghallgatásával és a 

közreműködő szakhatóságok állásfoglalása alapján az illetékes kormányhivatal Műszaki 

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályának Bányászati Osztálya jelöli ki a bányászat-

ról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) kormányren-

delet (továbbiakban: Vhr.) 19. § (1) bekezdése szerint. A kijelölési eljárásra vonatkozó 

általános szabályok a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal www.mbfh.hu honlapján az 

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK címszó alatt olvashatók. A védőpillér kijelölési kérelem 

tartalmi követelményeit és az eljárás különös szabályait a Vhr. 19. § (2)–(6) bekezdése, 

méretezését a védő- és határpillérek méretezéséről szóló Bányabiztonsági Szabályzat 

kiadásáról szóló 12/2003. (III. 14.) GKM rendelet melléklete tartalmazza. 

 

Fogalom-meghatározások 

49. § 16. „Kivett hely: ahol bányászati tevékenységet a kivettség tárgya szerint hatáskörrel 

rendelkező illetékes hatóság hozzájárulásával, az általa előírt külön feltételek megtartásával 

szabad folytatni. Kivett helynek minősül a belterület, a külterület beépítésre szánt része, a 

közlekedési célt szolgáló terület, temető, vízfolyás vagy állóvíz medre, függőpálya vagy 

vezeték biztonsági, illetve védőövezete, vízi létesítmény, ivóvíz, ásvány-, gyógyvíz, bármely 

forrás és kijelölt védőterülete, védőerdő, gyógy- és üdülőhely védőövezete, a védett 

természeti terület, a műemléki, illetve régészeti védettség alatt álló ingatlan, továbbá a 

honvédelmi létesítmények területe, a külfejtés vonatkozásában a termőföld, valamint amit 

jogszabály a bányászati tevékenység tekintetében annak minősít.” 

A konkrét tiltásokat, korlátozásokat az illetékes hatóságok szakhatósági állásfoglalásukban 

írják elő. 

49.§ 24. „Zárt terület”: Zárt területnek kell tekinteni a már megállapított bányászati joggal 

fedett területeket az adott ásványi nyersanyag vonatkozásában a jogosultság fennállása alatt. 

 

  

http://www.mbfh.hu/
http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&HKL=107&lng=1
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2. A tervezett bányászati koncessziós tevékenység vizsgálata 

2.1. A koncesszió tárgyát képező ásványi nyersanyag teleptani, földtani 

jellemzőire, kinyerhetőségére és várható mennyiségére vonatkozó adatok 

2.1.1. Az ércesedés földtani és teleptani jellemzői 

2.1.1.1. A recski ércesedés rövid kutatástörténete 

Az ún. Kelet-mátrai ércterülethez tartozó Parád és Recsk térségében középkori eredetű 

színesérc bányászatnak nincs nyoma. E terület érces előfordulásainak kiaknázására a kora 

újkorban történtek az első kísérletek. 1767-ben Fazola Henrik a korábban elkezdett 

érckutatási tevékenységét kiterjesztette a Mátrára is (CSIFFÁRY 2009). A XVIII. század végén 

és a XIX. század elején a felszínhez közeli, gyengébb minőségű érceket kutatták és fejtették 

Parád, Parádfürdő környékén a Fehérkő-hegyen, Vörösvár-hegyen és a Bánya-völgyben. A 

telepek kimerülése után a környéken a kutatás a Báj-patakban 1844-ben megtalált termésréz 

okán új lendületet kapott. Az 1850-es, 60-as években a környéken több bányatársulat végzett 

kutatást és termelést, többek között a Lahócán is, de az 1860-as évek elejétől kezdve már csak 

a lahócai bányászkodás volt gazdaságos.  

Ezekben az években a lahócai bányászkodás fellendült, érczúzó és ércolvasztó is épült. 

Kezdetben csak a rezet és az ezüstöt, majd 1876-tól az aranyat is kinyerték az ércből. A 

századfordulón a termelés csökkenő tendenciát mutatott, és a XX. század elején több éven 

keresztül szünetelt. A kutatás és a termelés csak az 1920-as években indult igazán újra. 1926-

ban a bánya állami kézbe került. Ezután épült meg a korszerű ércelőkészítő is, melynek 

segítségével 1937-ben 70 000 t termelt nyersércből 416 t rezet, 174 kg aranyat és 1965 kg 

ezüstöt nyertek ki. A II. világháború után 1945 novemberében indult újra a termelés. 1946–

1947-re a bánya feltárt ércvagyona kimerült, ezért a Gazdasági Főtanács a termelést 1948. 

április 20-án megszüntette (CSIFFÁRY 2009). Az újabb kutatásokkal sikerült további 

ércvagyont feltárni és a termelés 1950-ben újraindult. 1970-ben a Lahóca északi előterében 

tártak fel egy érctestet, melyet 1984-ig fejtettek (FÖLDESSY, SZEBÉNYI 2008). Magát a lahócai 

bányát 1979-ben gazdasági okok miatt bezárták. A Lahóca teljes érctermelése mintegy 3,1 

millió tonna volt, melynek átlagos réztartalma 0,61%, aranytartalma pedig 2,5 mg/kg volt. 

(BAKSA et al. 1980). 

A Lahócán az 1990-es években aranyra irányuló kutatás zajlott, amely Európa egyik jelen-

tős aranyérc-előfordulását tárta fel. A kutatást az Enargit Kft., valamint a Rhodes Mining Kft. 

végezte. A hálózatos új fúrásokon alapuló kutatási program 35,8 millió tonna ércet tárt fel 

átlagosan 1,47 mg/kg-os Au-, 0,12% Cu és 13 mg/kg Ag-tartalommal, 0,5 mg/kg Au kiemelé-

si határral számolva. FÖLDESSY (1997) párhuzamot vont a magas szulfidizációs fokú epiter-

mális Cu–Au ércesedések és a Lahóca-Lejtakna Cu–Au ércesedése között. Az alacsony 

érckoncentráció és az ércfeldolgozási technológia nehézségei miatt eddig nem indult beruhá-

zás. Az arany termésaranyként, hintetten, piritre nőve, arany–ezüst-telluridokként, enargit-

luzonithoz, illetve fakóérchez nőve jelenik meg (SZTRÓKAY 1940, 1952; FÖLDESSY 1997; 

MOLNÁR et. al. 2008). 

A lahócai ércesedés mélységi kapcsolatainak tisztázása céljából, a „Lahócai nagytörésre” 

merőlegesen ÉÉNy–DDK-i szelvényvonalba telepített mélyfúrásos kutatás indult az 1950-es 

évek végén 1000–1200 m talpmélységű fúrásokkal. Az északi szelvényben az Rm–16, a 

déliben az Rm–17 jelű fúrások 1967-ben nagy vastagságú, kalkopirit hintéses, eres, magmás 

kőzettömeget: porfíros rézércet fúrtak át (KOMLÓSSY et al. 2000). A felderítő földtani kutatás 
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során (1961–1970), mintegy 20 km
2
 területen 500×500 m-es négyzethálóban fúrtak. A 

legreményteljesebb részeken levélborítékszerűen köztes sűrítő fúrások is voltak 350×350 m-

es hálóban. 

Ebben a kutatási fázisban vált ismertté a lelőhely mérete és ekkor fedezték fel a szkarnos 

rézérceket is (Rm–31) (KOMLÓSSY et al. 2000). 1970-től az előzetes kutatási fázis során az 

északi majd a déli érces lelőhelyeken 250×250 m-es a fő szerkezeti vonalakhoz illesztve sűrí-

tették a fúrási hálót. Az északi lelőhelyrészek elő-, felderítő és előzetes kutatási eredményeit 

1971-ben összefoglaló jelentésben tették közzé. Ennek alapján folytatódott a déli lelőhelyrész 

előzetes fázisú külszíni mélyfúrásos kutatása és az I., majd a II. akna mélyítésével elkezdődött 

az északi lelőhelyrészek bányabeli részletes fázisú kutatása. 1984-ben került sor a teljes lelő-

hely előzetes kutatási eredményeinek összefoglalására. A készletszámítás sokszög módszerrel 

történt (C2, részben C1 kategóriában, valamint prognosztikus készletek D1, D2 és D3 

kategóriákban). 

A részletes kutatási fázisban a legígéretesebb részeken (Észak 1, 2) bányabeli fúrásokkal és 

bányavágatokkal tárták fel az érctesteket. A tervezett érckutatási programok finanszírozását 

1984-ben megszüntették, de kisebb bányabeli kutatások még egészen 1987-ig folytak. A 

bányabeli kutatásokról 1988-ban készült el a jelentés, melynek eredményeként B és C1 

kategóriákban számítottak ércvagyont (porfíros rézérc, szkarnos rézérc, polimetallikus érc és 

piritérc csoportosításban). A kutatott, de nem kontúrozható ásványvagyont C2 kategóriában 

ércesedési együtthatók segítségével becsülték. 

A recski mélyszinti ércvagyon feltárására összesen 134 felszínről indított, 1200 m mély-

ségű kutatófúrás mélyült le, 156 000 folyóméter hosszban. A mélyben 552 fúrást végeztek, 

átlagosan 200 méteres mélységgel, 92 000 folyóméter hosszban (FÖLDESSY, SZEBÉNYI 2008). 

A kutatások hozadékaként részletes jelentések, készletszámítások, fúrási magminták, elemzé-

sek stb. maradtak fent. A bánya bezárására 2002-ben került sor. 

2.1.1.2. A Recski ércesedés kialakulása 

A Recski magmás komplexumot számos olyan hidrotermás hatás érte főleg a paleogén 

több fázisú intruzív és extruzív magmás tevékenység folyamán, amelyhez kőzetátalakulások 

és/vagy ércesedés köthetők. A felszíntől a legnagyobb megismert mélységig változatos 

hőmérséklet tartományban változatos elem- és ásványtársulással különböző típusú ércesedé-

sek zajlottak le, melyek jól beleilleszthetők egy rézporfíros ércesedés rendszerébe (26. ábra). 
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26. ábra. Az úgynevezett „teleszkópos” rézporfíros rendszer felépítése SILLIOTE (2010) szerint 

A recski ércmezőn térben nem mindig elkülönülve, genetikailag egy rézporfíros érces 

rendszer elemeiként (FÖLDESSY, SZEBÉNYI 2008) fordulnak elő a különböző érctípusok. A 

legtöbb összefoglaló irodalom (pl. KOMLÓSSY et al. 2001, FÖLDESSY, SZEBÉNYI 2008) az 

érces típusok mélység szerinti elkülönítését javasolja. Ezek szerint elkülöníthetünk felszíni-

felszínközeli epitermális, valamint mélyszinti (>500 m) ércesedés típusokat: 
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2.1.1.2.1. Felszíni-felszínközeli epitermális ércesedések 

Magas szulfidációs fokú epitermális réz-aranyércesedés, enargittal, luzonittal és 

aranytartalmú pirittel. Ez a típus a Lahócára és környékére jellemző. 

A 2. és 3. vulkáni fázisban képződött kvarc–biotit–amfibolandezitet (dácit) és a biotit–

amfibolandezitet érte hidrotermás hatás, amelynek eredményeképpen jött létre a 3. fázis 

kőzeteiben a lahócai hidrotermás breccsákhoz kötődő arany, valamint enargitos–luzonitos, 

magas szulfidációs fokú ércesedés. SZTRÓKAY (1942) megfigyelte, hogy a termésarany és az 

Au-telluridok az enragithoz kötötten ugyanúgy megjelennek, mint a pirithez, és a szöveti 

megfigyelései alapján képződésüket egyazon szakaszra teszi. 

Az aranyércesedés a reziduális kova testekhez (vuggy silica), a fekete, mikrokristályos 

kvarc stockwork erezéshez, a monomikt és polimikt kovás és/vagy agyagos mátrixú hidro-

termás breccsákhoz kapcsolódik (MOLNÁR et al. 2008). A luzonitban, enargitban és a híd-

rotermás breccsa cementjében található szabad aranyszemcséknél jelentősebb a gélpiritben 

előforduló hintett aranytartalom (MOLNÁR et al. 2008, FÖLDESSY et al. 2008). FÖLDESSY 

(1997) és SERES-HARTAI, FÖLDESSY (2001) az ércesedést két fázisra bontották. Megfigyelé-

seik szerint az enargitos–luzonitos ércesedés volt a korábbi és ezt követte az arany kiválása, 

amely a legkésőbbi vulkáni tevékenység által a 3. fázis kőzeteiből képződött felszakított és 

explóziós breccsákban történt. Az ércesedést befogadó andezit kristálytufa jelentős átalakulást 

szenvedett. A reziduális kovatest kialakulása mellett savas agyagásványos átalakulás, kováso-

dás, piritesedés jellemző. A kutatófúrások legmélyebb részein és az alacsonyabb térszíneken 

illites átalakulás és fésűs–drúzás szövetű kvarccal kitöltött erezések jelennek meg, amely egy 

alacsonyabb szulfidációs fokú felülbélyegzés eredménye (MOLNÁR et al. 2008). A lahócai 

ércesedés oxidációs-cementációs övében termésréz, kuprit, kovellin, kalkozin, malachit, 

primér övében enargit, luzonit, tennantit, goldfieldit, Au–Ag-telluridok, bornit, pirit összetett 

szulfidásvány jelentkezik. A felszínközelben található, vizes közegben leülepedett piroklaszti-

tok között pirithez kötött aranydúsulás található (lejtaknai ércesedés, aranyospirit érctestek — 

BAKSA 1975). 

Alacsony vagy közepes szulfidációs fokú epitermás Au–Ag–Pb–Zn ércesedés, amely a terület 

déli részén fordul elő és galenit, szfalerit, valamint kalkopirit, pirit, tennantit-tetraedrit és 

arany telluridok jellemzik. 

A 2. vulkáni fázisban képződött kvarc-biotit-amfibolandezitet és piroklasztitjait ért ala-

csony szulfidációs fokú ércesedés Parád–Parádfürdő környékén található. Az ércesedett zóna 

egy nagyjából észak–déli csapású tengely mentén, a Parádtól északra elhelyezkedő Fehérkő, 

valamint a településtől délre levő Veresvár, Hegyeshegy, Veresagyagbérc területén figyelhető 

meg (KISVARSÁNYI 1954, NAGY 1983, MOLNÁR et al. 2008). Megjegyzendő, hogy FEKETE 

(2012) a Fehérkő ércesedésének vizsgálata során arra a következtetésre jutott, hogy az ércese-

dés nem sorolható egyértelműen az alacsony szulfidációs fokúak közé, mert ásványos össze-

tételében és egyéb jellegeiben a közepes szulfidációs fokú epitermális ércesedésekre jellemző 

bélyegeket is hordoz. A legfontosabb kőzetátalakulás az ércesedést befogadó dácit agyagásvá-

nyosodása, valamint intenzív, a lahócainál erősebb kovásodása. (KISVARSÁNYI 1954, GATTER 

1997, MOLNÁR et al. 2008). Az átalakulás eredményezte több helyen a világosszürke, finom 

szemcsés kovás kőzet, az ún. kovás sapka kialakulását (GATTER 1997), amelynek anyaga 

egyrészt a hidrotermás oldatok által szállított kvarcból, másrészt pedig az eredeti kőzet elbom-

ló szilikátásványaiból felszabaduló kvarcból származik (KISVARSÁNYI 1954). MOLNÁR et al. 

(2008) szerint ez nem tipikus kovás sapka, a kovásodás inkább csak a breccsákban, illetve a 

telérek mentén jelenik meg. 

A Parádfürdőtől É-ra és D-re a kialakult közepes–alacsony szulfidációs hidrotermális érce-

sedések, fő ásványai a galenit, szfalerit, fakóércek (tetraedrit, tennantit), pirit és kalkopirit, 
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kísérői termésarany, arany–ezüst-telluridok és szulfosók. Az ércesedés körül jellegzetes 

átalakulási zonáció figyelhető meg. A legelterjedtebb kőzetátalakulás az agyagásványosodás, 

ami illites, kevert szerkezetű illit/szmektit és szmektites zónákat alkot. Jellemző még a 

kőzetek K-dúsulása (adulár, szericit), kovásodása és piritesedése. Alárendelten megfigyelhető 

egy kaolinites–alunitos átalakulási ásványegyüttes is (Molnár et al. 2008). 

Legfontosabb meddő ásványok a kvarc, barit, kalcit és az adulár. MOLNÁR et al. (2008) K–

Ar vizsgálatai alapján az ércesedés kora mintegy 27–28 millió évre tehető. 

 

A vulkáni komplexum bázisán, mintegy 150–400 m mélységben, az epitermás ércesedés 

részeként hidrotermális–metaszomatikus, breccsás polimetallikus (Pb–Zn±Cu) ércesedés 

fejlődött ki. Jellemző ércásványai a szfalerit, galenit, pirit, kalkopirit (SZEBÉNYI, FÖLDESSY 

2002). 

2.1.1.2.2. Mélyszinti ércesedések (>500 m) 

Ebbe a pontba tartoznak azok az ércesedés-típusok, melyek a recski mélyszinti ércesedést 

alkotják. Ezek jellemzően a vulkáni felépítmény alsó részében a mélyszinten triász korú 

karbonátos kőzetekbe benyomuló szubvulkáni kis intrúziókhoz kapcsolódnak. 

1. Cu–Au (Mo) porfíros ércesedés, melyet a mélységi porfíros kvarc diorittestben, a hozzá 

társult telérekben, valamint a metaszomatizált mellékkőzetben találhatunk. A porfíros rézérc 

az 500 m-es szint alatt helyezkedik el vertikálisan, gyűrűs oszlopos dúsulási zónák formájá-

ban. A legdúsabb része 700 és 900 m közé esik. Sajátosságai közé tartozik, hogy nagy tömeg-

ben van jelen az érc, egyszerű az ércásványos összetétel, viszonylag alacsony a réz (átlagosan 

0,4%, a legdúsabb részeken 1,1% Cu) és molibdén-koncentráció, viszont a koncentráció 

ingadozása nem jelentős. Fő ércásványai a kalkopirit, pirit, molibdenit, magnetit, hematit, 

szfalerit. Némely helyeken az arany is dúsulhat (0,2–1,5 mg/kg) (KOMLÓSSY et al. 2000). A 

porfíros típusú rézércek általában a kvarcmentes, korai, viszonylag nagy testeket képező 

dioritporfirit fázishoz kapcsolódnak. A későbbi kvarc-dioritporfirit testekhez inkább a kisebb 

réz-, és nagyobb molibdéntartalommal rendelkező ércesedés társul. A molibdénnel geokémia-

ilag rokon elemek, mint a rénium, platina és palládium feldúsulásának a nagyobb molib-

déntartalommal rendelkező érctestekben van jelentősége. Ezek az elemek kimutathatók a 

flotációs dúsítmányokban. 

2. Szkarnokhoz kapcsolódó ércesedés. Az intruzív test mellékkőzetét alkotó triász–jura 

mészkő–kvarcit–agyagpala, és a nagy hőmérsékletű dioritos–kvarcdioritos összetételű magma 

közötti fiziko-kémiai kölcsönhatások révén új kőzetek, ún. mész–alkáli–szilikát szkarnok 

alakultak ki. Az intrúziókhoz közeli zónákban Cu–Au (Mo) dúsulással jellemezhető szkarnos 

érc képződött, amely előfordulhat hintetten, foltokban, erekben, kisebb érctestekben. A rézben 

dús hintett ércekben kísérő elemként dúsul a Cd, In, As, Sb, Bi, Se, Te (Komlóssy et al. 

2000). 

A szkarnos rézércek: kalkopirit, bornit, pirit, szfalerit, magnetit ásványos összetétellel jel-

lemezhetők. A fontosabb meddő ásványok a kvarc, grosszulár–andraditos gránát, epidot, 

diopszid, amfibol, szerpentinásványok, dolomit, szericit, illit. Nagyjából 500–700 m és 900–

1100 m mélységben található két dúsulási zóna, főleg a hármas kontaktusokon, ahol a 

mélységi magmás porfíros diorit–intrúzió a breccsásodott homokkő–mészkő (dolomit) 

váltásokkal érintkezik. Az ércdúsulások elérhetik a 2,3% Cu és 1,1 mg/kg arany-koncentrációt 

(KOMLÓSSY et al. 2000).Ó. KOVÁCS et al (2008) ennél magasabb, akár 10%-ot is meghaladó 

rézkoncentrációkat is közöl. A szkarnos rézércekben dúsulhat a Zn, Cd, As, Bi, Te, Sb, Se, Ag 

(KOMLÓSSY et al. 2000). 

A kvarcdioritos intrúziók mellett inkább a kisebb réztartalmú, de molibdénben gazdagabb 

érctípus jelenik meg. Ennek az érctípusnak egyik jellegzetes, de kevéssé vizsgált kísérőeleme 
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a W. Egyes molibdénben gazdag ércekben UV lámpával megfigyelhető a scheelit jellegzetes 

fluoreszcenciája. 

3. Zn-Cu szkarnos ércek találhatók a kontaktzóna külső szegélyén a Cu–Au szkarnos 

ércekhez hasonlóan a hármas kontaktusokon masszív, vagy szabálytalan érctestek, szabályta-

lan hintések formájában. Az átlagos cinktartalom 7% körül van. A szkarnos cinkércek jellem-

ző ásványtársulása a szfalerit, pirit, magnetit, pirrhotin, magnetit, galenit. A jellemző kísérő-

elemek ebben az érctípusban az In, Cd, Au, Ag, Mo, Pb. 

A szkarnos ércesedés legkülső zónájában piritdúsulás figyelhető meg. Itt a jellemző 

ércásványok a pirit, kalkopirit, pirrhotin, magnetit, szfalerit. A pirites zóna kísérőelemei a Cd, 

As, Sb, Bi, Se, Te. 

4. Metaszomatikus Zn-Pb ércesedés található a délnyugati perifériákon jellemzően 800–

1000 m mélységben. Az ércesedés két formában fordul elő: 

— Hintett, rétegekhez kötődő, lencsés metaszomatikus érctestek. Ezek az érctípusok kevéssé 

feltártak, ismeretességi fokuk alacsony. 

— ólom-cinkérces telérek, melyek főleg a porfíros ércesedés felsőbb részét kísérik. Önálló, 

készlettel rendelkező típusnak nem vehető, mert a telep jelenlegi ismertségi szintje a 

készletszámítási kritériumoknak nem tesz eleget. 

2.1.2. A recski mélyszinti ércesedés nyilvántartott készletei 

A recski mélyszinti ércesedés kutatása során az egyes kutatási fázisok lezárásakor a 

záródokumentáció része volt a készletszámítás. (GAGYI PÁLFFY ID. et al. 1971, CSEH NÉMETH 

et al. 1984, BAKSA et al. 1988, 1990). A készletszámítás eredményeit a Központi Földtani 

Hivatal határozatban fogadta el. Az 1971-es és 1984-es zárójelentésben közölt készletszámítás 

sokszögmódszerrel készült. A számítások helyességének ellenőrzésére földtani tömbmódszert, 

illetve szelvénymódszert alkalmaztak. A bányabeli kutatásokat lezáró jelentésben különböző 

kiemelési határokkal, az érctömböket kontúrozva, a ritka harántolású térrészeken pedig 

ércesedési együtthatók módszerével számoltak. 

1991-ben a RÉV–DCI készített vagyonszámítást a bányabeli kutatásokkal érintett térrészre 

és a teljes rézérces területre. Az előbbi esetben a kontúrozott földtani tömbmódszert, az 

utóbbiban pedig geostatisztikai számításokat alkalmaztak 1,5% Cu kiemelési határ (cut–off) 

mellett, amely a legdúsabb szkarnos ércek számbavételét tette lehetővé (KOMLÓSSY et al. 

2000). Ennek megfelelően HOLLÓ (1991) 42  807 105 t rézércvagyont mutatott ki a teljes 

recski mélyszinti rézérces területre. 

KOMLÓSSY et al. (2000) a RECSK II. (mélyszint) egységesített földtani zárójelentésben a 

korábbi jelentések adatait felhasználva 0,4 % Cu kiemelési határral, B, C1, C2 kategóriákban 

számolt vagyont 2 m min. telepvastagság, max. 3 m behígítható közkő figyelembe vételével. 

A készletszámítást négy területre bontva végezték: 

— Recsk II. bányatelekre 

— Recsk mélyszint III. kutatási területre 

— Lahóca–lejtakna kiterjesztés kutatási területre. 

— Recsk szabad területre. 

Ennek megfelelően a fent nevezett szerzők által a 4 területre összesen kimutatott földtani 

(0,4% Cu kitermelési határ mellett) és tartalék (1,5% Cu kitermelési határ mellett) rézérc 

vagyon a fenti számítási kondíciókkal  824  589 000 t (földtani vagyon+tartalék vagyon, 

 781  781 000+ 428  080 000 t), a polimetallikus érc földtani és tartalék vagyon pedig 

132  590 000 t (földtani vagyon  129  880 000 t 1,3% Pb egyenérték kitermelési határon + 

2  709 000 t tartalék vagyon 2,5% Zn kitermelési határon) (a földtani vagyont részletezve lásd 

a 31. táblázatban). 
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31. táblázat. A recski mélyszint ércesedésére KOMLÓSSY et al. (2000) által megadott vagyonadatok. 

A rézércvagyon 0,4% Cu, a polimetallikus 1,3% Pb egyenérték kiemelési határon számolva. 

Rézércek – Földtani Vagyon 

 Kategória 
Földtani 

vagyon (kt) 
Cu (%) Pb (%) 

Zn 

(%) 
Fe (%) Mo (%) Au (g/t) Ag (g/t) 

Recsk II. 

bányatelek 
B+C1+C2 563 659 0,72 0,00 0,06 6,85 0,008 0,11 1,98 

Recsk mélyszint 

III. kutatási 

terület 

C2 54 262 0,61 0,01 0,05 4,98 0,006 0,15 2,32 

Lahóca–lejtakna 

kiterjesztés 
 0 - - - - - - - 

Recsk szabad 

terület 
C2 163 860 0,49 0,02 0,11 7,30 0,008 0,19 1,36 

Recsk mélyszint 

összesen 
B+C1+C2 781 781 0,66 0,01 0,07 6,81 0,008 0,13 1,87 

 
Polimetallikus Érc – Földtani Vagyon 

 Kategória 
Földtani 

vagyon (kt) 
Cu (%) Pb (%) 

Zn 

(%) 
Fe (%) Mo (%) Au (g/t) Ag (g/t) 

Recsk II. 

bányatelek 
B+C1+C2 51088 0,27 0,55 3,02 8,59 0,003 0,06 9,3 

Recsk mélyszint 

III. kutatási 

terület 

C2 2737 0,41 1,01 2,27 5,40 0,00 0,05 13,15 

Lahóca–lejtakna 

kiterjesztés 
–         

Recsk szabad 

terület 
C2 76 056 0,21 1,13 1,97 6,04 0,001 0,08 14,51 

Recsk mélyszint 

összesen 
B+C1+C2 129881        

 

Az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásban szereplő 

adatok szerint a recski mélyszinti ércesedés ércvagyonát rézérc (32. táblázat) és színesfémérc 

(33. táblázat) kategóriák alatt tartják nyilván, Recsk mélyszint Észak és Recsk mélyszint Dél 

bontásban. Az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásban 

kiemelési határértékeket nem tüntetnek fel. 

 
32. táblázat. A recski mélyszinti ércesedés nyilvántartott rézérc vagyona az 

 Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartás szerint 

Lelőhely Érctípus Kategória 
Földtani 

vagyon (kt) 
Kitermelhető 
vagyon (kt) 

Recsk-

mélyszint D 
rézérc 

A     

B     

C1     

C2 89463 83200,59 

Összesen 89463 83200,59 

Recsk-

mélyszint É 
rézérc 

A     

B 0 0 

C1 358598 333496,14 

C2 300554 279515,22 

Összesen 659152 613011,36 

  Összeg 748615 696211,95 
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33. táblázat. A recski mélyszinti ércesedés nyilvántartott ólom-cinkérc vagyona 

az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartás szerint 

Lelőhely Érctípus Kategória 

Földtani 

vagyon 
(kt) 

Kitermelhető 

vagyon (kt) 

Recsk-

mélyszint D 

ólom-

cinkérc 

A     

B     

C1     

C2 25900 28490 

Összesen 25900 28490 

Recsk-

mélyszint É 

ólom-

cinkérc 

A     

B     

C1 2373 2610,3 

C2 56294 61923,4 

Összesen 58667 64533,7 

  Összeg 84567 93023,7 
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2.2. A várható kutatási és termelési módszerek valamint a bányászati 

tevékenység megvalósítása során várható, ismert bányászati technológiák 

bemutatása 

2.2.1. Kutatási módszerek 

2.2.1.1. Felszíni geológiai és geofizikai kutatás, bányabeli kutatás 

A hasznosítható ásványi nyersanyagok (Recsk esetében porfíros és szkarnos rézérc, 

szkarnos rézérc, polimetallikus ércek, nemesfém tartalommal) műszaki szempontból helyes és 

gazdaságos feltárásához, fenntartható műveléséhez a lelőhely részletes megismerése szüksé-

ges. Meg kell ismerni az ásványvagyon lelőhelyének területi és mélységi kiterjedését, 

mennyiségét, minőségét, az előfordulás földtani viszonyait. Ezen információk megszerzésére 

a földtani kutatás során jutunk el, melynek alapvető módszerei a különböző felszíni geológiai 

és geofizikai mérések, vizsgálatok, a mélyfúrásos kutatás, a bányabeli kutatás, majd az adatok 

feldolgozása, a kőzet és ércminták laboratóriumi vizsgálata, elemzése. A kutatási folyamatot, 

a mérési, vizsgálati eredményeket részletes dokumentációs folyamat eredményeképpen elké-

szült jelentések tartalmazzák. 

A kutatási szakasz nagy anyagi ráfordítással járó része a kutatófúrások lemélyítése, ezért a 

fúráspontok helyének kijelölését általában jelentős felszíni geológiai és geofizikai informá-

ciógyűjtés, mérés és értelmezés előzi meg. A felszín alatti térrész megismerésének lehetőségét 

a már korábban meglevő adatok és mérések rendszerezése, felszíni geológiai térképezés és 

különböző geofizikai módszerekkel történő mérések eredményeinek értelmezése biztosítja. 

A felszín alatti szerkezetekről a legpontosabb képet a szeizmikus geofizikai kutatás adja. A 

2D szeizmika a mérési vonal alatti térrészt mutatja meg szelvényszerűen, a 3D szeizmikus 

mérések eredményei alapján a felmért terület alatti térrész tetszőleges szeletekben jeleníthető 

meg. Refrakciós méréseknél csak jelentős sebességugrással jellemzett határfelületeket lehet 

kutatni. A szeizmikus kutatás mellett a gravitációs, mágneses, geoelektromos, magnetotelluri-

kus felszíni, illetve légi geofizikai mérések eredményeire is támaszkodnak a kutatás során. 

Ezek a mérések kisebb mértékű területhasználattal járnak, mint a szeizmikus mérések. 

A mélyfúrásos kutatás kivitelezése 

Az elvégzett felszíni geológiai térképezések, mintavételezések és geofizikai mérések ered-

ményei alapján tervezik meg az alkalmazott fúrási hálózatot. Általában a rotary fúrási eljárá-

sok használatosak, amelyek nagy gépi teljesítményű, öblítéses forgó fúrások. Az öblítőközeg 

általában öblítőiszap vagy haböblítés, de lehet légöblítés is. Fő feladata, hogy védje a lyuk-

falat az omlásveszély ellen. Ezzel a módszerrel akár több ezer méter fúrásmélység is elérhető. 

A 27. ábra szemlélteti a fúróberendezés fő elemeit (ALLIQUANDER 1968). 

A rotary fúrás során meghajtómotorok segítségével a külszínen forgatják az acélcső 

anyagú fúrórudazatot, amely meghatározott terheléssel egyre mélyebbre hatol. A fúrócső alján 

lévő fúrófej vágja, hasítja, aprítja fel a kőzetet a fúró fajtájától függően. A fúró az átfúrt réte-

gek keménységétől függően kopik, így a fúrási művelet során többször is sor kerül cseréjére a 

kopás és az átmérő függvényében. A fúrótorony, vagy fúróárboc egy függőleges irányban 

működő csigarendszerrel ellátott, nagy teherbírású daru, amely azért olyan magas, hogy abban 

a fúró cseréjéhez szükséges kiépítéskor (a fúrórudazat kihúzásakor) a munkafolyamat 

meggyorsítása céljából egyszerre több (2–3 db), egymásba csavart acél fúrórudat ki lehessen 

támasztani. 
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27. ábra. A fúrótorony és berendezései 
1. emelőmű; 2. erőgépcsoport; 3. forgatóasztal; 4. forgatórúd; 5. öblítőfej; 6. rotary-horog; 

7. szállítócsigasor; 8. koronacsigasor; 9. koronaerkély; 10. kapcsolóerkély; 11. rotary-tömlő; 
12. holtkötélszál; 13. öblítő nyomóvezeték; 14. fúrótorony; 15. kitörésgátló tolók; 

16. kifolyó cső; 17. rázószita; 18. szívótartály; 19. iszapszivattyú; 20. forgatórúd és fúrócső; 

21. súlyosbítók; 22. görgős fúró (ALLIQUANDER 1968) 

A kőzetdarabok folyamatos eltávolítása a lyuktalpról öblítéssel történik. Az öblítő közeg 

leggyakrabban iszap, ritkán haböblítés. A fúrás alatt a fúrórudazaton nagy teljesítményű 

szivattyúkkal, különböző iszapjavító anyagok adagolásával engedik a lyukba az öblítőiszapot, 

amely hűti a fúrót, felszállítja a furadékot, sűrűsége révén megakadályozza az átfúrt rétegek-

ből a rétegtartalom beáramlását, és megvédi a fúrt lyuk falát a beomlástól. A kiömlő fúró-

iszapot megszűrik, az abból kinyert furadékot mélység szerint osztályozzák, megőrzik, az 

iszapot pedig megfelelő kezelés után újra felhasználják. Figyelembe véve a technológiai és 

környezetvédelmi szempontokat, ma már minden fúrásnál zártrendszerű, gödörmentes iszap-

kezelési technológiát alkalmaznak. 

Az érckutatás céljából kivitelezett fúrásokat általában teljes magvétellel mélyítik. Részin-

formációkat nyitott rétegvizsgálatok útján nyernek. A begyűjtött különböző információk 

alapján meghatározzák a talpmélységet, és a fúrást befejezik. 

Mélyfúrási geofizikai vizsgálatok 

A kutatófúrás mélyítése során a fúrással egyidejűen, vagy a fúrási folyamatot megszakítva 

nyitott lyukban vagy már béléscsövezett lyukban is lehetséges, illetve szükséges a mélyfúrási 

geofizikai vizsgálatok elvégzése. Ezek célja információszerzés az átfúrt rétegek minőségéről, 

kőzetfizikai paramétereiről, a rétegfluidum minőségéről, illetve a kialakított fúrás műszaki 

állapotáról. Lehetőség van a fúrófej mögé, a súlyosbító rudazatba épített geofizikai eszközzel 

a fúrással egy időben mérni a kúttalpi nyomást, hőmérsékletet, a függőlegestől való eltérést és 
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néhány formációparamétert (elektromos ellenállás, porozitás, akusztikus sebesség, természe-

tes gamma-sugárzás). 

A geofizikai lyukszelvényezés döntő többségét azonban kábelen leengedett szondákkal 

végzik, ehhez viszont a fúrórudazatot ki kell szerelni a lyukból, így ez idő alatt a fúrás áll. A 

kút állapotára ad információt a lyukbőség- és lyukferdeség mérés. A kőzetfizikai tulaj-

donságok meghatározására számos, különböző fizikai elven működő szonda áll rendelkezésre. 

Az egyes szondaféleségek által digitálisan rögzített jelek együttes értelmezése információt ad 

a fúrás által harántolt rétegek kőzettani összetételéről, porozitásáról, permeabilitásáról, a 

fúróiszap által elárasztott zóna kiterjedéséről, a kőzetsűrűségről. Lehetőség van a lyukfal 

képszerű megjelenítésére, így vizsgálható a vékonyrétegzettség és a rétegek dőlése, repede-

zettsége, kavernásodása. Vizsgálható a béléscsövezett lyuk cementpalástjának minősége és 

vastagsága, a beépített csövek geometriája, esetleges károsodása. 

Bányaföldtani kutatás 

A bányászat (feltárás és termelés) számára fontos a korábbi kutatási fázisokban ismertté 

vált adatok megbízhatóságának növelése. A koncentrált termelés nagyobb bányászati kocká-

zatot jelent, a bányászkodás biztonságát, gazdaságosságát befolyásoló földtani paraméterek 

bányabeli, termelés közbeni pontosítása a bányaföldtani kutatás célja. Érctelepek esetében a 

telepek elvégződésének pontosabb meghatározása, az érctesteket műrevalósági határának 

tisztázása a kutató vágatok kihajtása után történhet meg. A kutatóvágatokban rendszeres föld-

tani szelvényezés, mintavételezés szükséges. Az érctest határainak pontosítása a vágatokból 

való előrefúrások alapján végezhető, mivel a kutatóvágatok kihajtása csak addig a vonalig 

történik, ahol a telep vastagsága és minősége a fejtési műrevalósági határnak megfelel. Az 

adatok pontosítására bányakarotázs mérések használhatók. 

2.2.1.2. Kutatási fázisok 

A felszínről, majd a feltáró bányavágatokból indított kutatások szakaszai, az ún. kutatási 

fázisok szerint, az alábbiakban szerint tagolhatók (KOMLÓSSY et al. 2000). 

Az 1950-es években az előkutatás során az 1:50 000–1:25 000 méretarányú földtani 

térképezés és térképező fúrások (Magyar Állami Földtani Intézet, 1958-tól), valamint felszíni 

(Eötvös Loránd Geofizikai Intézet) és légi (Mecseki Ércbányák Vállalat) geofizikai mérések 

alapján tisztázódtak a Mátra ÉK-i része mélyföldtani felépítésének alapvető jellemzői. Köze-

pes mélységtartományban települő ércesedést fedeztek fel. A Lahóca-hegy felszínközeli, 

aranytartalmú, enargitos–luzonitos ércesedésének mélységi folytatására irányuló, a „Lahóca 

nagytörésre” merőlegesen ÉÉNy–DDK-i szelvényvonalba telepített mélyfúrásos kutatás 

indult 1000–1200 m talpmélységű fúrásokkal. Az északi szelvényben az Rm–16, a déliben az 

Rm–17 jelű fúrások nagy vastagságú, kalkopirit hintéses, eres magmás kőzettömeget, porfíros 

rézércet fúrtak át 1967-ben. 1966-ban döntöttek a sűrítő kutatásokról, eredetileg a metaszo-

matikus polimetallikus ércekre. 

A felderítő fázisú földtani kutatás 1961 és 1970 között, mintegy 20 km
2
-nyi területen 

500x500 m-es négyzethálóban, 1200 méter talpmélységű külszíni mélyfúrásokkal indult. A 

legreményteljesebb részeken köztes sűrítő fúrások kerületek lemélyítésre 350×350 m-es 

hálóban. Ebben a kutatási fázisban vált ismertté a lelőhely mérete és ekkor fedezték fel a 

szkarnos rézérceket is az Rm–31 fúrással. Megtörtént az ércvagyon lehatárolása és adatok 

gyűjtése folyt az ásványvagyon minőségi és mennyiségi paramétereire vonatkozóan. 

Az előzetes fázisban 1970-től először az Északi, majd a Déli rézérces lelőhelyrészeken 

250×250 m-es, a fő szerkezeti vonalakhoz illesztett négyzethálóban, 1200 m mélységű 

külszíni fúrásokkal folytatódott az érctelepek kutatása. Az északi lelőhelyrészen érctípuson-

ként készült el a vagyon mennyiségi és minőségi értékelése. Az optimális rézérces területeken 
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néhány sűrítő, 175×175 hálóban ellenőrizték a porfíros, és részben a szkarnos zóna belső 

felépítéséről alkotott elképzelések helyességét. Az északi lelőhelyrészek kutatási eredményeit 

összefoglaló jelentés értékelte (GAGYI PÁLFFY et al. 1971). Ennek alapján folytatódott a déli 

lelőhelyrész előzetes fázisú külszíni mélyfúrásos kutatása, és az I. akna lemélyítésével elkez-

dődött az északi lelőhelyrészek bányabeli részletes fázisú kutatása (CSEH NÉMETH et al. 

1984). 

A részletes kutatási fázisban a külszíni fúrások alapján optimálisnak ítélt lelőhelyrészeken 

(Észak–1 és Észak–2) az ércesedés legdúsabb szintközébe, –500 és –900 mBf. szintek között 

vizsgálták az érctelepek bányatelepítéshez szükséges paramétereit. A bányabeli kutatás fő 

módszere a 62,5×62,5 méteres hálózatban csomópontokban telepített szimmetrikus fúrási 

legyezők bányavágatokkal alkotott kombinációja volt (9. ábra). 

A –700 m-es fő kutatási szinttől lefelé és felfelé indított kutatófúrások a –500 és a –900 m 

szintköz megismerését szolgálták. Az egyes érctípusok jellemző tömbjein morfogenetikai 

vizsgálatokat végeztek az érctestek belső felépítésének, az érckontúrok változékonyságának 

megismerésére, a hígulás és a veszteség értékeinek tapasztalati becslése, a termelési kutatás 

optimális sűrűségének meghatározása céljából. 

A bányabeli kutatások 1987-ig folytatódtak. Erre az időre bányabeli hidrogeológiai, bánya-

geofizikai, kőzetmechanikai és ércdúsítási adatokat is összegyűjtöttek, és kiértékelésükre is 

sor került (BAKSA et al. 1990, 34. táblázat). Az 1988 óta végzett kutatómunkák összefog-

lalását a 35. táblázat mutatja be. 

1989 és 1998 között sok külföldi cég érdeklődött a mélyszinti ércesedés iránt, de az adatok 

megismerését nem követte kitermelést célzó beruházás. 

A Lahóca és a Veresagyagbérc területén a felszínközeli területeken az Enargit Kft. 

folytatott aranyérckutatásokat, ezek a kutatások azonban, bár az aranyár ismeretében sike-

resnek tekinthetők, a mélyszinti ércesedés kereskedelmi értékét érdemben nem befolyásolják. 

A mélyszinti bányabeli kutatás 1987-es befejése után egy évtizedig a bányában lényegileg 

csak állami finanszírozású állagmegóvási munkák folytak, külföldi befektető bányászati 

beruházásának reményében. Sajnálatos, hogy ebben az időszakban nem került sor további, a 

gazdag ércesedésű szkarnos tömzsök bányabeli kutatására, különösen, azért, mert ez a bánya 

fenntartásának költségéhez képest töredék összeg lett volna. Ezek a kutatási eredmények a 

bánya újranyitásának mai gazdaságossági szempontú megítéléséhez hiányoznak. 

 
34. táblázat. A Recsk mélyszinti kutatások mennyiségének összefoglaló adatai 

(KOMLÓSSY et al. 2000) 

Megnevezés Jellemzés Volumen (m) Megjegyzés 

Külszíni fúrás 
„Rm”-jelű mélyfúrások 1959-1978 

között, 132 db 
154 403.80 

Nem tartalmazza a tereléseket, valamint a 

MÉV KFÜ által lemélyített Rm-136 számú 

fúrást 

Bányabeli fúrás 

„E”-jelű (3 db, 40.80 m), „F”-jelű 

(548 db, 86 842.07 m) és „V”-jelű 

(24 db, 3238.90 m) magfúrások, 

valamint a „RHINO” feltörésfúrás 

(194.4 m) 

90 316.17 

Nem tartalmazza a javítófúrásokat, de 

tartalmazza az 1991-ben lefúrt 4 db (411.7 

m) és az 1996-97-ben lefúrt 7 db (1153.0 

m) fúrást 

Fúrás összesen 576 db 244 719.97 
Nem tartalmazza a sekély-mélységű 

ércesedéseket kutató „R”-jelű fúrásokat 

Akna 

I. akna (1200.6 m), II. akna (1195.0 

m), segédszinti aknarakodók, 

szivattyúkamrák, légtorkok 

2 906.40 
Szelvényméret: aknák 50.30 m2, egyéb: 

6.20-88.00 m2 

Vágat 

-500 m szint (85.1 m), -700 m szint 

(6047.3 m), -900 m (3113.75 m), -

906 m szint (vízmentesítő telep -

291.3 m) 

9 537.45 

Szelvényméret: Főfeltáró vágatok, 

kamrák: 19.1 m2, kutatóvágatok, 

fúrófülkék: 7.4-15.92 m2 

Bányatérségek 

összesen 
 12 443.85 

Nem tartalmazza a sekély-mélységű 

ércesedéseket kutató-feltáró-termelő 

bányatérségeket. 
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35. táblázat. A részletes fázisú kutatási zárójelentés elkészítése (1988) óta  

végzett kutatómunkák áttekintése a vizsgálati területen  
(KOMLÓSSY et al. 2000) 

Munka megnevezése Év 

Geokémiai etalonkutatás 1986–1991 

Polimetallikus ércek reménybeli vagyonának értékelése 1988 

Recski Egységes Földtani Információs Rendszer kialakítása 1987–1991 

Adattári és mintaraktári munkák 1988–1999 

Külföldi érdeklődők számára végzett munkák 1989–1999 

Megvalósíthatósági tanulmányok, beruházási tervezés 

SzU-MNK 

DCI-RÉV 

 

1987, 1989 

1991 

Recsk II. bányatelek fektetés 1991 

Kutatási engedélykérelmek dokumentációinak készítése 1992, 1996–98. 

Ásványvagyon számítások a bányabeli kutatással érintett térrészre 

0,80% Cu kiemelési határon 

1,5% Cu kiemelési határon (statisztikusan) 

1,5% Cu kiemelési határon (kontúrozva+Datamine+Autocad) 

1,0% Cu kiemelési határon (kontúrozva+Datamine+Autocad) 

 

1990 

1990–91. 

1991 

1992 

Ásványvagyon számítások a teljes érces területre 

1,5% Cu kiemelési határon statisztikusan 

1,5% Cu kiemelési határon geostatisztikával (blokk-krigelés) 

 

1991 

1991 

Másodlagos vízkőkiválások vizsgálata 1989, 1990 

Radiológiai alapfelmérés 1992 

Környezetvédelmi célú munkák 

KGI-KVI 

Keviterv Plusz Kft. 

Kontroll Inveszt Kft. 

Geoconsult ’95-Mendikas-BKMI Kft. 

Vituki Consult Rt. 

 

1990 

1991 

1995 

1995, 1999 

1996 

Önálló hirogeológiai tárgyú értékelések 1992, 1997 

Monitoring rendszerek üzemeltetése 

Mélységi vízszint monitoring 

Környezetföldtani monitoring 

 

1995-től 

1996-tól 

1996–97. évi kísérleti érctermelés, vágathajtás 1996–97. 

Rm–97 és Rm–39 számú fúrás körzetének kutatása a –900 m szinten 1996–97., 1999 

Kontrollfúrások kivitelezése 

Lahócán 

Mélyszinten DCI project keretében 

 

1989–90 

1991 

Nemesfém kontroll vizsgálatok 

Lahócán 

Iszaphányó kutatás 

Noranda 

 

1990 

1990 

1990–91. 

Kísérleti ércfeldolgozás, ércdúsítási kísérletek 

Recski ércdúsítóban 

Miskolci Egyetemen 

Anamet Services, Bristol (Anglia) 

Nagybánya (Románia), Korompa (Szlovákia) 

 

1988 

1991 

1991 

1996–97. 

Tervezések 

Szüneteltetés tervezése 

Kutatás tervezés 

 

1990, 1997–98. 

1991, 1998 

Gázfeláramlások vizsgálata 1992, 1998 

 

A mélyszinti lelőhely komplex gazdasági értékelését 1996-ban, az akkori földtani kutatási 

ismeretanyag és a piaci-gazdasági viszonyok alapján készítette el a Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatal elődje, a Magyar Geológiai Szolgálat (ZELENKA et al. 1996), 2000-ben 

egységesített földtani zárójelentés készült a teljes területre, a mélyszint és a felszíni kutatások 

összefoglalásával (KOMLÓSSY et al. 2000). 
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A Recsk mélyszinti előfordulás megismerésére tervezett kutatás rézércre 96,5 km fúrás, 

2,87 km kutatóvágat, a polimetallikus ércre 50,2 km fúrás, 3,35 km kutatóvágat, morfo-

genetikai vizsgálatokra 1,98 km fúrás volt. A fő érctípusok megismerésére 62,5×62, 5 m-es 

fúráshálózat kialakítását tervezték. Kezdetben egy csomópontból kiinduló bokorfúrásokat, 

majd párhuzamos szelvényekben történő legyezőszerű telepítést, valamint vízszintes fúrásokat 

alkalmaztak a jelzett szintekben, a tervezett hálósűrűség elérésére. A bányabeli fúrásokat a  

–690 és –890 m szinten levő vágatokba telepítették. A tervezett kutatás költségcsökkentési 

okból csak részben valósult meg, az elvégzett kutatás a porfíros rézérc és polimetallikus érc 

továbbkutatásának megtervezéséhez elegendő adatot szolgáltat. 

 
28. ábra. A mélyszinti bányabeli kutatófúrások kivitelezéséhez használt  

DIAMEC-250E típusú fúróberendezés 

A kivitelezett kutatás rézérceknél 79,11 km bányabeli fúrás és 1,32 km kutatóvágat, a 

polimetallikus érceknél 3,60 km bányabeli fúrás és 0,14 km kutatóvágat, morfogenetikai 

kutatás során 1,98 km fúrás, elővájáshoz 1,68 km vízkutató csapoló fúrás, valamint 1,21 km 

műszaki, javító fúrás lett. Összességében a –490 és –890 m szintek között 552 bányabeli 

fúrást végeztek 87,58 km terjedelemben és 1,46 km kutatóvágat létesült. A bányabeli fúrások 

kivitelezéséhez használt fúróberendezést a 28. ábra mutatja be. A kutatás értékeléséhez a 

feltáró létesítmények adatait is felhasználták, ez az I. és II. akna és a 6,3 km fővágat adatait 

jelenti. A kutatás minőségét megfelelőnek ítélték meg. A bányabeli kutatás a diorit-porfirit 

intrúzió nagy részét, és ennek nyugati szkarnos peremét feltárta. 

A kutatás megállapította, hogy a színesfém érctípusok szulfidok, technológiailag nyolc féle 

változatban különíthetők el. Monometallikus típus nincs. Az ércek, különösen a rézérc, jól 

flotálható. Az érctípusok komplex módon hasznosíthatók, különböző fémtartalmú színporok 

különíthetők el. A ritka és szórványfémek meghatározására, kinyerésére további vizsgálatok 

szükségesek, a technológia pontosításához félüzemi kísérletek indokoltak. 

A Recsk-lahócai típusú, szeszélyes ércesedés a Lahóca-hegy gerincének középső részében 

11 szabálytalan alakú, 10–120 m átmérőjű kőzettest kialakulásához vezetett. A tömzsök 100–

120 m hosszúak, 4000–23 000 m
2
 alapterületűek és 30–90 m vastagságúak. A bányászatot a 

Lahócában csaknem kizárólag ilyen tömzsökben folytatták. Végül is tizenegy számozott 

nagyobb és néhány kisebb érctömzsöt kutattak fel és fejtettek le az idők során, melyek 

rendszertelen eloszlásban, de egészében ÉÉNy–DDK-i elrendezéssel sorakoznak az elbontott, 

zúzott tört (tömzsön kívüli) kőzetanyagban. A tömzsök ként, vasat, rezet, aranyat, ezüstöt, 

tellúrt, ólmot, bizmutot tartalmaznak Az érctestek legjelentősebb ásványai: az enargit 
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(Cu3AsS4), a luzonit (Cu3AsS4), a tennantit (arzén fakóérc, Cu3 AsS2) és a pirit (FeS2) (BAKSA 

et al. 1990). 

 
29. ábra. A Recsk mélyszinti érctestek 1,5% kitermelési réztartalom szerint kontúrozott térbeli nézete 

(KOMLÓSSY et al. 2000) 

2.2.2. Termelési módszerek, bányászati technológiák 

2.2.2.1. Termelési módszerek a felszínközeli bányákban 

A Parád–Mátrai Bányatársulat 1852-től működött a területen, 1926-ig táróbányászat folyt. 

Kezdetben kézi jövesztéssel, fúrórudakkal, kézikalapácssal fejtettek olajmécses világítás mel-

lett. Robbantáshoz kezdetben lőport, később dinamitot használtak. A telérek ércben gazdag 

részeit fejtették le, a termelvényt kosarakban vagy targoncával, csillékkel szállították, fapal-

lókat építettek be a vágatokba. A kevésbé jó minőségű részeket a bányában hagyták, ma az 

ilyen termelést rablóbányászatnak nevezik. Az ércet gőzgép segítségével aprították, pörkölték, 

majd gömöri olvasztóművekbe szállították. A szállítási költség a bányászkodás hasznát 

sokszor elapasztotta. Rozlozsnyik feljegyzése szerint 1923-ig 1200 tonna fémrézt, 1,3 tonna 

ezüstöt, 170 kg aranyat termeltek ki a területről (CSIFFÁRY 2009). A Recski Magyar Királyi 

Ércbánya 1926-ban alakult meg, és 1944-ig működött. A recski Lahóca-hegyen 1927-től új 

kutatások kezdődtek, a bányát és az ércművet átépítették, 1928-tól új berendezések álltak 

üzembe az új ércelőkészítő műben. A golyósmalom flotációs berendezés létesítése idején 

korszerű középüzemnek számított  

A II. világháború után új kutatásokra és a feldolgozó üzem helyreállítására volt szükség. 

Az addig felkutatott ércmennyiséget letermelték, a gépek egy része a háborús eseményekben 

megsérült, vagy elszállították. A művelés a bányában üregszélesítéses, tömedékeléses főtesze-

let fejtéssel történt, majd 1951-től vezették be a Lahóca bányában a magazinfejtéses művelést 

(30. ábra) az érctelepek tömzsös kifejlődésének előnyös letermelése céljából. Helyenként 30 

métert maghaladó magasságú, 20–60 méter széles üreget alakítottak ki, a főtét kőzethorgony-
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zással biztosították. A fejtett ércet a kialakított üregben tárolták, a meddő kőzetet tömedé-

kelésre használták fel, az nem került ki a bányából. 1955-ig a Lahócában 27 992 m vágatot 

hajtottak ki. Az érctermelés megszüntetése 1979-ben következett be, amikor a kutatások a 

recski mélyszintre helyeződtek át (CSIFFÁRY 2009). 

 

 
30. ábra. Magazinfejtés a Lahóca bányában 1954-ben 

(Dobó István Vármúzeum gyűjteménye, Eger, Legújabbkori  
Fotódokumentáció gyűjtemény) 

2.2.2.2. A termelési módszereket meghatározó bányaföldtani viszonyok Recsk mélyszinten 

A hidrogeológiai viszonyokat a külszíni fúrásokban végzett vizsgálatok, az aknák és a 

vágatok adatai, továbbá 250 db (43%) bányabeli fúrás felhasználásával ismerték meg. A jel-

lemző paraméterek a következők: 

A szubvulkáni andezit vízszállító képessége 8,8×10
–6

 m
2
/sec, szivárgási tényezője  

6,5×10
–8

 m
2
/sec, a fakasztott víz 34,8 l/perc. A szkarnos köpeny vízszállító képessége 

1,9×10
–5

 m
2
/sec, szivárgási tényezője 1,2×10

–7
 m

2
/sec, a fakasztott víz 46,7 l/perc. A 

mészkőösszlet vízszállító képessége 1,1×10
–3

 m
2
/sec, szivárgási tényezője 6,8×10–6 m

2
/sec, a 

fakasztott víz 114,9 l/perc. 

A tapasztalatok szerint 2,5 m
3
/perc tartós vízemeléssel, csapolófúrásokkal a jelenlegi bánya 

vízmentes. A –900 m szintig történő vízszintsüllyesztéshez 6–7 m
3
/perc vízhozam és 3–5 év 

szükséges. Az előfordulás teljes területén (6,7 km
2
) a vízhozam 23–24 m

3
/perc. A fakasztott 

vízben az oldott gáz (CO2, CH4) magas, 5–10 m
3
/m

3
. A víz K+Na és Ca+Mg-hidrokarbo-

nátos, vagy K+Na-tartalmú kloridszulfátos. Az oldott sótartalom 6–10 g/liter. A peremeken a 

mészkő közepesen vízveszélyes és a bükki karsztvízrendszerrel való kapcsolata még nem 

tisztázott. 

A gázviszonyokat a fakadó víz CO2 és CH4 gáztartalma és néhány külszíni fúrásban 

tapasztalt erős H2S gázkiáramlás jellemezte. Az Rm–32 fúrásban 6 bart elérő nyomás lépet fel 

a kútfejen. 

A bányaklímát meghatározza, hogy a geotermikus gradiens 900–1100 m-nél 30 m/°C. A 

kőzetek hőmérséklete 1100 méteren 50,1 °C. A bányászat a kőzetben levő 15–50% szabad 

kovasav miatt szilikózisveszélyes. Oxidációs hatással is számolni kell. Intenzív szellőztetés és 

hűtés szükséges. 

A kőzetmechanikai viszonyok tisztázásához a fúrásokból és az akna és vágathajtásból 

vettek mintákat. A hat kőzettípusra készült kőzetfizikai vizsgálatok eredményei váltózóak, a 

szórás és a relatív hibaszázalék nagy. A kőzettömeg heterogén, helyenként töredezett, repede-

zett, bontott. A repedezettség vizsgálatok alapján a fejtési üregszélesség és a biztosítási mód 
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meghatározható. A feltáró vágatmennyiség 55–70%-a önhordó, 20–25%-a horgany háló, lőtt 

beton, 10–15%-a, főleg a tektonikus zónákban TH vagy falazott biztosítást igényel. 

A nagy mélységben a kőzetek viselkedése, a geostatisztikai egyensúly még nem kellően 

tisztázott, a nyitott térségek és biztosítások viselkedésére nincs elég tapasztalat. 

 

2.2.2.3. Bányászati technológiai alapelvek 

Egy tervezett bánya gépészeti és villamos berendezéseinek megválasztását a természeti 

adottságokat figyelembe véve a tervezett kitermelhető ásványvagyon és a bánya élettartama 

határozza meg. A gépek és berendezések méretezése a tervezett éves lefejtendő mennyiség 

biztonságos és gazdaságos leműveléséhez kell, hogy igazodjon. 

A bányagépeket és a villamos berendezéseket a megbízhatóság, a teljesítmény és a költsé-

gek alapján csoportosíthatjuk. 

— A bányászkodás alapfeltételeit biztosító, nagy megbízhatóságú berendezések a villamos 

energiaellátó rendszer, a főszellőztető gépek, a fővízmentesítő berendezések és a személy-

szállító berendezések (31. ábra). Olyan gépeket kell kiválasztani és olyan párhuzamosított 

rendszereket kell alkalmazni, amelyek a bánya működését lehetetlenné tevő időtartamú 

működésképtelenséget kizárják. 

— A termelő–kiszállító optimalizált megbízhatóságú berendezések a fronti gépesített biztosító 

berendezések, a fronti jövesztő–rakodógépek, a mezőbeli, gerincvágati, aknai termelvény-

kiszállító berendezések. E gépek megválasztása az egész rendszer szempontjából akkor 

lesz optimális, ha az előzőleg felsorolt elemek által alkotott, általában soros rendszer tagjai 

között a teljesítőképesség szempontjából összhang van, és ha a sor célszerű helyein 

tárolókkal biztosítják a termelésnél kieső idők minimumra csökkentését. 

— A termelő–kiszállító rendszer a bányában csak akkor tud megfelelni a termelvénykiszállí-

tási következménynek, ha felépítése homogén, működési elvét tekintve folyamatosan 

termelő és szállítóberendezésekből áll. 

 

A termelés-előkészítés, az anyag- és eszközszállító rendszer és a mellékfolyamatok gépi 

berendezései: 

— a vágathajtás gépi berendezései, 

— az elővíztelenítés, kutatás gépei, 

— az anyag és eszköz be-, kiszállító berendezések, 

— a bányabeli gépszerelő, működtető eszközök, 

— a kisgépesítés eszközei, 

— a mezőbeli szellőztetés, klimatizálás gépei, 

— a mezőbeli és munkahelyi víztelenítés gépei, 

— a bányabeli csőhálózatok, 

— a külszíni segédfolyamatok gépei, 

— a termelvénydúsítás, osztályozás értékesítés eszközei, létesítményei, 

— a bányabeli és külszíni információközlő, gyűjtő feldolgozó irányító (biztonsági) rend-

szerek. 

 

A berendezések megválasztása és üzemeltetése akkor lesz az egész termelő rendszer szem-

pontjából optimális, ha a kisegítő berendezések költségeit (létesítési és hasznosítási) úgy 

minimalizálják hogy a termelő főfolyamatra történő visszahatásuk termeléskiesést ne okoz-

zon. 
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31. ábra. Beszállás a személyszállító bödönbe az I. számú (szállító-) 

 akna tetejében (1989) 

A kis képen balra fenn az aknatorony látható. 

2.2.2.4. A Recsk mélyszinti bánya technikai, technológiai kiépítettségének jellemzése 

Az ércbánya feltárása és állagmegóvása során a különféle technológiai módszerek (szál-

lítás, szellőztetés, világítás, vízellátási rendszer, sűrített levegő és vízellátás) folyamatosan 

változtak. 

A bányatérségek kialakításához robbantásos technológiát alkalmaztak. 

Az aknákban mind a személyszállítás, mind az anyagszállítás bödönökben történt, sebessé-

ge 4,0 m/sec, illetve 6,3 m/sec volt. A szintes szállításból az aknaszállításhoz áttöltő berende-

zéseket alkalmaztak. A szintes rakodás és szállítás 750 mm-es sínpályán bunkervagonokkal és 

csillékkel történt, melyek vontatásáról akkumulátoros csillemozdonyok gondoskodtak. A 

kutatóvágatokban önjáró puttonyos szállítógépek dolgoztak. A külszínen az aknatorony 

döntőpadozatán a bödönből kiürített kőzetet surrantón át juttatták a tehergépkocsikra. 

A vágathajtások befejeztével valamennyi vágat nyitott volt, ezeket mesterséges vagy ter-

mészetes depresszióval megvalósuló áthúzó szellőztetéssel ventillálták. A szellőztetés megbíz-

hatósága (javítása) céljából a –700-as és a –900-as szinteken főszellőztető telepeket létesí-

tettek, melyeket 10–10 db SZVM-6M típusú ventillátorok üzemeltette, egy-egy tartalékkal. A 

bánya két légosztályra tagolódott, az I. légosztály a –700-as szint és az afeletti szakasz nyitott 

bányatérségére, a II. légosztály a –700-as szint alatti térségre. Az energiaköltségek csökken-

tése céljából léggátakat, légreteszeket képeztek ki a nyitott vágathosszak csökkentése céljából. 

A bánya villamos energia ellátása üzemszerűen a II. akna területén lévő 120/6 kV-os 

transzformátor állomásról történt. 

A vízemelés időszakos volt, bizonyos munkavégzések esetén történt, öt lépcsőben. 
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A bánya sűrített levegővel történő ellátása a II. akna kompresszortelepéről történt, 5 db, 

összesen 150 m
3
/perc kapacitással. Mindkét aknaszállítógép saját, segédüzemű kompresszor-

ral rendelkezett, amely csatlakozott a bánya sűrített levegős hálózatához. 

A bányaüzem ivóvíz ellátása 500 l/perc kapacitású, 4,5 km hosszú csővezetékről történt. 

2.2.2.5. Műszaki fejlesztési tevékenység 

A két akna műszaki kivitelezése — a szakemberek megállapítása szerint — nemzetközi 

szinten is figyelemre méltó műszaki megoldásnak tekinthető. A mélyítés aknafej kiképzéssel 

történt. A II. akna mélyítése 404 méterig bobinás szállítógéppel történt, majd ezután álltak át a 

végleges szállítási technológiára. A mélyítés során a robbantással jövesztett kőzetet markoló 

rakodóval bödönbe helyezték, és azzal felszínre juttatták. Az átlagos fogásmélység 3,2 méter 

volt. Az aknatalpi munkák központi eleme egy kétszintes munkapad volt. A betonozás 

csúszózsaluzással történt 4 m-es szakaszonként. Az aknatalpon fakadó vizeket sűrített levegős 

szivattyúval emelték a bödönökbe. A –900 mBf. szinti (a felszíntől 1100 méter) fővágat 

hajtásakor is jelentkező, max. 52–54 °C hőmérsékletet szellőztetéssel sikerült megfelelő mér-

tékre csökkenteni. 

A magyar bányászatban Recsken alkalmaztak először a nagyszelvényű alagúthajtásnál 

használatos vágathajtó gépsort, nagyrészt finn gyártmányú egységeket (Tamrock fúrókocsi, 

EIMCO Rakodógép, Clayton bányamozdony, Parkano bunkervagon). 

A bányaméréshez a legkorszerűbb műszereket és méréstechnikát alkalmazták (giroteodolit, 

lézeres távmérés stb.). 

Az aknamélyítési és vágathajtási munkák során különleges feladatot jelentett a nagynyo-

mású fakasztott víz kizárása, melynek legnagyobb értéke 88 bar volt. A II. akna mélyítése 

során előinjektálást is kellett alkalmazni. A 770–970 m közötti szakaszon a Kipko-féle agyag-

zagyos kőzettömedékeléssel történt a vízkizárás. A gerincvágatokban cementálással történt a 

víz kizárása. 

A bányászat során fakadó víz mennyisége — kb. 2 m
3
/perc emelt vízmennyiség — általá-

ban nem jelentett gondot, kezelhető volt. Problémát jelentett viszont a víz rendkívül nagy 

oldottanyag-tartalma, mely elérte a 9500 mg/l-t, melynek több, mint egynegyede kalcium-

karbonát volt. A vízkilépéskor lecsökkenő nyomás miatt aragonit és kalcit vált ki és rakódott 

le. 

A kutatófúrások kivitelezése DIAMEC 250 típusú fúrógéppel történt, amely gyémánt-

koronás fúrófejjel volt felszerelve. Elméleti fúrási hossza 250 m, a fúrókorona-alak külső 

átmérője 42 mm, a magátmérő 36 mm, a fúrásirány 0–360° közötti lehet. Ilyen típusú 

fúróberendezéssel több, mint 90 000 méter fúrás történt. 

Feltörésfúrást végzett a svéd SKANSKA cég 194 méter hosszban, RHINO 1000E típusú 

géppel. 

A speciális bányaműszaki viszonyok szükségessé tették a korszerű, helyenként egyedi 

biztosítási módok alkalmazását, illetve bevezetését. Ezek: cementtorkrét, műanyagtorkrét, 

cementezett 20 mm átmérőjű betonacél kőzetcsavarok, műanyag ragasztású 20 mm-es 

betonacél kőzetcsavarok, split-set kőzetcsavarok, lőtt beton és síkháló. 

A tervezett ércfejtési mód kamra-pillér fejtés volt, egy tervezett kamrafejtés alaprajzát és 

oldalnézetét mutatja a 32. ábra. 
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32. ábra. Tervezett kamrafejtés oldalnézeti, illetve alaprajzi nézete 
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2.3. A lehetséges kapcsolódó tevékenységek — szállítás, tárolás, 

hulladékkezelés, energiaellátás, vízellátás — általános leírása (MBFH) 

A közforgalom elől el nem zárt aszfalt úton az irodák az I-es és II-es akna, a régi Lahóca 

(Katalin-táró) I. megközelíthetők, a Katalin-táró felé vezető útrész javításra szorul. 

Tárolásra a Katalin-tárónál nincs hely, mert a területen kármentesítés folyik. Az I-es és II-

es akna előtt viszont sík terület található, ahol tároló területeket lehet kialakítani. 

A villamosenergia-ellátás az I-es és II-es akna felé távvezetékről biztosítható, a Katalin-

táróig a közvilágítást is kiépítették. 

A Katalin-táró közelében víztelenítő üzem van, itt a vízellátás rendezett. Az I-es aknánál az 

ivóvízellátás biztosított a II-es akna környezetében az ivóvíz biztosítása kisebb ráfordítással 

megoldható. 
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2.4. A rendelkezésre álló infrastruktúra bemutatása 

2.4.1. Közlekedési viszonyok 

A vizsgálati terület Heves megyében található. 

A terület közlekedési hálózatának térképe a 34. ábrán látható. 

 

 
33. ábra. A Recsk II. vizsgálati terület térségének (Heves megye) közúthálózata (2013) 

2.4.1.1. Közúti közlekedés 

A térség közúti közlekedésének gerince a Budapestről kiinduló M3-as autópálya, mely az 

V-ös számú Helsinki közlekedési folyosó részét képezi, és az Észak-magyarországi régió 

legjelentősebb autópályája. 

A Pest, Heves és részben a Jász–Nagykun–Szolnok megyét érintő nemzetközi folyosó az 

országos magisztrális hálózat része. A térségbe érkező autópálya a megyei úthálózat legzsú-

foltabb, legkritikusabb forgalmú eleme, amely mentén nem épült ki a forgalmat egy fenntart-

ható térségi közlekedésbe illesztő eszközváltási infrastruktúra (illeszkedő, jó minőségű 

mellékhálózat, P+R, kapcsolódó közösségi hálózat) sem. 

A vizsgálati terület északi zónája és a környező térségek megközelíthetősége autópályával 

(M3), illetve az ezzel párhuzamos elsőrendű főúttal biztosított, de az autópályától viszonylag 

távolabb eső hegy és dombvidéki kistérségek közlekedési kapcsolatrendszere hiányos. Az 

autópályával közel párhuzamosan szeli ketté Heves megyét az országos vasúti fővonal is. 

Ezek a kelet-nyugati irányú közlekedési fő hálózatok egyértelműen kijelölik a legnagyobb 

forgalmú útszakaszokat. Északi irányban a patak völgyekben haladó vasútvonalak, és a 21-es, 

23-as, 24-es és 25-ös főutak tagolják a területet. 
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A vizsgálati területen és térségében az alábbi úthálózat található: 

Autópályák, gyorsforgalmi utak 

— M3: Budapest (M0) – Hatvan – Füzesabony – Polgár – Görbeháza – Nyíregyháza – 

Vásárosnamény – Beregdaróc – (Ukrajna) (a Gödöllő és az országhatár közötti szakasz a 

TEN–T hálózat része) 

Az M3-as autópálya vizsgálati területtől délre mintegy 18–20 km-re, NyDNy–KÉK irá-

nyában halad. A térség fő közlekedési tengelye, kapcsolatot teremt az ország középső zónája, 

a főváros, valamint az ország keleti térségei között. 

Főutak a vizsgálati terület térségében 

— 3-as főút: Budapest–Hatvan–Gyöngyös–Füzesabony–Mezőkövesd–Miskolc–Szikszó–

Encs–Tornyosnémeti–(Szlovákia) 

— 21-es főút: Hatvan–Bátonyterenye–Salgótarján 

— 23-as főút: Bátonyterenye (21. sz. főút) – Pétervására – Tarnalelesz (25. sz. főút) 

— 24-es főút: Gyöngyös–Parád–Eger 

— 25-ös főút: Kerecsend (3-as főút) – Eger – Ózd 

A 3-as főút az M3-as autópályával párhuzamosan halad a vizsgálati területtől délre, kb. 15 

km-re, NyDNy–KÉK-i irányban. Az M3-as autópálya elkészülte óta zömmel a települések 

közötti, helyi forgalom zajlik rajta.  

A 21-es főút a 3-as főút hatvani csomópontjától indul északi irányba, a vizsgálati területtől 

nyugatra, hozzávetőleg 20 km-re. Pásztótól északra északkeleti irányba fordul, és halad 

Bátonyterenye, majd Salgótarján felé.  

A 23-as főút Bátonyterenyéről, a 21. sz. főút leágazásából indul kelet felé. A vizsgálati 

területen nem fut át, ahhoz legközelebb, mintegy 7 km-re, Ivád térségében halad el. Péter-

vásáránál ÉK-i irányba fordul, és Tarnaleleszig (25-ös főút) tart. 

A 24-es főút Gyöngyösről indul. Északi félkörívet leírva először ÉÉK-i irányba halad, 

majd Parádsasvár után keleti irányba fordul. Parád után lép be a vizsgálati területre, melynek 

középső zónáját teljes szélességben átszeli. A vizsgálati területről Recsk előtt lép ki, és halad 

tovább Sirok–Egerbakta felé. Az út Gyöngyöstől északra, Egerbaktáig hegyi jellegű, nagy 

szintkülönbségeket győz le, és zegzugos vonalvezetésű, nagyobb közúti forgalom 

lebonyolítására nem alkalmas. 

A 25-ös főút északkeleti irányban teremt összeköttetést Ózddal és a Borsodi–medence 

térségével. A vizsgálati területen kívül halad, annak keleti határától mintegy 20–22 km-re. A 

főút a 3-as főúttól indul, Kerecsendről. Előbb északkeleti, majd északi irányba halad Eger, 

majd Szarvaskő felé. Tarnalelesznél vesz északkeleti irányt, és fut Ózd felé. 

Mellékúthálózat a vizsgálati terület térségében 

A vizsgálati területen csak a 24-es főút halad át. Ezért ismertetjük a terület közvetlen 

környezetének egyéb közúti megközelítési lehetőségeit is. A vizsgálati terület közvetlen 

közelében futó mellékutak és egyéb utak: 

— 2411-es közút (24-es főút) Recsk–Mátraderecske–Mátraballa (23-as főút) 

— 2412-es közút (24-es főút) Sirok–Pétervására (23-as főút) 

— 2415-ös közút (24-es főút) Sirok–Verpelét 

— 2416-os közút (3-as főút) Gyöngyös–Abasár–Markaz–Domoszló–Kisnána–Verpelét 

— 2419-es közút (24-es főút) Mátrafüred–Abasár 

— 24118-as közút Bodony – Parád (24-es főút) – Parádhuta 

— 24121-es közút (23-as főút) Pétervására–Kisfüzes 

— 24122-es közút (24-es főút) Recsk–Szajla–Terpes 

A térségbeli mellékúthálózat döntően megfelel a vizsgálati terület és környezete földrajzi 

viszonyainak és településhálózatának. A problémát a mellékúthálózat kis áteresztőképessége 
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és helyenként leromlott állapota jelenti, mely nagyobb volumenű forgalmat jelen állapotában 

állagromlás nélkül nem képes elviselni. 

Összességében megállapítható, hogy a vizsgálati területet az ország főúthálózatáról jól meg 

lehet közelíteni. A térség közlekedésének legfőbb hiányosságai nem mennyiségi, hanem in-

kább minőségi hiányosságok, a domborzati viszonyok sűrűbb közúthálózatot nem tesznek 

lehetővé. A közúti kapcsolatokat legtöbbször a mellékutak biztosítják, amelyek állapota, 

burkolatminősége, keresztmetszeti és vonalvezetési adottságai helyenként alacsony szolgál-

tatási szintet és elégtelen forgalombiztonságot eredményeznek.  

A közutakkal kapcsolatos törvényi előírások 

A közutakkal kapcsolatos, alapvető előírásokat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény rögzíti. Abban az esetben, ha a kutatás, ill. kitermelés a felszínre is kiterjedő talaj-

mozgásokat nem eredményez, úgy a közutak állagára káros hatást nem gyakorol és a közúti 

forgalom biztonságát nem veszélyezteti. 

A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény 

elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához a közút keze-

lőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő. 

Útcsatlakozás létesítéséhez ugyancsak a közút kezelőjének hozzájárulása, új út csatlakoztatása 

esetén viszont a meglévő közút vagyonkezelőjének hozzájárulása szükséges. 

A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges továbbá 

a) külterületen a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút és főútvonal 

esetén 100 méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltozta-

tásához, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok 

és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút területének határától számított 

tíz méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához, valamint 

b) belterületen — a közút mellett — ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb 

szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, 

valamint a helyi építési szabályzatban, vagy a szabályozási tervben szereplő közlekedési és 

közműterületen belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, továbbá a 

közút területének határától számított két méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágá-

sához, illetve 

c) amennyiben az elhelyezendő építmény dőlési távolsága a közút határát keresztezi. 

Országos közút fejlesztési kérdéseiben a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

(1024 Budapest, Lövőház u. 39.) és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt (1134 Budapest, 

Váci út 45.) jogosult nyilatkozni, tájékoztatást adni. 

2.4.1.2. Vasútvonalak 

A vasúti közlekedés – főleg az áru — és teherszállítás szempontjából — nagy 

jelentőséggel bír. Ezért szükséges vizsgálnunk a térség vasútvonal-hálózatát. A vizsgálati 

területnek és térségének vasúti hálózatát a 34. ábra tartalmazza. 

A térség vasúthálózat a XIX. század óta lényegében változatlan, a nemzetközi vasúti 

pályák Budapesthez közeli szakaszai a főhálózat legszűkebb elemei.  
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34. ábra. A Recsk II. vizsgálati terület térségének (Heves megye) vasúti közlekedési hálózatának térképe 

(Alappont Mérnöki- és Térképszolgáltató Kft. nyomán, 2010) 

A vizsgálati területen és térségében az alábbi, az országos törzshálózati, regionális és 

egyéb vasúti pályák felsorolásáról szóló 168/2010. (V. 11.) kormányrendelet 1. számú 

melléklete alapján besorolt országos törzshálózati, valamint a 2. melléklete alapján besorolt 

regionális, és a 3. melléklete alapján besorolt Egyéb vasúti pályákat érinti: 

A transzeurópai vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati vasúti 

pályák 

A 80 (1) Budapest (Keleti pu.) – Hatvan – Miskolc – Mezőzombor vonal a vizsgálati 

területet nem érinti, attól délre mintegy 18 km-re halad. Budapestről indul, és Hatvan 

érintésével halad Vámosgyörk–Füzesabony érintésével tovább, KÉK-i irányba Miskolc felé. 

A térség fő vasúti közlekedési tengelye, kapcsolatot teremt az ország középső zónája, a 

főváros, valamint az ország keleti térségei között. 

Nem transzeurópai vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati vasúti 

pályák 

— 81-es számú, Hatvan–Somoskőújfalu (országhatár) 

— 83 Mátramindszent–Mátranovák–Homokterenye 

— 87(1)-es számú, Füzesabony–Eger 

A 81-es számú, Hatvan–Somoskőújfalu–országhatár vasútvonal a vizsgálati területtől 

nyugatra 20–25 km-re, Hatvanból indul, és észak felé halad. Pásztónál ÉK-i irányba fordul, 
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mely irányt Bátonyterenyéig követi. Bátonyterenyétől hozzávetőlegesen északi irányba vált, 

és Salgótarján érintésével, Somoskőújfalu felé tart. 

A 83-as számú, Mátramindszent–Mátranovák–Homokterenye szárnyvonal a 84-es vonalból 

ágazik le. A vasúti térképen nem ábrázolják. A vizsgálati területtől ÉNy-ra mintegy 5 km-re 

indul ÉÉK-i irányba, és Mátranovákig tart. Hossza 5 km. A személyszállítás 1994-ben, a 

teherforgalom 1995-ben szűnt meg a vonalon. 

A 87(1) (más számozással 87a) számú, Füzesabony–Eger vasútvonal a vizsgálati területen 

kívül, annak keleti határától mintegy 10 km-re keletre halad, megközelítőleg É–D-i irányban. 

Nyomvonala a vizsgálati terület térségében a terület keleti határával párhuzamos. Füzes-

abonyból indul, északi irányba halad, és a terület északkeleti sarkánál, Egerben végződik. 

Az „R”2. számú melléklet alapján besorolt regionális vasúti pályák 

A 85-ös számú, Vámosgyörk–Gyöngyös vonal 13 km hosszú. A 80 (1)-es fővonal északi 

irányú szárnyvonala. Vámosgyörkről indul, és észak felé halad, és Gyöngyösnél végződik. A 

vonal egyvágányú. 

Egyéb vasúti pályák:  

— 84-es, Kisterenye–Kál-Kápolna 

— 87 (2)-es számú, Eger–Putnok 

A 84-es, Kisterenye–Kál-Kápolna vonal fut legközelebb a vizsgálati területhez. Kál-Kápol-

náról indul, és É–ÉNy felé haladva negyed körívet ír le. A vizsgálati terület északkeleti sarkát 

Mátraderecskénél rövid szakaszon érinti. Egyvágányú, nem villamosított, 55 km hosszú 

mellékvonal. 

A 87 (2) (más számozással 87) Eger–Putnok vasúti pálya a vizsgálati területen kívül, 

annak keleti határától keletre, mintegy 15 km-re fut. Egerből indul, és északi irányba, a 

Borsodi-medence felé halad, egészen Putnokig. A vasútvonal párhuzamosan fut a nyugatra 

mintegy 12–15 km távolságban levő 84-es számú vonallal. 

Keskeny nyomtávú közforgalmú vasúti pályák 

A kutatásra, kitermelésre tervezett területen és térségében az alábbi helyi keskeny 

nyomtávú közforgalmú vasúti pályák találhatók: 

A 324/325-ös számú, Göngyös–Mátrafüred/Gyöngyös–Szalajkaház erdei vasút a vizsgálati 

területtől délkeletre, kb. 8–10 km-re található. Gyöngyösről indul. Egyik szárnyvonala 

Mátrafüreden, másik szárnyvonala Szalajkaháznál végződik. 

A recski vizsgálati terület térségében található vasúti pályák állaga 

— A 80 (1) Budapest (Keleti pu.) – Hatvan – Miskolc – Mezőzombor vonal, valamint 

— A 81. számú Hatvan–Somoskőújfalu–országhatár vonalak a korosságuknak megfelelő 

műszaki állapotban vannak. 

— A 83 számú Mátramindszent–Mátranovák–Homokterenye vasútvonalon mind a személy-

szállítás, mind a teherszállítás szünetel. A vasútvonal felépítménye avult, egy részét eltulaj-

donították. 

— A 84. számú Kisterenye–Kál-Kápolna vasútvonalon a személyszállítás szünetel, Kistere-

nye és Mátramindszent, valamint Recsk–Parádfürdő és Kál-Kápolna között a teherforga-

lom fenntartva. 

— A 87 (2) számú Eger–Putnok vasútvonalon mind a személyszállítás, mind a teherszállítás 

szünetel. A vasútvonal felépítménye avult, megrongálódás miatt járhatatlan. 

 

Az ismertetés alapján megállapítható, hogy a recski vizsgálati terület közúton való 

megközelítési lehetőségei jók, ellenben vasúton való megközelítése jelenleg nehézségekbe 

ütközik. 
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A vasúti forgalom biztonságára, a vasútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak 

ellátására vonatkozó követelmények 

Valamennyi vasúti pályára vonatkozóan be kell tartani 

— A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvényben foglaltakat. 

— A vasúti átjárók tekintetében az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelye-

zéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet előírásait. 

— Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 

kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) 26. § (2) bekezdés 8. és 9. pontja alapján 

vasutak elhelyezése céljára — más jogszabályi előírás, illetőleg elfogadott helyi építési 

szabályzat és szabályozási terv hiányában — kétvágányú vasút esetén legalább 20 m, 

egyvágányú vasút esetén legalább 10 m szélességű építési területet kell biztosítani. 

A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részét képező, valamint a nem transz-európai 

vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati- valamint regionális vasúti 

pályákkal kapcsolatosan: 

— Az OTÉK 36. § 8 pontja szerint országos törzshálózati vasúti pálya szélső vágányától 

számított 50 m, valamint egyéb környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti üzemi létesít-

mény esetében 100 m távolságon belül építmény csak a vonatkozó feltételek szerint 

helyezhető el. 

— Az OTÉK 36. § 8 pontjában hivatkozott vonatkozó feltételeket tartalmazó jogszabály az 

országos közforgalmú és saját használatú vasutak pályája és tartozékai, valamint üzemi 

létesítményei tekintetében a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról 

szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet 4. számú melléklet Országos Vasúti Szabályzat I. 

kötet (továbbiakban: OVSZ I.). 

— A fent felsorolt típusú országos törzshálózati- valamint regionális vasúti pályák keresztezé-

se és megközelítése az OVSZ I. B fejezet 1.3. pontjában foglaltak alapján lehetséges. 

— Az OVSZ I. B fejezet 1.3.1. pontjában foglaltak szerint vasúti pálya keresztezésekor vagy 

védőtávolságon (50, illetve 100 m) belül történő megközelítésekor minden esetben meg 

kell szerezni a vasút engedélyesének vagy kezelőjének hozzájárulását. A hozzájárulás 

kérése a műszaki tervek bemutatásával történik. 

A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő vasúti pályák esetén be kell 

tartani még 

— a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet és 

— a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó átjárhatóságot biztosító műszaki előírásokról 

szóló 70/2012. (XII. 20.) NFM rendelet előírásait. 

A helyi közforgalmú vasúti pályákkal kapcsolatban: 

— A helyi közforgalmú vasúti pálya, a vasúti pálya tartozékai, a vasutak üzemi létesítményei 

és a vasúti járművek tervezése, kivitelezése és működtetése során az OVSZ II. az Országos 

Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII.3.) KHVM rendeletet 

(továbbiakban: OVSZ II.) kell alkalmazni. 

— A helyi közforgalmú vasutak keresztezése és megközelítése az OVSZ II 4. fejezet előírásai 

szerint lehetséges. 

A vasúti pályahálózat üzemeltetői: 

— A tanulmánnyal érintett–fentebb felsorolt–vasútvonalak kezelője a MÁV Zrt. Pályavasúti 

Területi Központ (Budapest 1087 Budapest, Kerepesi út 1–3.) 

Vasútfejlesztési kérdésekben az országos törzshálózati vasúti pályákat illetően a MÁV Zrt. 

Fejlesztési és beruházási főigazgatóság (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54–60.) és a 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) tud felvilágosítást adni. 
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2.4.2. Energiahálózatok 

A vizsgálati terület a Mátra hegység területén helyezkedik el, ezért a térség hegyvidéki 

jellege miatt az országos jelentőségű energiaellátó rendszerekhez tartozó vezetékek elkerülik.  

2.4.2.1. Villamosenergia-hálózat 

A villamosenergia rendszer négy szintje különböztethető meg, melyeknek különböző funk-

ciója van, illetve különböző kezelésben vannak. Az elektromos ellátórendszer fő gerincét 

képezik a nagyfeszültségű hálózatok, azaz a 750 kV-os, 400 kV-os, a 220 kV-os és a második 

szinthez tartozó 120 kV-os vezetékrendszerek, valamint az ahhoz kapcsolódó erőművek rend-

szere. A 120 kV-os vezetékek a nagyobb ipari központokat, városokat látják el. A 120 kV-os 

vezetékek kivételével a nagyfeszültségű ellátó rendszer a Magyar Villamos Művek Zrt. 

tulajdonában és kezelésében van. A 120 kV-os vezetékek azonban a regionális szolgáltató 

kezelésébe tartoznak. 

A vizsgálati területnek és térségének villamosenergia ellátási térképét a 35. ábra tartal-

mazza. 

A villamosenergia-átviteli hálózat távvezeték elemei 

A 750 kV-os országos főgerinc a vizsgálati területen, ill. térségében nem halad át. 

A 400 kV-os átviteli hálózat a vizsgálati területen nem halad át. 

A Göd–Hatvan–Sajószöged vezeték KÉK–NyDNy-i irányban halad. A vizsgálati területet 

nem érinti, annak déli peremétől mintegy 15–18 km-re délre fut. 

220 kV-os átviteli hálózat távvezeték a vizsgálati területen nem halad át. 

A Budapest (Zugló) – Detk I–II. vezeték Budapest keleti részéből indul. ÉK-i irányba 

halad. A detki transzformátor alállomásnál végződik, a vizsgálati területtől KDK-i irányban, 

attól mintegy 15 km-re. 

Itt a Sajószöged–Göd 400 kV-os távvezeték felhasítása történik 400 kV-ról 220/120 kV-ra. 

A Detk–Sajószöged I–II. vezetékek Detkről indulnak. Hozzávetőleg keleti irányba haladnak, 

majd Füzesabonynál KÉK-i irányba váltanak, és haladnak Sajószöged felé. 

A térségi ellátást biztosító 120 kV-os elosztó hálózat elemei: 

— Lőrinci – Bátonyterenye (Nagybátony) vezeték 

— Lőrinci–Detk vezeték 

— Detk – Bátonyterenye (Nagybátony) I–II. vezetékek 

— Bátonyterenye (Nagybátony) – Borsodnádasd – Ózd vezeték 

— Nagybátony – Salgótarján – SKU (Salgótarjáni Kohászati Üzem) – Salgótarjáni 

Erőmű – Nagybátony 

— Borsodnádasd–Eger vezeték 

A Lőrinci – Bátonyterenye (Nagybátony) vezeték Lőrinciből indul, és észak felé tart, a 

vizsgálati területtől mintegy 22 km-re nyugatra. Pásztónál északkeleti irányba fordul, és 

Bátonyterenyéig húzódik.  

A Lőrinci–Detk vezeték a vizsgálati területtől délre, mintegy 14 km-re fut, kelet–nyugati 

irányban. 

A Detk – Bátonyterenye (Nagybátony) I–II. vezeték a vizsgálati területtől mintegy 15 km-

re délre, a detki alállomástól indul. Északi irányba tart, Recsknél lép be a vizsgálati területre, 

és északnyugati irányba haladva átszeli azt. A területről annak északnyugati sarkánál, 

Bodonynál lép ki, és halad tovább északnyugati, majd Mátramindszenttől nyugati irányba, 

Bátonyterenyéig. 

A Bátonyterenye (Nagybátony) – Borsodnádasd – Ózd vezeték Bátonyterenyéről indul, és 

keleti irányba halad. Mátramindszentig közös nyomvonalon fut a Detk – Bátonyterenye 
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(Nagybátony) I–II. vezetékekkel. Pétervására térségében mintegy 5 km-re közelíti meg a 

vizsgálati terület északi peremét. Ezután északkeleti irányba fordul, és Borsodnádasdig tart. 

A Nagybátony – Salgótarján – SKU (Salgótarjáni Kohászati Üzem) – Salgótarjáni Erőmű 

– Nagybátony két vezetékága Nagybátonyból indul északi irányba, és Salgótarján, valamint a 

salgótarjáni ipari üzemek ellátására szolgál. Egy részét üzemen kívül helyezték. 

A Borsodnádasd–Eger vezeték Borsodnádasdról indul. DDK-i irányba tart, és a vizsgálati 

területtől keletre mintegy 19 km-re, Egernél végződik. 

 

 
35. ábra. A Recsk II. vizsgálati terület villamosenergia ellátásának térképe 

(Villamosenergia ellátás, energiahálózatok és alépítményeik.) 
Heves Megye Térségi szerkezeti terve, 2. sz. térképmelléklet (Heves Megye területrendezési tervének módosítása, Klein György 2010) 

alapján, valamint Nógrád Megye Területrendezési tervének módosítása, 13.1. Energiatermelő és szállító infrastruktúra. Váti, 2011. alapján 

Transzformátor alállomások a térségben 

Transzformátor alállomások a vizsgálati területen nincsenek. A térség legjelentősebb al-

állomása Detken található, ahol a Sajószöged–Göd 400 kV-os távvezeték felhasítása történik 

400 kV-ról 120 kV-ra. Ez a vizsgálati területen kívül, annak déli határától mintegy 15 km-re 

található. 

A térségben találhatóak a lőrinci, bátonyterenyei és a borsodnádasdi 120 kV-os alállo-

mások. 

2.4.2.2. Földgázszállító rendszer 

A magyar energiahordozói struktúrában a földgázenergia meghatározó, a folyékony és szi-

lárd energiahordozók aránya csekély. 

Az ország földgázellátása egységes hálózati rendszert alkotva épült ki. A rendszer ellátá-

sának bázisa a kiépített országos nagynyomású szállító távvezeték hálózat, amelybe a gáz 

elsődlegesen a nemzetközi vételezés és kisebb hányadban hazai szénhidrogénmezőkből 
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érkezik. A megye földgázellátása ehhez az országos alaphálózathoz több helyen kapcsolódik. 

A nagynyomású vezetékre telepített átadó állomások segítségével történik az országos 

hálózatról a vételezés. 

A gázátadó-nyomáscsökkentőkön keresztül nagy–középnyomású vezeték szállítja a föld-

gázt a településekig, általában a települések határába telepített gázfogadóig és a nagy-

közép/közép nyomásszabályozóig. 

A települések közötti elosztás nagy–középnyomású vezetékkel épült ki, ez képezi a megye 

gázellátó hálózatának a gerincét és erről ellátott a megye településeinek jelentős hányada. 

A földgázszállító rendszer gázvezetékeinek osztályozására a gázvezeték üzemi nyomását, 

illetve a vezeték átmérőjét használjuk. 

A rendelkezésre álló adatokból nem volt lehetőségünk a gázvezetékek üzemi nyomása 

alapján történő osztályozásra, ezért a térképen kategorizálás nélkül kerültek ábrázolásra a 

Nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezetékek. 

A vizsgálati területnek és térségének földgáz ellátási térképét a 36. ábra tartalmazza. 

A vezetékek közül a térképen a nagynyomású gázvezetékeket, valamint az egyéb szénhid-

rogén termékvezetékeket ábrázoltuk. 

Nagynyomású gázvezetékek a vizsgálati területen és térségében 

Az Ukrajna (Országhatár) – Vásárosnamény – Füzesabony – Zsámbok – Százhalombatta 

gázvezeték kelet felől érkezve közelíti meg a vizsgálati területet. A terület déli határán kívül, 

azzal párhuzamosan, kb. 20 km távolságra halad. A térség összes egyéb gázellátó nagy/ 

középnyomású vezetéke erről a vezetékről csatlakozik le. 

A fenti vezetékről Vámosgyörknél csatlakozik le a Vámosgyörk–Gyöngyös ellátó vezeték, 

mely északi irányba fut, a vizsgálati területet mintegy 17 km-re közelíti meg. 

Az Ukrajna–Füzesabony–Zsámbok vezetékről Nagyfügednél csatlakozik le a Nagyfüged–

Visonta ellátó vezeték, mely szintén északi irányba fut, és (Detk) Visonta gázellátását bizto-

sítja. A vezeték a vizsgálati területet kb. 12 km-re közelíti meg. 

A vizsgálati terület északi zónájának — valamint az attól északra eső területek — gázel-

látását a Zsámboknál az Ukrajna (Országhatár) – Vásárosnamény – Füzesabony – Zsámbok – 

Százhalombatta vezetékről lecsatlakozó Zsámbok–Bátonyterenye–Pétervására nagy/közép-

nyomású vezeték biztosítja. Ez Hatvan–Lőrinci–Pásztó érintésével halad északi irányba. 

Sámsonházánál keleti irányba fordul, és halad Bátonyterenye–Pétervására felé. 

Mátraballánál csatlakozik le róla a Mátraballa–Mátraderecske vezeték. Ez Mátraderecs-

kénél lépi át a vizsgálati terület északi határát, és egy km. megtétele után Mátraderecske déli 

részén végződik. 

A Zsámbok–Bátonyterenye–Pétervására nagy/középnyomású vezeték kelet felé haladva 

Fedémesnél szintén elágazik, dél felé tartó ága Siroktól keletre fut, Eger északnyugati részén 

végződik. 

Magának a vizsgálati területnek a gázellátása a mátraderecskei gázátadó állomásról törté-

nik. Innen indulnak ki a Parádot, Recsket, Bodonyt, Parádsasvárt és Parádhutát ellátó 

kisnyomású helyi ellátó vezetékek, melyek a vizsgálati terület középső és északi részét látják 

el földgázzal. 
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36. ábra. A Recsk II. vizsgálati terület földgáz ellátásának térképe 
az FGSZ Zrt. vezetékrendszere. c. térképe alapján. Business Design Print Kft. Budapest, 2011 

KÉSZ Közmű és Energetikai Tervező KFT nyomán. 2010. május), valamint Heves Megye Térségi szerkezeti terve, 2. sz. térképmelléklet 

(Heves Megye területrendezési tervének módosítása, Klein György 2010.) alapján, valamin Nógrád Megye Területrendezési tervének 

módosítása, 13.1. Energiatermelő és szállító infrastruktúra. Váti, 2011. alapján 
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2.5 A bányászati tevékenység során megvalósuló ásványvagyon-

gazdálkodási vagy energiaellátási cél 

A stratégiai fontosságú ásványi nyersanyagok koncessziók formájában történő kitermelését 

biztosító, állami ásványvagyon-gazdálkodás célja Recsk II. esetében a réz, ólom és cink 

mellett az érc járulékos hasznos komponenseinek (molibdén, arany, ezüst, szelén, kadmium, 

palládium, platina, rénium, tellúr), valamint a lelőhelyen jelentős mennyiséget képviselő pirit 

megfelelő hasznosításának elősegítése.  

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvénnyel összhangban az ásványvagyon gaz-

dálkodást érintő pontok teljesülnek, ha a kutatás, bányanyitás, kitermelés és bányabezárás 

során szintén a bányatörvény szerinti adatszolgáltatás keretében 

a) az ásványi nyersanyagok mennyiségére, minőségére, a Recsk II. vizsgálati területre eső 

lelőhelyek nyilvántartására, valamint a nyilvántartás vezetéséhez szükséges adatszolgálta-

tás megvalósul, 

b) a megismert és nyilvántartott ásványvagyon védelme a bányafelügyelet által jóváhagyott 

kitermelési műszaki üzemi terven keresztül teljesül, valamint az esetleges indokolatlan 

ásványi nyersanyag-kitermelések és -igénybevételek megakadályozásra kerülnek, 

c) a kötelező adatszolgáltatás nyomán a kitermelt ásványi nyersanyagokkal történő elszámolás 

megvalósul, valamint a visszahagyott ásványvagyon további kitermelhetősége biztosítható. 

A komplex ásványvagyon-gazdálkodás része a tárgyi ásványi nyersanyagok minél ponto-

sabb megismerése, a meglévő és a kutatási-kitermelési tevékenység során keletkező, adatok és 

információk kezelése. Az ásványi nyersanyagkutatás során a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalhoz beérkező jelentős mennyiségű földtani, szerkezetföldtani, környezetföldtani, 

vízföldtani, geokémiai adatok egyrészt kiegészítik a recski ércesedésre, a Recsk II. vizsgálati 

területre vonatkozó ismereteinket (megkutatottsággal foglalkozó fejezet), másrészt a kapcso-

lódó értelmezések fontos alapot adnak a későbbi értékelésekhez, az állami ásványvagyon-

gazdálkodáshoz. 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény alapján a kitermelt ásványi nyersanyag és 

geotermikus energia után az államot részesedés, bányajáradék illeti meg (III. rész, 20. § 71 

[1]). Ennek megvalósulása is része az ásványvagyon-gazdálkodási céloknak. (2) 72 Bányajá-

radékot fizet: a bányavállalkozó, vagy a bányászati tevékenységre engedéllyel rendelkező 

engedélyes. 

Stratégiai cél az elérhető nemzeti előnyök — itt a hazai ásványkincsek minél hatékonyabb 

realizálhatósága. Az ellátásbiztonság kapcsán az importfüggőség mérséklése reális ásványva-

gyongazdálkodási cél. A hazai versenyképességet növelheti, ha Magyarországon valósul meg 

egy színesfémércbánya nyitása, működtetése, ezzel párhuzamosan akár a feldolgozást, 

szolgáltatást is magába foglaló ipari vertikum kiépítése. Az energiahatékonyságot közvetve 

növelheti a Recsk II. vizsgálati területen megvalósuló színesfémérc kitermelés: amennyiben 

hazai rézércből készülnek a szupravezetők vagy a különböző megújuló energiák (nap, szél, 

geotermikus) fejlesztésére alkalmas szerkezetek energiatovábbítást legnagyobb hatékonyság-

gal szolgáló vezetékei. Ezek a technológiák a környezeti hatás minimalizálását teszik lehe-

tővé.  

Az ásványvagyon-gazdálkodási célok kapcsán meghatározó a társadalmi igények kiszol-

gálása. A Recsk II. vizsgálati területen eddig feltárt és rendelkezésre álló színesfémércek 

felhasználása széleskörű.  

A réz formálható, korrózióálló, jól megmunkálható és rendkívül jól újrahasznosítható. 

Napjainkban a rezet, a rézötvözeteket használják az építőiparban, épületgépészetben (ivóvíz-

ellátás, fűtési, klíma és elektromos rendszerek) az energiaellátásban, az elektrotechnikában, az 

elektromos berendezésekben (transzformátorok, motorok), a telekommunikációban, az 
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információs technológiában és a közlekedés valamennyi ágazatában. Kiváló elektromos- és 

hővezető tulajdonsága miatt számos innovatív technológiának alapeleme és perspektivikus 

alapanyaga a réz. A modern vasút nagyon rézigényes rendszer. A francia gyorsvasút esetében 

például egy kilométernyi vasúti pálya megépítésére 10 tonna rezet használtak fel. Svédország 

nukleáris hatósága a kiégett nukleáris üzemanyagot öt centiméter vastag rézzel védett 

fémhordókba helyezi el. A fémhordóknak legalább százezer évig ki kell tartaniuk, de a 

várakozások szerint akár tízszer olyan hosszú ideig is kibírhatják. Egy családi autóban az 

elektronikus és az elektromos árammal működtetett kiegészítők miatt a rézhuzalok hossza 

manapság körülbelül egy kilométer, míg ötven évvel ezelőtt átlagosan 45 métert tett ki. Az 

elektromos és a hibrid járművek fejlődése kapcsán az elektromos motorok manapság 

átlagosan 25 kilogramm rezet és rézötvözetet tartalmaznak. (Magyar Rézpiaci Központ, 

www.rezinfo.hu). A réz használatával tovább javul az energiahatékonyság, csökkentve ezzel 

az üvegházhatást okozó gázkibocsátást és növelve az életszínvonalat. Vegyületek formájában 

permetként a mezőgazdasági termények, és kerti növények védelmére használják. Bár a réz 

csaknem teljes egészében újrahasznosítható, az alkalmazásának sokrétű növekvő igénye az 

elsődleges források feltárását és kitermelését is szükségessé teszi.  

Független piacelemzők tanulmányai szerint, ahogy a világban az ipari tevékenység egyre 

technológia-intenzívebbé válik, egyre több rezet fognak felhasználni (Magyar Rézpiaci 

Központ, www.rezinfo.hu) (37. ábra). 

 

 
37. ábra. A világ réz fogyasztása (ezer tonna) 

Forrás: http://www.dovecommunications.ca/copper-promises-long-term-value-for-commodities-investors/ 

A cink egyike a legnagyobb mennyiségben használt fémeknek. Itt is lényeges szempont a 

társadalmi igény kiszolgálása. A mindennapokban rendszeresen találkozunk a cinkkel. Hasz-

nálják tetőfedésnél, esőcsatornák, párkányok, vödrök készítésekor (cinkbevonatú acél, azaz 

horganyzott vas). Galvánelemek gyártásához nagy tisztaságú cink szükséges. Öntésre is hasz-

nálatos, főleg ötvözetei alakjában. Rézzel alkotott ötvözete a sárgaréz. Régóta használatos a 

horganyzott vasbádog, bár ma már inkább alumíniumlemezt használnak. Drótkerítések 

készítésére azonban még napjainkban is főleg horganyzott drót használatos. A cink-oxid 

(ZnO) festőanyagként kerül felhasználásra, de töltőanyagként, kozmetikumokban gyenge 

fertőzésgátló szerként gyógyszeralapanyagként, valamint műanyagokban is használják. A 

cink-szulfidot (ZnS) lumineszkáló képernyőkön alkalmazzák. 

http://www.dovecommunications.ca/copper-promises-long-term-value-for-commodities-investors/
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Az arany és ezüst nemesfém voltuk miatt elsősorban ékszerként meghatározók. Az arany a 

nemzeti bankok fedezeteként szerepel, s mindkét nemesfémet használják az elektrotechni-

kában, amely az egyik legfontosabb és leginkább növekvő felhasználása a nemesfémeknek. 

Az áramot az összes ismert elektromos vezető közül az ezüst vezeti a legjobban. A legalacso-

nyabb fajlagos ellenállású fém, használata növekszik az elektrotechnikában. 

Bár gyakorlatilag az összes nyersanyag árfolyama esik 2014 nyara óta — a világgazdaság 

általános lassulása miatt —, az arany kurzusánál kisebb mértékben esett a réz ára. 2015 

februárjában a fontonkénti (1 font=453 gramm) 3 dolláros kurzus noha elmarad a 2011. 

áprilisi 4,6 dolláros árfolyamtól, a széles körben használt ipari fém árfolyamát ugyanakkor 

valamelyest stabilizálja, hogy szinte minden olyan termékhez fontos, amelyik a világ 

folyamatosan növekvő népességének szükséges. A várakozások szerint a világpiaci kurzus a 

következő években stabil maradhat (http://www.quantis-group.com/monitor/2015-februar/), 

bár rövidtávon hektikus ingadozások tapasztalhatók (38. ábra). A 2015. februári 3 dolláros 

kurzus a rézár 6623 USD/t rézárat jelentett. A negyedéves záró árfolyam 2015. II. negyed-

évében 6394 USD/t volt (http://www.portfolio.hu/arfolyam-panel/TTWS-Copper.DB/rez-

arfolyam.html). 

 
38. ábra. A réz árfolyamának előrejelzése 

PricewaterhouseCopper (http://www.pwc.com/) alapján http://www.quantis-group.com/monitor/2015-februar/ 

Az érc és a dúsított érc fő termelője Chile, amely a világ rézérctermelésének mintegy 25 

százalékát adja. Az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Indonézia, Peru, Oroszország, 

Kína és Lengyelország szintén a vezető termelők közé tartoznak. A világ második legnagyobb 

készlettel rendelkező rézbányája Mongóliában van. Mexikó és Kazahsztán jelentősége nő. A 

réz bányászata, feldolgozása, exportja erősítheti egy ország geostratégiai helyzetét. Az Ameri-

kai Egyesült Államok Geológiai Szolgálatának (United States Geological Survey – USGS) 

2015. évi adatai szerint a világ ismert rézvagyonának nagysága folyamatosan növekszik, 

jelenleg (2015. évi jelentés) mintegy 2,1 milliárd tonnának becsülhető. A jelenlegi fogyasztás 

körülbelül 40 százalékát fedezi az újrahasznosított fém, bár várhatóan ez nem lesz elegendő a 

világ növekvő rézigényének kielégítésére. 

 

  

http://www.quantis-group.com/monitor/2015-februar/
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2.6. A bányászati tevékenység ásványvagyon-gazdálkodási szempontú, 

valamint a várható nemzetgazdasági, társadalmi előnyeinek bemutatása 

A Recsk II. vizsgálati területen megvalósuló bányászati tevékenység ásványvagyon-

gazdálkodási szempontú várható közvetlen nemzetgazdasági előnyei kapcsán elsősorban a 

2.5. fejezetben leírt adatszolgáltatás és bányajáradék megfizetése, az MBFH-n keresztül az 

államkasszába kerülése jelölhető meg, illetve az, hogy az állam tulajdonában levő, s majd a 

járulék megfizetésével a bányavállalkozó tulajdonába kerülő ásványkincs megfelelő módon 

hasznosul.  

Közvetetten a gazdaság részét képező anyagi és emberi erőforrásokban, a fizikai és 

szellemi javakban, valamint szolgáltatásokban, a gazdasági tevékenységekben, illetve minde-

zek kölcsönhatásában várható növekedés, fejlődés. A munkahelyteremtésben, valalmint a 

térség szociális, kulturális, valamint oktatási fejlődésében jelentős szerepe lenne egy ilyen 

beruházásnak. Hozzájárulhatna a térség népsűrűség növekedéshez, a korszerkezet javításához, 

a kapcsolódó oktatási fejlesztések révén (pl. képzések) az iskolázottság növekedéséhez, a 

gazdasági aktivitás 40% fölé emeléséhez, a munkanélküli ráta országos átlag feletti csökken-

téséhez, illetve az egy főre jutó jövedelem növekedéséhez (visszautalva a korábbi leíró 1.1.1. 

fejezetre). 

Ennek a fejezetnek, mint ahogy a teljes komplex érzékenységi-, terhelhetőségi vizsgálatnak 

sem célja a Recsk II. vizsgálati terület gazdaságföldtani megítélése. Azonban az elmondható, 

hogy a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Adattárában, ideértve a Recsk Földtani, 

Térképi és Műszaki Adattár anyagait is (továbbiakban Adattár) a gazdaságossági kérdésekkel, 

a kapcsolódó költségvetésekkel, beruházással a bányanyitást közvetlenül megelőzően a 

közelmúltig mintegy 60 jelentés foglalkozott. Az Adattárban közel 20 tétel foglalkozik 

prognózisokkal, ideértve tanulmányokat, térképeket 5 000–10 000–50 000-es méretarányban, 

a recski érchasznosítással kapcsolatban pedig az elmúlt 50 évben mintegy 60 tanulmány 

foglalkozott (HORVÁTH et al. 2014). 

Bár KOMLÓSSY (2000) hivatkozik a ZELENKA által 1996-ban készített jelentésre, mely a 

recski mélyszint ércvagyon értékét mutatja be, az ércetelep értékét a benne levő fémek értéke, 

azok világpiaci ára alapvetően határozza meg. 

Azóta, különösen 2004 óta, kisebb-nagyobb ingadozások mellett növekedett a réz 

világpiaci ára, jelenleg 6415.00 USD/t a 2015. II. negyedéves záróárfolyam (http://www. 

portfolio.hu/arfolyam-panel/TTWS-Copper.DB/rez-arfolyam.html) (39. ábra). 

Az esetleges bányanyitás során azonban figyelembe kell venni, hogy az jelentős 

beruházással fog járni. Ennek egyik eleme az is, hogy 1997-ben abbahagyták a szivattyúzást, 

a gépeket és a bányaműszaki berendezéseket kiszerelték (jelenleg a vágatbiztosítási eszközök 

maradtak bent), tehát a leendő bányanyitás során a beruházás részét képezi a bányaművelés-

hez szükséges teljes infrastruktúra újraépítése. A tervezhető termelés, a fémárak, a kohászati 

lehetőségek, a koncentrátumok értékei, vagyis a tervezhető árbevétel, a beruházási költség, az 

üzemviteli költség, a diszkonttényező (diszkontált Cash Flow elemzés a bevételek, a műkö-

dési költségek, az amortizáció, az adók, a beruházás és felújítási költségek, tőkeköltségek 

kamatainak várható alakulása alapján), a nettó jelenérték, üzleti érték fogja meghatározni a 

gazdaságossági értékelést. Ezen kívül a beruházás meghatározó kockázatát az alapvetően és 

minden tényezőnél nagyobb súllyal a hektikusan változó világpiaci rézár jövőbeni alakulása 

határozza meg. 
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39. ábra. A réz árának változása 

US$/Lb = US$/font (1 font=453,6 g) 
Forrás: http://www.dovecommunications.ca/copper-promises-long-term- 

value-for-commodities-investors/ 

Az állami bevételekre gyakorolt hatás kapcsán a következő tényezőket szükséges 

figyelembe venni. A beruházási költségekből a vállalat által befizetendő közteher, az alkalma-

zottak által fizetett adók, az ÁFA (nettó bérek fogyása), és esetleg a vám adódnak. 

A bányászati tevékenység megvalósulásakor az éves üzemeltetés során jelentkező, a 

nyersanyagadón felüli állami bevételek között a bányajáradék, az ÁFA (nettó bérekből), a 

nyugdíjalap, SZJA, a közterhek és esetleg a vám említhetők. 

Ezen bevételek forrása az ércvagyon, mint export árualapot biztosító természeti erőforrás, 

tehát az említett állami bevételek valóságos nemzetgazdasági bevétel növekedést jelentenek 

(ZELENKA 1996). Ahhoz azonban, hogy a Recsk II. vizsgálati területen jelenleg nyilvántartott, 

majd a koncessziós szerződés keretében megkutatásra kerülő, különböző ismeretességű 

vagyon (felderített vagy Indicated Resource, megkutatott vagy Measured Resource) készletté 

váljon (valószínűsített vagy Probable Reserve, bizonyított vagy Proved Reserves) teljesülni 

kell a bányászati, kohászati, előkészítési-feldolgozási feltételeknek, a marketing, jogi (öszes 

szükséges engedély megléte), környezetvédelmi, társadalmi tényezőknek, illetve a kormány-

zati szándéknak („módosító tényezők”) (CRIRSCO 2006, JORC 2012, PERC 2013). 

A rézipar a még jobb energiahatékonyság érdekében széleskörű, folyamatos kutatásfejlesz-

tési tevékenységet folytat. A megvalósuló bányaüzemmel párhuzamosan sokrétű K+F tevé-

kenységek alakulhatnak ki kutatóintézetek, egyetemek között.  

A nyersanyag-kitermelő iparra — így az ércek vonatkozásában is —, a többi iparágtól 

eltérő adózási módokat alkalmaznak, melynek egyik sajátossága, hogy a projektek jelentős 

hatással vannak az adott ország gazdaságára (MÁDAI 2012). A bányászati tevékenységgel 

összefüggő járadékok megközelítése egyrészt a tulajdoni viszonyok átengedése oldaláról 

közelíthető meg (egyfajta kompenzációra tart igényt az állam a tulajdonát képező nyersanyag 

átengedésekor), másrészt az ásványi nyersanyagok a nem megújuló természeti erőforrások 

körébe tartoznak, ezért a kitermelésükkor egy ún. haszonáldozat költség jelentkezik (MÁDAI 

2012). A bányajáradékra vonatkozó szabályokat a bányászatról szóló törvény és a végrehaj-

tására kiadott kormányrendelet tartalmazza. A bányajáradék alanya, aki a bányajáradékot 

köteles fizetni (pl. a bányavállalkozó). A bányajáradék mértéke a hatósági engedély alapján 

kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége után keletkező érték 2%-a lesz az egyéb szilárd 

ásványi nyersanyagok esetében (Bt. 20. § [3], h). 

A környezethasználó a környezetterhelésért díjat (levegőterhelési díj, talajterhelési díj, 

vízterhelési díj) lesz köteles fizetni, amely olyan anyagra, energiafajtára határozható meg, 
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amelyekre mérési szabvány van, illetve amelynek a kibocsátása anyagmérleg vagy műszaki 

számítás alapján megbízhatóan megállapítható (Ktv. 60. §, NAGY 2011). 

A gazdaságosság jegyében a kinyert rézérc-koncentrációt valószínűleg érdemes lenne 

feldolgozni és katódrézzé alakítani. Ebben az esetben hazai kohóépítés (gazdaságosság 

kérdése felmerül), vagy bérkohósítás jöhet számításba. A határainkhoz közel Szlovákia, 

Románia, Szerbia, Lengyelország is rendelkezik rézkohóval. Várhatóan nem kell értékesítési 

nehézségekkel számolni (ZELENKA 1996). 

Bár az elmúlt 2 évtized kalkulációja a maximum tervezhető bányakapacitásra készült, 

részletesen kitérve a nyers rézércre, a katódrézre, a fémcinkre, aranyra, ezüstre és kadmiumra, 

az aktuális világpiaci helyzetnek, a nemzetközi szabványoknak megfelelően szükség van az 

ásványvagyon, a módosító tényezők alapján a készlet újraértékelése, s ezeknek megfelelően a 

kitermelés ütemezésének aktualizálása. A jelen információk alapján egyelőre nem tervezhető 

meg a termelés. A nemzetközi szabványok szerinti átértékelésen többek között Szebényi Géza 

és munkacsoportja, illetve Fodor Béla dolgoztak a közelmúltban. 

A Recsk II. vizsgálati területen megvalósuló bányászati tevékenység a környéken élők 

számára munkahelyet biztosítana. A Recsk térségében 16% alatti, a Parád környéki 16–18 %-

os, a Mátraderecske környéki 18–20%, s a Bodony környéki 20% feletti munkanélküliségi 

ráta (3. ábra) minden bizonnyal mérséklődne a megvalósuló beruházás eredményeként. Bár 

valószínűleg szükséges lesz a megfelelő szakember gárda összeállítása, a kapcsolódó képzési 

rendszer újrafogalmazására és felépítésére, a térségben esetleg még megtalálhatók a 

bányászathoz és az ahhoz kapcsolódó tevékenységekben érintett szakemberek, illetve a recski 

bányát ércteleptani, bányaműszaki, környezetvédelmi, megvalósíthatósági, stb. szempontok-

ból legjobban ismerő szakemberek, mint „hites személyek” (Competent Person) tapasztalatai 

szintén fontos tényezőként vehetők számításba. ZELENKA (1996) mintegy 890 fő közvetlen 

létszámmal számol bányanyitás esetén, azonban a megvalósulás esetén, s ennek nyomán több 

ezer embernek, az esetleg kiépülő ipari vertikum esetén pedig vélhetően nagyságrenddel több 

embernek jelentene hosszabb távon megélhetést. Valószínűleg infrastrukturális beruházásokra 

is sor kerülne, mellyel a település is jól járna. Recsk és az érintett települések a bányanyitással 

adóbevételre tehetnének szert, melyet fejlesztésekre fordíthatnának. Együttműködések 

jöhetnének létre felsőfokú intézményekkel K+F tevékenységek végzésére. 

Összegzésként elmondható, hogy az ásványagyon-gazdálkodás szempontú nemzetgazdasá-

gi előnyök mindenképpen jelentkeznek a Recsk II. vizsgálati területen esetlegesen megvalósu-

ló bányászati tevékenység során. Bár további kutatásokra szükség lehet, sőt célszerű nemcsak 

a fő ércalkotó fémekkel (Cu, Pb, Zn,) kapcsolatban, hanem a melléktermékként számításba 

vehető komponensek (Mo, Au, Ag, Se, Cd, Re, Pt, Pd, Te) vonatkozásában is (minőségi és 

mennyiségi eloszlások az érctestben), a recski színesfémérc tartalmú lelőhelyről rendelkezésre 

álló ismeretek alapján, a kedvezőtlennek egyáltalán nem mondható világpiaci rézérc árak 

mellett (ingadozásokkal, de várhatóan stabil vagy enyhén emelkedő az elkövetkezendő 

években), nemcsak perspektivikus az ércvagyon gazdaságos kitermelése, de a jelentős 

mennyiségű állami bevételek mellett komoly térségi–regionális fejlődést, fejlesztéseket is 

indukálhat. A kedvező folyamatokat a még meglévő tapasztalatok és szakemberek erősíthetik, 

ugyanakkor szükséges egy átfogó bányászati elképzelés a területre, illetve a nemzetközi 

szabványok szerinti módosító tényezőknek is kell értékelni (a bányászati, kohászati, 

előkészítési-feldolgozási feltételek, a marketing, jogi: összes szükséges engedély megléte, 

környezetvédelmi, társadalmi tényezők, illetve a kormányzati szándéknak). Ehhez azonban 

első lépésként egy megvalósíthatósági tanulmányt célszerű elkészíteni. Csak a 

megvalósíthatósági tanulmány ismeretében lehet érdemi döntést hozni a bánya további 

lehetséges hasznosításáról (további kutatásról, esetleges bányanyitásról).  
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2.7. A terhelés várható időtartama 

A hasznosításra kijelölt ásványi nyersanyag kiaknázása, egy bánya életciklusa évtizedek-

ben mérhető folyamat, amely a terület kutatásának kezdetétől a felhagyást követő időszakig 

tart. A kutatástól a bezárásig, a terület helyreállításáig tartó folyamat nem ritkán egy évszáza-

dot is meghaladhat. A bánya működése során a hatályos törvények és rendeletek által meg-

követelt engedélyek, szabványok betartása mellett mindvégig szem előtt kell tartani azokat a 

kereskedelmi, környezeti és szociális szempontokat, amelyek egy bányaterület és környezete 

fenntartható létezését biztosítják, különös figyelemmel a műveletek felhagyását követő időre. 

A bánya életciklusa általában az alábbiakban részletezett szakaszokra bontható. 

2.7.1. Kutatási szakasz 

A vizsgálati tevékenység kezdeti szakaszában általában kutatási tevékenység folyik, 

amelynek célja a koncesszióval fedett terület azon részének vagy részeinek kijelölése, ahol a 

kutatás során felderített, gazdaságosan kitermelhető, kereskedelmi értékű ásványi nyersanyag 

bányászata megkezdhető. Általában egy területen a nyersanyagkutatás 1–10 évet, esetleg 

többet is igényelhet, és nem mindig vezet termelő bányászathoz, amint ezt Recsk eddigi 

története is mutatta. 

A Bányatörvény 14. §-a szerint a koncesszió időtartamán belül a tervezett ásványi-

nyersanyag-kutatási, illetve geotermikusenergia-kutatási időszak 4 évnél hosszabb nem lehet. 

A kutatási időszak legfeljebb két alkalommal, esetenként az eredeti kutatási időszak felével 

meghosszabbítható. A koncessziós szerződésben meg kell állapodni a kutatási munkaprogram 

tartalmában és a teljesítésére szolgáló biztosítékokban. A bányafelügyelet által jóváhagyott 

kutatási műszaki üzemi tervnek tartalmaznia kell a koncessziós szerződéssel megállapított 

munkaprogramban vállalt feladatokat. A szerződésben a miniszter kikötheti a munkaprogram 

befejezéséhez szükséges költségek megtérítését arra az esetre, ha a koncesszió jogosultja az 

elfogadott munkaprogramban vállalt kötelezettségét nem teljesíti. 

A kutatási tevékenység alapja tehát a munkaprogram, amely meghatározza a kutatás célját, 

időtartamát, és amelyben le kell fektetni az elvégzendő minimális kutatási tevékenység típu-

sait és mennyiségét. A bányavállalkozó a kutatás megkezdése előtt kutatási műszaki üzemi 

tervet készít, amelyet a területileg illetékes Bányakapitányságnak jóvá kell hagynia. A terv 

tartalmazza a kutatás típusát és eszközeit, részletesen ismerteti a kutatáshoz használt műsze-

rek és berendezések számát, típusát és műszaki paramétereit. 

A feltárási, kitermelési és meddőhányó-hasznosítási tevékenységet jóváhagyott műszaki 

üzemi terv szerint kell végezni. 

A műszaki üzemi tervet a műszaki-biztonsági, az egészségvédelmi, a tűzvédelmi szabályok 

és az ásványvagyon-gazdálkodási, a vízgazdálkodási, valamint a környezet-, természet- és 

tájvédelmi követelmények figyelembevételével úgy kell elkészíteni, hogy az biztosítsa az élet, 

az egészség, a felszíni és a föld alatti létesítmények, valamint a mező- és erdőgazdasági 

rendeltetésű földek megóvását, a bányakárok, a környezeti–természeti károk lehetséges meg-

előzését, illetve csökkentését, továbbá a tájrendezés — településrendezési eszközökben fog-

laltaknak megfelelő — teljesítését. 

A kutatás a területre rendelkezésre álló geológiai és geofizikai információk összegyűjté-

sével és újraértelmezésével kezdődik, majd felszíni, terepi földtani vizsgálatokkal, geofizikai 

mérésekkel folytatódik. A mérési eredmények alapján lehet döntést hozni a kutatófúrások 

helyének kijelöléséről. A kutatófúrások helyszínét elő kell készíteni, megfelelő utakat, infra-

struktúrát kell kiépíteni, a fúráshoz szükséges gépeket, berendezéseket, anyagokat oda kell 

szállítani, ennek időtartama heteket, esetleg hónapokat vehet igénybe. Egy kutatófúrás lemé-

lyítésének időtartama főképpen a fúrásmélységtől és a felszín alatti kőzetrétegek minőségétől 
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függ, illetve felléphetnek előre nem várható műszaki problémák. A kivitelezés időtartama 

hónapokban mérhető. A fúrások mélyítése során a célrétegekből mintákat vesznek. A kutatási 

szakasz az eredmények értékelésével zárul, amelyről zárójelentés készül. Választ kell adni 

arra, hogy a tervezett kutatási tevékenységet sikerült-e végrehajtani, illetve feltárt-e a kutatás 

kitermelhető ásványvagyont. Meg kell határozni a feltárt vagyon mennyiségét és minőségét, a 

vagyon meghatározásának bizonytalanságát. 

A kutatási folyamatot egymást követő fázisokra szokták osztani. A hazai gyakorlatban 

alap- vagy előkutatást, felderítő, előzetes, részletes kutatási fázisokat és utólagos, vagy terme-

lés alatti kutatást különítünk el. A kutatási terület ismeretessége az egyes kutatási fázisok 

során a vázlatos földtani modell megalkotásától eljut a bányanyitáshoz, a bányászati 

tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek megszerzéséig. 

A Lahóca és a Recsk előfordulás területének kutatása hosszú múltra tekint vissza. Részle-

tes fázisú kutatási zárójelentése 1988-ban elkészült (BAKSA et al. 1990, KOMLÓSSY et al. 

2000). A kutatási eredmények alapján a bányaművelés tervezése megtörtént, ez alapján 

azonban a mai körülmények között bánya nem nyitható, új tervezés szükséges. 

2.7.2. Tervezési (fejlesztési) szakasz 

Ebben a fázisban készülnek el a bányalétesítéshez szükséges elemzések, tanulmányok, 

abban az esetben, ha a kutatások eredményesek voltak. A tervezés során a projekt megvalósí-

tásának lehetőségét elemezni kell a biztonságos működtethetőség, a kereskedelmi életképes-

ség, környezeti szempontok, szociális felelősség és a szabályozási, engedélyeztetési követel-

mények szempontjából. A bányatervezés általában 2–3 évet vesz igénybe. Recsk mélyszint 

esetében ez a tevékenység egyszer már lezajlott, azonban egy mai, vagy jövőbeni bánya-

nyitási szándék esetén a tervek aktualizálása szükséges. A bányalétesítés műszaki üzemi 

tervét a bányahatóságnak el kell fogadnia. Rendkívül fontos már a kutatás, majd a tervezés 

folyamán a helyi lakossággal való kommunikáció, hiszen a bánya létesítését, működését el 

kell fogadtatni a lakossággal. 

2.7.3. Építési szakasz 

Amennyiben a kutatás és a tervezés folyamata lezajlott, és a szükséges engedélyek 

rendelkezésre állnak, megkezdődhet a bánya építése, amely éveket is igénybe vehet. A bányá-

hoz utakat kell építeni, meg kell építeni a termelvény-osztályozó, -feldolgozó üzemet, ki kell 

alakítani a működés környezetét, építményeket kell emelni az alkalmazottak számára, létre kel 

hozni a bányászatot kiszolgáló felszíni építményeket. Az építési szakaszban kihajtják az 

üzemszerű termelés beindításához szükséges bányavágatokat: a főfeltáró- és feltáróvágatokat, 

a szállító- és légvágatokat, illetve aknákat, kiépítik a termelvény-, anyag, és a személyszállító 

útvonalakat, a vízelvezető rendszert, beépítik a szükséges gépeket, elektromos berendezé-

seket, a bányaveszélyek elleni eszközöket és a szükséges mérőműszereket. A termelés során 

további eszközöket és berendezéseket a bányaműveletek előrehaladásával lehet beépíteni. 

2.7.4. Termelési szakasz 

A termelési szakasz akkor kezdődhet meg, ha a szükséges kiépítést befejezték, és az 

elkészült rendszert tesztelték, és a szükséges engedélyeket és jóváhagyásokat erre a bánya-

vállalkozó megkapta. A termelés elvi időtartama elérheti akár a 100 évet is, a hasznosítható 

ásványvagyon kiterjedésétől, típusától függően. 
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A Bányatörvény 12. § 1 pontja értelmében a koncessziós pályázat nyertesével a miniszter 

szerződést köt. A koncessziós szerződés legfeljebb 35 évi időtartamra köthető, amely egy 

alkalommal, legfeljebb a vizsgálati szerződés időtartamának felével, meghosszabbítható. 

A termelési szakaszban történik a nyersanyag kitermelése, előzetes feldolgozása (a meddő 

és a nyersanyag szétválasztása, osztályozása), és elszállítása. Ebben a szakaszban is folyama-

tos a bányaüzem fejlesztése, az infrastruktúra bővítése. Fokozottan figyelni kell a környezeti 

és a szociális szempontokra. Ma már egyre jellemzőbb, hogy a bánya tulajdonosa, működ-

tetője bevétele egy részét a helyi polgári lakosság életkörülményeinek javítására, környezetvé-

delmi programokra, szociális intézkedésekre fordítja. 

2.7.5. A bánya felhagyása, bezárása 

A tervezett műveletek elvégzése, a hasznosítható nyersanyag kitermelése, esetleg gazdasá-

gossági megfontolások miatt kerül sor a bányaműveletek felhagyására, a bánya bezárására. A 

bezárási folyamat során a gépeket és a berendezéseket a bányából kiszerelik, eltávolítják. A 

vágatok egy részét vagy egészét tömedékelik, amennyiben az esetleges későbbi vágatomlások 

miatti felszínmozgások elkerülése ezt indokolja. A bányatérségbe szivárgó vizek szivattyú-

zását befejezik, így a bányatérség egy része vagy egésze víz alá kerül. A bánya bejáratát 

lezárják, esetenként tömedékelik, bebetonozzák. Bizonyos bányák (só, érc) esetében a bánya-

térség egyéb célú hasznosítása is szóba jöhet (egészségügy, turizmus, raktározás, hőtermelés). 

Ha a koncessziós szerződés megszűnésekor a létesítmények tovább nem üzemeltethetők, a 

bányavállalkozó köteles azokat elbontani és a területet helyreállítani. 

Ha a koncesszió úgy szűnik meg, hogy a bánya bezárása nem történik meg, a koncesszió 

volt jogosultja köteles a bányabezárási és tájrendezési munkákat elvégezni. A bányafelügyelet 

a bányabezárás és a tájrendezés elfogadását követően hivatalból törli a bányatelket. 

2.7.6. Rekultiváció 

A bányabezárás folyamatával egy időben, de főleg azt követően megkezdődik a bánya-

térség felszíni környezetének rendezése, rekultivációja, azaz visszatájosítása. A folyamatot 

rekultivációs tervben rögzíteni kell. A területrendezést a bányavállalat, a bányahatóság, a 

helyi önkormányzat és a lakosság megállapodása alapján célszerű végrehajtani. Fel kell mérni 

a felhagyási tevékenység előtti és alatti környezeti hatásokat, amelyek a vizek, a növényzet, a 

helyi erózió állapotában bekövetkeznek. Legalább 5 évig monitoringrendszer üzemeltetése 

célszerű a bányaterületen. Lényeges feladat a felszíni vizek elvezetése, az újraerdősítés, 

esetleges új építmények létesítése és új típusú gazdasági hasznosítása a területnek. A bányabe-

zárást követő tájrendezés időszükséglete néhány hónap, a terület teljes körű rekultivációja 

néhány évet igénybe vehet. 

A Bányatörvény 36. § Tájrendezési fejezete alapján a bányavállalkozó köteles a külszíni 

területet, amelynek használhatósága megszűnt vagy lényegesen korlátozódott, fokozatosan 

helyreállítani, újrahasznosításra alkalmas állapotba hozni, vagy a természeti környezetbe 

illően kialakítani. 
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2.8. A várható legfontosabb bányaveszélyek 

A bányászati veszélyhelyzetek közé sorolják a sújtólégrobbanást, a porrobbanást, a gázki-

törésveszélyt, a vízbetörésveszélyt, a tűzveszélyt és a por- és sugárártalmat. A bányák 

vonatkozásában a veszély az említett tényezők esetén szigorú megjelölés. A bányászatban a 

természeti tényezők hatásai inkább gazdasági kategóriák, amelyek a termelési költséget 

növelik. 

A veszélyek elhárításának egyik alapvető tényezője a megelőzés, preventív intézkedések 

foganatosítása. Ezek az intézkedések a következők: 

— a különböző jogszabályok, szabványok, műszaki biztonsági szabályzatok, technológiai, 

kezelési és karbantartási utasítások betartása; 

— az előírt szakmai képesítésű és gyakorlatú személyek alkalmazása; 

— a kötelező időszakos felülvizsgálatok és karbantartások elvégzése; 

— a veszélyek kellő időben történő jelzésére alkalmas műszerek és eszközök kialakítása és 

fejlesztése; 

— a kezelő és alkalmazott személyek (vezetők és beosztottak) rendszeres oktatása, tovább-

képzése; 

— bekövetkezett havária jellegű esetek alkalmával gyors elhárítás megvalósításával a károk 

csökkentése; 

— a megfelelő szintű és gyakoriságú ellenőrzés. 

A vállalkozók berendezéseinek rendelkeznie kell bányahatósági engedéllyel, így munkavé-

delmi minősítéssel is. A berendezéseknél az előírt mennyiségű és minőségű tűzoltóeszköznek 

rendelkezésre kell állnia. 

Recsken az alábbi bányaveszélyekkel (termelést nehezítő körülményekkel) kell számolni. 

1. Sújtólég veszély 

Az Országos Bányaműszaki Felügyelőség (OBF) 1984-ben az akkori mélyszinti bányát a 

beáramló természetes gázok alacsony metántartalma miatt I. sújtólég veszélyességi osztályba 

sorolta. 

2. Vízveszély 

Az OBF a mélyszinti bányát 1984-ben vízveszélyesnek nyilvánította. Nagyobb 

vízfakadások csak a mészkő összleten belül jelentkeztek, az andezittest vízvezető képessége 

lényegesen gyengébb. Az aknamélyítés és a vágathajtások kialakítása előtt előfúrásokkal a 

vízbetörésveszély elhárítása megtörtént, a kőzettesteket lecsapolták. A jelentkező vízfakasz-

tások döntően 1 m
3
/perc mennyiség alatt maradtak, a maximum 2,6 m

3
/perc volt. A 

vízbeáramlásokat cementezéssel vagy agyagos kőzettömítéssel zárták ki. 

3. Porártalom 

A kőzet szabad kvarc tartalma miatt a 745/1977. sz. OBF határozat szerint a kőzetek 

fejtése szilikózis veszélyt jelent. A porártalom elleni védekezés céljából a lerobbantott kőzete-

ket vízzel permetezték, a porkoncentrációt folyamatosan műszerekkel ellenőrizték. 

4. Tűzveszély, omlásveszély, gázkitörés veszély, sugárártalom 

A bányászati műveletek során nem jelentkeztek ezek a veszélyhelyzetek. A gázok bánya-

vízből való esetleges felszabadulása során — amennyiben egy esetleges áramkimaradás miatt 

a szellőztetés leáll, gázveszély lép fel. A gázösszetétel változó arányú szén-dioxid, metán, kis 

mennyiségű kén-dioxid lehet. 
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5. Bányakárok 

A felszín alatti bányászat hatására a külszínen felszínsüllyedés nem várható. A bányatelken 

kívül nincs kárveszély. Az I-es és II-es aknára az akkori miskolci Bányakapitányság védőpil-

lért jelölt ki, melynek sugara 1000 méter mélységben 131 méter. A bányatelek ÉK-i része 

fedésben van a Recsk I. bányatelekkel, a fedésben lévő területen 60 méter vastag védőpillér 

van. 

A bánya aktív időszakában rendszeresen dokumentálásra kerültek a bányabeli víz- és 

gázfakadási helyek, a vízhozam, vízhőmérséklet és gáznyomás értékek dokumentálása meg-

történt (BAKSA et al. 1990). 

Az elárasztást megelőzően megfigyelt bányaföldtani viszonyok a kihajtáskori állapottól 

jelentősen különböztek: 

— a vágatok palástját sokszorosan torkrétozták, 

— a kutatófúrásokat elcementezték, az eredetileg víz- és gázkifúvásos lyukak túlnyomó több-

sége észrevehetetlenné vált, 

— a fúrólyukakban és vágatokban észlelt vízfakadások hozama és nyomása néhány nap alatt 

lecsökkent, néhány hónap elteltével a másodlagos ásványkiválások a kőzetrepedéseket 

eltömítették, 

— a szivárgó bányavizek elpárolgása nyomán sok helyen kősó- és/vagy karbonátkiválások 

töltötték ki a kőzetek repedésrendszerét, 

— az intenzív szellőztetés során a bányalevegő oxigéntartalma, a meleg, és a páratartalom, 

agresszív gázok jelenléte intenzív oxidációs folyamatot váltott ki, 

— a bányavágatok állagmegóvása érdekében rendszeresen folyt a másodlagos ásványkivá-

lások eltávolítása a vágatfalakról, csorgákból, csövekről, vágattalpról és az aknából, 

— előfordult talpduzzadás és csorgaszűkület. 

A bánya elárasztását megelőzően a bányaműszaki és bányaföldtani állapotokról videodo-

kumentáció készült (KOMLÓSSY et al. 1990). 

A mélyszinti bánya újranyitása, esetlegesen új bányatérségek kialakítása esetén a fenti, 

korabeli bányászati tapasztalatok alapján megismert bányaveszélyek fellépése várható. 
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3. A hatások, következmények vizsgálata és előrejelzése 

3.1. A terület, térrész azon környezeti jellemzőinek meghatározása, melyet 

a tevékenység jelentősen befolyásolhat 

Magyarországon a környezeti–természeti elemekre, azok rendszereire, folyamataira, szer-

kezetére, különösen a tájra, településre, az érintett népesség egészségi állapotában, valamint 

társadalmi, gazdasági helyzetében várható változásokra ható tevékenységek engedélyezhető-

ségére vonatkozó jogszabály a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) kormányrendelet. 

Bányászat esetében a koncesszióra tervezett terület olyan kiterjedésű, amelyen viszonylag 

jól becsülhetők a tevékenység konkrét hatásai. Az érzékenységvizsgálat során a környezeti 

változások — a beruházás mértékének, a tevékenység időtartamának, az alkalmazásra kerülő 

technológia ismeretének hiánya miatt — pontosan nem számíthatók, de kiemelhetők azok a 

helyi környezeti elemek, melyekre a hatásvizsgálatok végzésénél kiemelt figyelmet kell 

fordítani. 

A vizsgált terület esetében különösen fontos az a tény, hogy a recski bányászat az 1900-as 

években több évtizedes múltra tekint vissza. A mélyszinti bányászat 1990-es évek végi befe-

jeztével a bányabezárást követően most, a bánya újranyitását tervezik. Nagy valószínűséggel a 

kiépített és még meglévő infrastruktúra nagy részét igénybe kívánják majd venni. Ezek közé 

tartozik a fennmaradt épületek nagy része, a felújítható vonalas létesítmények (közlekedés, 

energiaszolgáltatás stb.) és visszamaradt létesítmények a bányászathoz kapcsolódóan, 

valamint az egykori telephely környezetében elhelyezett meddőhányó elhelyezés is. 

3.1.1. Levegőtisztaság-védelem 

A levegőszennyező anyagokat — szemcseméret függvényében — a következőképpen 

csoportosíthatjuk: 

Kolloidális anyagok — porok, aeroszolok, és molekuláris anyagok — gázok, ill. gőzök. Az 

elsődleges gázhalmazállapotú légszennyezőkön (CO, CO2, SO2, NOx, HF, C2H4, CnHm stb.) 

kívül másodlagos szennyezőanyagokkal is számolnunk kell, amelyek az oxidálódó, kitermelt 

anyagból keletkeznek sugárzási hő és nedvesség hatására. Por és egyéb levegőben terjedő 

anyagok keletkezése várható az elérési utak építése, terep-előkészítések, rakodás és a nehéz 

munkagépek általános használata során, valamint a kitermelt ércek felszínre kerülésével 

kapcsolatos esetleges szaghatások is. 

Jogi háttér 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet 6. §-a értelmében külön 

jogszabály állapítja meg a levegőterheltségi szint határértékeit. A levegőterheltségi szint 

mértéke alapján az ország területét, — külön jogszabályban felsorolt — légszennyezettségi 

agglomerációkba és zónákba kell sorolni. A zónatípusokat a levegőterheltségi szint határérté-

keiről és a helyhez között légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. 

(I. 14.) VM rendelet 5. melléklete határozza meg. 

A többször módosított 4/2002. (X. 7.) sz. KvVM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza 

a kijelölt légszennyezettségi zónák és az agglomeráció felsorolását, a zónacsoportok megjelö-

lésével az egyes kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok szerint. 

A légszennyezettségi agglomerációt és zónákat a rendelet 2. számú mellékletében felsorolt 

települések közigazgatási határa határozza meg. A kijelölt városok esetében a település 

közigazgatási határát kell figyelembe venni. 
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A levegőterheltség éves szintje alapján a zónák levegőminőségét A, B, C, D, E, F típusba 

kell besorolni. A zónák kijelölésénél 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.3.1. pontjá-

ban felsorolt kiemelt jelentőségű légszennyező anyagokat és az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában 

felsorolt arzént, 3,4-benz(a)pirént, kadmiumot és nikkelt kell figyelembe venni. 

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 

kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM együttes rendelet 5. sz. melléklete a 

zónacsoportokat, mint a zónák típusait az alábbiak szerint értelmezi: 

 
A csoport: agglomeráció: a LVr. szerint; 

B csoport: egy vagy több légszennyező anyag a határértéket és a tűréshatárt meghaladja; 

C csoport: egy vagy több légszennyező anyag a határérték és a tűréshatár között van; 

D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső 

vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van; 

E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és 

az alsó vizsgálati küszöb között van; 

F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg; 

O–I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket. 

O-II csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a hosszú távú célként kitűzött 

koncentráció értéket. 

 

Az A, B és C besorolás a levegőterheltségi szint egészségügyi határértéket meghaladó mér-

tékét jelenti, ahol további terhelés nem engedhető meg. A jogszabály szerint az A, B, C és D 

zónatípusoknál kötelező a helyhez kötött mérések alkalmazása a levegő terheltségi szint-jének 

vizsgálatához. Az E zónatípusnál a helyhez kötött mérések, modellezési technikák és az indi-

katív mérések együttesen is alkalmazhatók, az F besorolási kategóriában modellezési techni-

kák vagy az objektív műszaki becslés alkalmazása önmagában is elegendő. A talajközeli ózon 

minősítése regionális–kontinentális jellege miatt az egész országra vonatkozik. 

A levegő minőségének vizsgálatát állami feladatként az Országos Légszennyezettségi 

Mérőhálózat (OLM) rendszeresen méri és értékeli. A mérőhálózatot a Földművelésügyi Mi-

nisztérium (FM) szakmai irányítása mellett a környezetvédelmi és természetvédelmi felügye-

lőségek működtetik, a hálózat adatközponti és minőségirányítási feladatait pedig az Országos 

Meteorológiai Szolgálaton (OMSZ) belül nevesített Levegőtisztaság-védelmi Referenciaköz-

pont (LRK) látja el. Az ország háttérszennyezettségét az OMSZ által működ-tetett mérőállo-

mások mérik. 

Az OLM a szennyező anyagok levegőterheltségi szintjét folyamatosan mérő automata 

mérőhálózatból a levegőminták kéndioxid- és nitrogen-dioxid-tartalmát szakaszosan, labora-

tóriumban vizsgáló, manuális mérőhálózatból (RIV) áll. 

A környezeti levegő tényleges állapotára vonatkozó részletes területi immissziós adatok 

hiányában a levegőminőségre vonatkozó vizsgálati megállapításokat csak a légszennyező-

források (pl. ipari, közlekedési, kommunális), valamint a területi adottságok (pl. beépítettség, 

mezőgazdasági műveltség, térszerkezeti adottságok, klimatikus viszonyok) vizsgálata és 

értékelése és a rendelkezésre álló RIV adatok alapján lehet megtenni. 

 

Heves megye területén az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) egy automata 

(Eger), és 5 manuális mérőállomást (Detk, Domoszló, Eger, Gyöngyös, Hatvan), Nógrád 

megyében egy db automata (Salgótarján) és 3 manuális mérőállomást (Balassagyarmat, 

Bátonyterenye, Salgótarján), üzemeltet. (Az Országos Meteorológiai Szolgálat 2013-as 

összesítő értékelése hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat alapján, és a 

manuális mérőhálózat alapján.) 

Ezek különböző jellegű légszennyezettségeket mérnek: városi háttér, lakó és ipari övezet, 

illetve olyan területeket, ahol a közlekedés a meghatározó. 



Recsk II. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 

 

110 

 

A vizsgálati terület és térségének automata és manuális mérőállomásait, valamint Eger és 

környéke, Salgótarján és környéke légszennyezettségi zónáit ábrázoló térképet a 40. ábra 

mutatja be. 

Az ábra alapján megállapítható, hogy a vizsgálati területen kívül, attól keletre mintegy 18 

km-re húzódik Eger és környéke, északnyugatra, kb. 20 km-re pedig Salgótarján és környéke 

légszennyezettségi zónája. 

Az OMSZ adatai alapján a vizsgálati területen belül sem automata, sem manuális mérőál-

lomás nem működik. A területhez legközelebb — 8 km-es távolságra — a domoszlói manuá-

lis mérőállomás üzemel. 

A vizsgálati terület tágabb térségében két folyamatos működésű automatikus mérőállomás 

található, a salgótarjáni és egri mérőállomás. 

Szintén a terület tágabb térségében üzemel 6 manuális mérőállomás, a bátonyterenyei, 

detki, domoszlói, egri, gyöngyösi és salgótarjáni mérőállomások. 

 

 
40. ábra. A Recsk II. vizsgálati területen és térségében található automata és manuális mérőállomások, valamint 

Eger és környéke- és Salgótarján és környéke légszennyezettségi zónái 
(A közigazgatási zónák határainak alapján) 

A 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet által az ország területén kijelölt légszennyezettségi 

zónák közül Eger és Salgótarján a 11., „kijelölt városok” zónába, míg a vizsgálati terület 

többi része a 10. „az ország többi területe” zónába tartozik. 

A vizsgálati területnek és térségének légszennyezetségi érték szerinti besorolását szennye-

ző anyagonként az alábbi, 36. táblázat és 37. táblázat foglalja össze: 
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36. táblázat. A Recsk II. vizsgálati területnek (10. az ország többi területe) valamint Eger, és Salgótarján (a 11. 

kijelölt városok) légszennyezettségi zóna besorolása 
a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. melléklete szerint 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 

Légszennyezettségi zóna 
kén-  

dioxid 

nitrogén-  

dioxid 

szén-  

monoxid 

szilárd  

(PM10) benzol 
Talajközeli 

ózon 

11. Eger F D F D F O–I 

11. Salgótarján F D E D F O–I 

10. Az ország többi területe F F F E F O–I 

 
37. táblázat. A Recsk II. vizsgálati területnek (10. az ország többi területe) valamint Eger, és Salgótarján (a 11. 

kijelölt városok) légszennyezettségi zóna besorolása 
a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. melléklete szerint 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 

Légszennyezettségi zóna 
PM10  

arzén (As) 

PM10  

kadmium (Cd) 

PM10  

nikkel (Ni) 

PM10  

ólom (Pb) 

PM10  

benz(a)pirén (BaP) 

11. Eger D F F F B 

11. Salgótarján F F F F B 

10. Az ország többi területe F F F F D 

 

A vizsgálati mérések alapján megállapítható, hogy a recski vizsgálati területen és annak 

térségében: 

A nitrogén-dioxid (NO2) koncentrációja Egerben és Salgótarjánban a felső vizsgálati 

küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van (D). 

A szén-monoxid (CO) Salgótarján térségében a levegőterheltségi szint felső és alsó 

vizsgálati küszöbe között van (E). 

A szilárd PM10 μm méret alatti koncentrációja Eger és Salgótarján térségében a felső vizs-

gálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van (D), a vizsgálati 

területen pedig a levegőterheltségi szint felső és alsó vizsgálati küszöbe között van (E). 

Az egyéb szennyező anyagok közül Eger térségében a PM10 arzén (As) koncentrációja a 

felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van (D); a 

PM10 benz(a)pirén (BaP) koncentrációja Eger és Salgótarján térségében is meghaladja a 

levegőterheltségi határértéket és a tűréshatárt (B), a vizsgálati területen pedig a felső vizsgá-

lati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van (D). 

A talajközeli ózon koncentrációja az összes terület esetében — a törvényben meghatáro-

zottnak megfelelően — az O–I kategóriába lett sorolva. 

A külön nem említett egyéb komponensek koncentrációja az ismertetett területeken a 

levegőterheltségi szint alsó vizsgálati küszöbét nem haladja meg (F). 

Légszennyezettségi index 

A levegő minőségének értékélésére vezették be légszennyezettségi index fogalmát. A lég-

szennyezettségi index kidolgozása a hatályon kívül helyezett 14/2001. (V.9.) KöM–EüM–

FVM együttes rendeletben és módosításaiban szereplő határértékek, illetve a 4/2011. (I.14.) 

VM rendeletben szereplő határértékek alapján történt, a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet által 

előírt módszerek szerint. 

A települések összesített légszennyezettségi indexét a településen mért legmagasabb 

(legkedvezőtlenebb) indexű szennyezőanyag alapján határozzák meg.  

A vizsgálati terület és térsége településeinek légszennyezettségét automata és manuális 

mérőhálózat méri. Az automata mérőhálózat vizsgálatainak adatait az OMSZ „2013. évi 

összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján” c. 

értékelései mutatják be.(38. táblázat). 
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38. táblázat. A 2013. évi légszennyezettségi index értékelése az automata mérőállomások szerint 
(OMSZ, 2014) 

Mérőállomás neve 
Légszennyezettségi index 

Összesített index 
SO2 NO2 NOx ülepedő por Benzol CO O3 

Eger2 kiváló (1) jó (2) kiváló (1) jó (2) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) jó (2) 

Salgótarján kiváló (1) jó (2) jó (2) jó (2) jó (2) kiváló (1) jó (2) jó (2) 

 

Az (LRK) adatai alapján a vizsgálati területen és térségében két automata mérőállomás 

üzemel, Egerben és Salgótarjánban. Mivel a vizsgálati adatok sok helyen hiányosak, ezért 

összehasonlításként a 2012-es mérési eredményeket is bemutatjuk. 

A manuális mérőhálózat vizsgálatainak adatait az OMSZ „2012. és 2013. évi összesítő 

értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján” c. értékelései 

mutatják be. (39. táblázat és 40. táblázat). 

 
39. táblázat. A 2012. évi légszennyezettségi index értékelése az automata mérőállomások szerint 

(OMSZ, 2013) 

Mérőállomás neve 
Légszennyezettségi index 

Összesített index 
SO2 NO2 NOx ülepedő por Benzol CO O3 

Eger** kiváló (1) jó (2) jó (2) jó (2) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) jó (2) 

Eger2** kiváló (1) jó (2) jó (2) jó (2) kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) 

Salgótarján kiváló (1) jó (2) kiváló (1) jó (2) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) jó (2) 
** Az év közben áttelepítésre került mérőállomások üzemelési ideje: 

    Eger: 2012. 01. 01 – 2012. 09. 30. 
    Eger2: 2012. 10. 01 – 2012. 12. 31. 

 
40. táblázat. A 2013. évi légszennyezettségi index értékelése az automata mérőállomások szerint 

(OMSZ, 2014) 

Mérőállomás neve 
Légszennyezettségi index 

Összesített index 
SO2 NO2 NOx ülepedő por Benzol CO O3 

Eger2 kiváló (1) jó (2) kiváló (1) jó (2) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) jó (2) 

Salgótarján * kiváló (1) kiváló (1) jó (2) 
* kiváló (1) jó (2) jó (2) 

* nincs értékelhető adat. 

 

Az (LRK) adatai alapján a vizsgálati terület tágabb térségében hat manuális mérőállomás 

üzemel. Mivel a vizsgálati adatok sok helyen hiányosak, ezért összehasonlításként a 2012-es 

mérési eredményeket is bemutatjuk. 

A manuális mérőhálózat vizsgálatainak adatait az OMSZ „2012. és 2013. évi összesítő 

értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján” c. értékelései 

mutatják be. (41. táblázat és 42. táblázat). 
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41. táblázat. A 2012. évi légszennyezettségi index értékelése a manuális mérőállomások szerint 
(OMSZ, 2013) 

Mérőállomás neve 
Légszennyezettségi index 

Összesített index 
NO2 SO2 ülepedő por 

Bátonyterenye ** ** – * ** 

Domoszló kiváló (1) kiváló (1) – * kiváló (1) 

Detk jó (2) kiváló (1) – * jó (2) 

Eger jó (2) – * – * jó (2) 

Gyöngyös jó (2) kiváló (1) – * jó (2) 

Salgótarján ** – * – * ** 
      * nem mérik az adott komponenst. 

    **nincs értékelhető adat. 

 
42. táblázat. A 2013. évi légszennyezettségi index értékelése a manuális mérőállomások szerint 

(OMSZ, 2014) 

Mérőállomás neve 
Légszennyezettségi index 

Összesített index 
NO2 SO2 ülepedő por 

Bátonyterenye jó (2) – * – * jó (2) 

Domoszló jó (2) kiváló (1) – * jó (2) 

Detk jó (2) kiváló (1) – * jó (2) 

Eger jó (2) – * – * jó (2) 

Gyöngyös jó (2) kiváló (1) – * jó (2) 

Salgótarján jó (2) – * – * jó (2) 
    * nem mérik az adott komponenst. 

   Kiváló: A mért koncentrációk az egészségügyi határérték 40%-a alattiak. 
   Jó: A mért koncentrációk az egészségügyi határérték 40%-a és 80%-a közöttiek. 

   Megfelelő: A mért koncentrációk az egészségügyi határérték 80%-a és 100%-a közöttiek. 

 

A vizsgálati terület tágabb térségben működő automata mérőhálózat 2013. évi vizsgálati 

adatai alapján megállapítható, hogy az összesített légszennyezettségi index jó, a (SO2, CO, 

benzol) mért koncentrációja mindenütt, a többi vizsgált komponens koncentrációja több he-

lyen pedig részben kevesebb mint az egészségügyi határérték 40%-a, tehát a térség légszeny-

nyezettségi indexe a minősítési elvek szerint jónak minősíthető. 

A vizsgálati terület tágabb térségében a manuális mérőhálózat (RIV) 2012. és 2013. évi 

adatai hiányosak. A térségben levő hat mérőállomáson pl. 2012-ben és 2013-ban pl. ülepedő-

por-vizsgálatokat egyáltalán nem végeztek, SO2 vizsgálatokat 2012-ben és 2013-ban pedig a 

mérőállomások felénél végeztek. 

A meglevő manuális mérőhálózati adatok alapján meghatározható összesített légszennye-

zettségi index jó, 2012-ben Domoszló térségében kiváló. Az NO2 mért koncentrációja öt 

mérőállomás esetében az egészségügyi határérték 40%-a és 80%-a közötti, tehát a lég-

szennyezettségi index jónak minősül, az SO2 mért koncentrációja az összes vizsgálati hely 

felénél egészségügyi határérték 40%-a alatti, tehát légszennyezettségi indexe kiváló, másik 

felénél pedig az egészségügyi határérték 40%-a és 80%-a közötti, tehát a légszennyezettségi 

index jó. 

 

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy a vizsgálati terület és térsége levegőjének minő-

sége az automata és manuális mérőhálózat által mért gázhalmazállapotú komponensek (kén-

dioxid, nitrogén-oxid, szén-monoxid, benzol, talajközeli ózon) tekintetében jónak, ill. kiváló-

nak mondható, összesítve a jó minőségi osztályba sorolható. A szilárd halmazállapotú kompo-

nensek (ülepedő por, szálló por) tekintetében a levegő az 1-es (kiváló), illetve 2-es (jó) 

minőségi osztályba sorolható. A közlekedés okozta légszennyezés a főutak által érintett 

települések esetében a legzavaróbb. A fűtési szezonban jelentősebb légszennyezettségi 
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gondok jelentkeznek azokon a településeken, ahol a vezetékes gáz használata helyett vissza-

tértek a szilárd tüzelésre. 

A térség a légszennyezettség, valamint a közlekedésből származó zajhatások tekintetében a 

környezeti ártalmak által kevésbé veszélyeztetett területek közé tartozik. A nagy forgalmú 

közutak közvetlen környezetének és a nagyobb települések levegőjének szennyezettségét a 

gépjárművekből származó kibocsátások, valamint a szálló por azonban növelik. 

A kutatás/kitermelés során figyelembeveendő emissziók 

Por keletkezése elsősorban a kutatási, kiépítési fázisban várható, a munkagépek által vég-

zett talajmozgatás során. Ide tartozik az elérési utak építése, a terep-előkészítések, a talajréteg 

letermelése, a betonalap építése, a rakodás és a nehéz munkagépek általános használata. A 

mélyfúrásos tevékenység, azaz a fúrások kivitelezése során légszennyező hatást kizárólag a 

fúróberendezések dízelmotorjai okozhatnak. Annak érdekében, hogy a levegőtisztaság-véde-

lem biztosított legyen, azaz a légszennyező anyagok mennyiségei a megengedett határérték 

alatt maradjanak, szükségesek a kivitelező által rendszeresen végrehajtott ellenőrző mérések, 

az adatok jegyzőkönyvezése és az eredmények eljuttatása az illetékes hatósághoz. A megfele-

lő műszaki védelemmel csökkenthetők a kockázatok. A por a tényleges kitermelés során is 

okozhat problémákat, a felhalmozódó meddőhányók kiszáradó törmelékes finomfrakciójának 

szél által történő mozgatása révén. Ezt a hatást állandó monitorozással kell regisztrálni. 

Megfelelő technológiákkal ez a szennyezés a minimumra csökkenthető. 

A levegőtisztaság problémakörébe tartozik a kitermelési területen keletkező, esetlegesen a 

szellőztető bányavágatok révén levegőbe kerülő gázok felszínre jutásával kapcsolatos szagha-

tás is. A kitermelt, oxidálódó ércből illetve meddőből a kémiai reakciók során is nagyobb 

mennyiségű gáz kerülhet a levegőbe. A levegőminőséget veszélyeztető tényező lehet többek 

között a CO2 és a H2S magasabb koncentrációja is. Az említett hatások kockázata előzetes 

értékeléssel és az érc, valamint a meddő felszíni kezelésének tervezésével minimalizálható. 

3.1.2. Zajhatás és rezgések 

A beruházás során zaj- és rezgésterhelés az objektum építése és üzemeltetése során léphet 

fel. Utóbbi esetben el kell különíteni a berendezések működtetésekor fellépő (üzemi zaj), 

illetve az üzemeltetéshez kapcsolódó, külső szállítás kapcsán keletkező zaj- és rezgésterhelést. 

A tevékenységhez kapcsolódó, telephelyen belüli — közlekedési célú tevékenységnek nem 

minősülő — járműhasználat, járműmozgás, rakodás szintén az üzemi zaj kategóriájába 

tartozik. Ugyanakkor az új létesítmény telepítéséhez szükséges szállítási tevékenységgel is 

számolni kell, melyért a beruházó szintén felelős. 

A védendő környezetben (melyet a településrendezési terv ír elő) tilos veszélyes mértékű 

környezeti zajt vagy rezgést okozni. Veszélyesnek minősül az a környezeti zaj vagy rezgés, 

mely meghaladja a zajszennyezettség, illetőleg zajkibocsátás határértékét. A megadott határ-

értékek változnak a védendő környezet jellegétől, a zaj- vagy rezgésszennyezés gyakorisá-

gától, időtartamától és a napszaktól is. A zajkibocsátás határértékei kisvárosi vagy vidéki 

lakott terület esetében, építkezésnél 40–65 dB, üzemi zaj esetén 40–50 dB, közlekedési zajnál 

45–65 dB körüliek. Hasonló környezetben, a rendszeresen működő üzemi rezgésforrások 

esetén a rezgésterhelés legnagyobb mértéke éjszaka, nem haladhatja meg a 30 mm/s
2
 értéket, 

napközben a határérték ennek kb. a kétszerese. 

A létesítés során azokban a zajjal járó tevékenységekre irányuló hatósági engedélyezési 

eljárásokban, amelyekben a környezetvédelmi hatóság szakhatóságként jár el, az eljáráshoz 

benyújtott dokumentációnak zaj elleni védelemről szóló munkarészt kell tartalmaznia. A 

környezeti hatásvizsgálat vagy egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenységek 

létesítéséhez és megvalósításához kapcsolódó szállítási, fuvarozási útvonalakat úgy kell 
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megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen. A kapcsolódó szállítás, fuvaro-

zás zajterhelésére tekintettel a környezetvédelmi hatóság kezdeményezheti a közlekedési 

hatóságnál meghatározott útvonal előírását. 

Környezeti zajt előidéző üzemi zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a 

környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti 

zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megte-

remteni. Ha a környezetvédelmi hatóság azt állapítja meg, hogy az üzemi zajforrás által 

okozott zaj a zajkibocsátási határértéket túllépi, akkor a zajforrás üzemeltetőjét intézkedési 

terv benyújtására kötelezi. 

A rezonancia kapcsán a munkálatok megkezdése előtt célszerű elvégezni az útburkolat és a 

környező ingatlanok állapotfelvételét, melyet egyeztetni kell az útkezelővel és az önkormány-

zattal, illetve tervezési szinten fel kell készülni a keletkező károk helyreállítására is. 

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM-EüM együttes rendelet 1. mellékletében közölt határértékeknek kell teljesülniük a 

zajtól védendő területeken az üzemi létesítményektől származó zajterhelés esetében, a 2. 

mellékletben foglalt határértékeknek az építési kivitelezési tevékenységből származó zajterhe-

lés, a 3. mellékletben foglalt határértékeknek a közlekedéstől származó zajterhelés vonatkozá-

sában. A rendelet 4. melléklete tartalmazza a zaj terhelési határértékeit az épületek zajtól 

védendő helyiségeiben, mig az 5. mellékletben közölt, az emberre ható rezgés vizsgálati 

küszöbértékeknek és terhelési határértékeknek kell teljesülniük az ott felsorolt épületek és 

helyiségek esetében. 

3.1.3. A talajvízre gyakorolt hatások 

A terület, illetve a térrész felszín alatti vizei közül a bányászati tevékenység kutatástól a 

felhagyásig terjedő valamennyi fázisa jelentős hatást gyakorolhat. Az egyes fázisokban várha-

tó lehetséges hatásokat külön fejezet (3.2.) részletezi. 

A területen a felszín alatti vizek két főbb típusát: a talajvizeket és a rétegvizeket érintik 

majd a bányászati tevékenységek.  

Talajvíznek nevezzük e terület értékelésénél azt a szabad-tükrű telített, kétfázisú zónát, 

mely a talajnedvesség zónája alatt helyezkedik el, és amelyre a klimatikus viszonyok közvet-

len hatást gyakorolnak. 

A területen a talajvizek két főbb típusát különböztetjük meg: 

a.) a dombok alatti elhelyezkedő néhány métertől a sokszor tíz méteres mélységben lévő 

talajvízfelszínnel, talajvíztükörrel rendelkező zónát, és 

b.) a dombok völgytalpain, allúviumában lévő, az ottani felszíni vizekkel, állandó vízfolyá-

sokkal közvetlen kapcsolatban lévő sekély, (0–3m) mélységű zónát. 

A beszivárgás pontos értékét pontos mérésekkel nem ismerjük, országos feldolgozás 

(Magyarország Talajvízforgalmi Térképe, MÁFI 1985) háttéranyagai alapján itt ezt 50–80 

mm/év nagyságúra becsülhetjük. 

A dombvidéki mély talajvízszintek az itt lévő erdők vízutánpótlásában, táplálásában még a 

mély, de állandó vízfolyással nem rendelkező völgyek esetében sem játszanak szerepet. A 

bányászati tevékenységek vízvédelmi munkáihoz kapcsolódóan várható talajvízsüllyedések a 

felszínen található növényzetre a dombok esetében nem jelentenek károsító hatást. 

A terület rétegvizei, repedésvizei és karsztos vizei a talajvizek zónája alatt helyezkednek el, 

azzal gyenge hidraulikai kapcsolatban vannak. Ezen hidraulikai kapcsolatok és az egyes 

rétegvíztartó rétegek és zónák közötti hidraulikai kapcsolatok pontos ismerete a bányászat 

kivitelezhetősége és gazdaságossága szempontjából az egyik legfontosabb tényezőt jelenti. 

(Mind a kutatási fázisokban, mind a termelési szakaszokban, de még a felhagyási időszakban 

is sokfajta helyszíni vizsgálat, alapos értékelés kapcsolódik a rétegvizek viselkedésének 
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megértésére, leírására és a változások előre jelzésére is, melyhez további támpontot jelent a 

korábbi bányászati tevékenységek és vízvédelmi munkák, víztelenítések regionális hatásainak 

újraelemzése, értékelése. 

Mindez azt is jelenti, hogy egy átfogó újraértékelés alapján az újabb a bányászati víztelení-

téshez kapcsolódó környezeti következmények megbízhatóan vizsgálhatók lesznek, ily módon 

a káros következmények remélhetőleg jól tervezhetően csökkenthetőek. Mindemellett itt is 

felhívjuk a figyelmet arra, hogy bányászatot lehetővé tevő víztelenítéseket, rétegvíztermelése-

ket úgy kell tervezni, hogy azzal a térség ivóvízellátását hosszú távon segíteni lehessen, és a 

bányászati munkákhoz kapcsolódó várható ipari fejlesztések ipari víz szükségleteit is biztosí-

tani lehessen. A víztelenítés megtervezésekor különös figyelmet kell fordítani a korábbi 

üzemelés tapasztalatira, miszerint a kt.2.5 jelű termálkarszt víztesten található két rendszer, a 

bükkszéki és a recski termálrendszer egymással közvetlen kapcsolatban áll. A korábbi 

mélyszinti bányászat hatására Recsk térségében kialakult depresszió jelenleg a regeneráció 

állapotában van, ugyanakkor a természetes DNy–ÉK-i áramlási rendszer módosulása követ-

keztében a terület kapcsolatban van a bükkszéki területrész termálvizével, ahol a több évtize-

des recski bányavíztermelés hatása mind a mai napig érzékelteti depressziós hatását. Tekintve 

a víztartó gyenge utánpótlódási viszonyaira, a rendszer még mindig nem töltődött fel, és egy 

újabb víztelenítés akár helyrehozhatatlan károkat is okozhat a rendszerben. 

A rétegvizek esetében a várható depresszió, nyomáscsökkenés maximuma a bánya leg-

mélyebb részein eddigi tapasztalatok szerint elérheti, sőt akár meg is haladhatja a minimum 

200–300 métert. 

A talajvizek, de főleg a mélyebb vizek minőségi viszonyait már a kutatófúrások, termelő- 

vagy figyelőkút létesítések megváltoztathatják a fúráshoz használt öblítőfolyadék, fúróiszap 

vegyi összetételétől függően. 

A nagyszámú és nyitott szakaszokkal rendelkező kutatófúrások közül azok, amelyek nem 

kerültek eltömedékelésre a különböző mélységben lévő repedésrendszerek között hidraulikus 

kapcsolatot hoznak létre, melynek kedvezőtlen mennyiségi és minőségi hatásaival egy újra-

nyitás során számolni kell és /vagy az észlelőrendszer részét képezik. 

A vizsgálati terület a térségben elsősorban hegyvidéki víztesteket érint. Emellett sekély 

porózus, porózus, karszt, illetve porózus termál és termálkarszt víztest is érintett. A víztestek 

mennyiségi állapota a porózus víztestek (sp.2.9.1, p. 2.9.1) és a termálvíztestek (pt.2.5, pt.2.2) 

esetében gyenge, míg a többi víztest esetében jónak tekinthető. Minőségi szempontból csupán 

a sp.2.9.1 jelű sekély porózus víztest kapott gyenge besorolást (diffúz nitrátszennyezés követ-

keztében), a többi estében jónak tekinthető a minőségi állapot. 

A felszín alatti víztesteket vízbázis nem érinti a területen, ugyanakkor az 5 km-es környe-

zetben négy közcélú vízbázis is található, melyek közül csupán egy üzemel. E vízbázisokból 

három sérülékeny környezetben található, melyek közül kettő rendelkezik befejezett 

diagnosztikával. 

A területen található kutak közül három gyógyvíz (Mátraderecske, Parád, Parádsasvár), 

míg 1 ásványvíz (Parádsasvár) minősítéssel rendelkezik, továbbá a mátraderecskei termálvíz-

kút vizét fürdővízként hasznosítják a helyi strandfürdőben. 

A felszín alatti víztestek esetében a jó állapot fenntartása mellett cél, hogy a gyenge 

állapotú víztestek jó állapotának elérése 2021-re, illetve 2027-re elérhető legyen. 

Különös gondot kell fordítani a fúrási tevékenység során felhasznált fúróiszapok kezelésre, 

tárolására. Az Európai Hulladék Katalógus minősítése szerint az olajbázisú és veszélyes 

(barit- és kloridtartalmú, illetve édesvíz diszperziós közegű) anyagokat tartalmazó fúróisza-

pokat a 01 0505, illetve a 01 0506-os veszélyes hulladék kategóriába sorolták. Ezeknek a 

talajvízzel történő kapcsolatba kerülését mindenképpen el kell kerülni. 
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A fúrások és kutak megváltoztathatják a vízadó rétegek közötti féligáteresztő, vagy rossz 

vízvezető rétegek függőleges záróképességét, rövidzárt okozva a rétegek között, elősegítve az 

esetleges szennyezések mozgását is. 

A talajvizek szintjének csökkenése, és a levegővel átjárt vágatok körzetében megjelennek 

az oxidációs folyamatok, melyek esetenként vízminőség-romlással is járhatnak. 

Összefoglalóan elmondható, hogy a korábbi bányászati tevékenységek által jelentősen 

módosított felszín alatti vízrendszer hidraulikai szempontból összefüggő egységesen. Az 

újabb bányászati tevékenység során a jelenleg feltöltődő, rehabilitálódó áramlási rendszer 

ismét drasztikusan fog változni, az áramlások a bányászati súlypontok felé irányulnak majd, 

melyeket az aktuális fejtési szakaszok körzetében, a helyi viszonyoktól és a modern bányá-

szati tervezési és műveleti rendszerektől függő lokális áramlási, vízvédelmi rendszerek tarkí-

tanak majd. A bányászati műveleteket követő időben az eredeti áramlási rendszer helyreállítá-

sa felé törekszik majd a részben magára hagyott rendszer, azonban a mesterséges hatásra 

megváltoztatott vízvezető-képességbeli következmények és a várható kommunális és ipari 

víztermelés fenntartása miatt, az eredeti állapotok már nem állhatnak helyre. 

A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatása kapcsán a felszín alatti vizek védel-

méről szóló 219/2004. (VII. 21.) kormányrendeletet kell figyelembe venni. 

3.1.4. A felszíni vizekre gyakorolt hatások 

A bányászati kutatási termelési tevékenységekhez kapcsolódóan a terület vízfolyásaiba 

szennyezett, vagy szennyezetlen, magas sótartalmú természetes vizek juthatnak. A szennyezé-

sek csökkenthetők a szennyező-források körzetében kialakított védelmi rendszerek, tisztító-

művek, átmeneti tárolók létesítésével Mindezek tervezéséhez jelentős támogatást adhat az 

eddigi tapasztalatok figyelembevétele. A tervezéseknél a felszíni vízfolyásokat ilyen szem-

pontból értékelni kell, a már eddig is érintett valamint a potenciálisan veszélyeztetett 

területeken előzetes állapotértékeléssel, esetenként a monitoring kiegészítésével, kiépítésével, 

havária-terv kidolgozásával. A bányászati fázisok során felszínre jutott kedvezőtlen összetételű 

vizek kezelésére megfelelő tervet kell kidolgozni, felszíni befogadóba juttatás az illetékes 

zöldhatósággal, vízvédelmi és vízügyi hatósággal való egyeztetés alapján lehetséges. 

A terület felszíni vízfolyásai hegyvidéki és dombvidéki vízgyűjtőkhöz tartoznak, melyek 

típusa a dombvidéki meszes és hegyvidéki meszes, illetve még hegyvidéki szilikátos típusba 

tartoznak, melyekből kommunális, ipari és öntözési céllal is vesznek ki vizet, emellett 

horgászat is folyik két felszíni víztesten. Ivóvíz céllal a Köszörűvölgyi víztározóból vesznek 

ki vizet. A felszíni víztestek állapota erősen változó, jó, illetve mérséklet minősítéssel csupán 

egy-egy, míg gyenge 2 db és rossz 1 db minősítéssel rendelkezik. Egy esetben bizonytalan az 

állapot. A jövőbeli bányászati tevékenység során különös tekintettel kell lenni a szennyező 

tulajdonságokkal rendelkező bányavíz esetleges felszíni vízfolyásba kerülésére, egy esetleges 

havária eseményre vonatkozóan megfelelő intézkedéseket szükséges és kell kidolgozni a 

környezeti kedvezőtlen hatások elkerülése érdekében. 

A felszíni vízfolyások esetében a jó állapot fenntartása mellett a gyenge állapotú víztestek 

esetén a jó állapot 2021-re, illetve 2027-re érhető el. 

A vízhasználatok biztonságára, az emberi egészség és a környezeti állapot megőrzésére, a 

szennyezések megelőzésére és csökkentésére, a felszíni vizek minőségének megóvására, 

javítására, a víztestek jó állapotának elérésére és fenntartására, továbbá a vízi és vízközeli, 

valamint a felszíni víztől közvetlenül függő szárazföldi élőhelyek és élő szervezetek 

fennmaradásához szükséges feltételek biztosítására szolgáló intézkedésekről a felszíni vizek 

minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) kormányrendelet irányadó. 
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3.1.5. Természetvédelem 

A koncessziós tevékenység során az 1996. évi LIII., a természet védelméről szóló törvény 

(Tvt.) szemléletét kell érvényesíteni. Ennek értelmében természeti területek csak olyan 

mértékben vehetők igénybe, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek 

és folyamataik működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható 

legyen. A védett természeti terület állapotát és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentéte-

sen megváltoztatni nem lehet. A termelőhely tervezésekor figyelembe kell venni az adott 

térszín, illetve a közeli, érintett vagy határos területek védelmi szintjét is. 

A tevékenységet országos jelentőségű védett területeken a hatóság csak abban az esetben 

támogathatja, ha az nem okozza a terület jellegének, használatának megváltozását, a jelölő 

fajok és élőhelyek zavarását vagy károsodását. Ezeken a területeken a hatóság az engedélye-

zési eljárások során korlátozásokat tehet. Esetünkben ezt a helyzetet módosíthatja az a tény, 

hogy a térségben korábban már folyt ércbányászati tevékenység, a terület ennek ellenére 

alkalmas maradt védelem alá helyezésre. Ugyanakkor az élőhelyek zavarása a tervezett kon-

cessziós tevékenység közvetlen környezetében hosszú távon is elkerülhetetlennek látszik. 

Nyilvánvaló, hogy a koncesszióba adás egyik alapfeltétele, hogy a védett területre vonatkozó 

megkötöttségeket a koncessziós tevékenység időtartama alatt módosítani kell (a különleges 

madárvédelmi területek közelében nem lehet huzamosabb ideig zavaró tevékenységet 

folytatni, az Országos Ökológiai Hálózat területein a 10 m-nél magasabb építmények 

elhelyezése nem kívánatos stb.). Mérlegelni kell azt is, hogy bár a szállítószalag működése 

évtizedekig fog hatni a pálya mentén lévő életközösségekre, az így okozott zavaró hatás 

mértéke általában kisebb, mintha a szállítás közúton történne. 

A koncessziós tevékenység minden munkafázisát vizsgálni kell és a 314/2005. (XII. 25.), a 

környezetvédelmi hatásvizsgálatról és egységes környezethasználati engedélyezésről szóló 

kormányrendeletben foglalt tevékenységekkel összevetni. Amennyiben valamely munkafázis 

a rendelet 1–3 sz. mellékleteiben felsorolásra kerül, akkor a tevékenységre vonatkozó engedé-

lyezési eljárások előtt az 1. § (3) bekezdés szerinti engedély beszerzése szükséges. 

Az Országos Ökológiai Hálózathoz tartozó terület igénybevétele esetében az Országos 

Területrendezési Tervről szóló, 2003. évi XXVI. törvény előírásait kell figyelembe venni. A 

törvény 3/5. sz. melléklete alapján országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetbe sorolt 

térségben a koncessziós tevékenységet a kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet 

csak végezni. 

A Natura 2000 területek esetében a 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet 10. § (1) és (2) 

bekezdései a 14. és 15. mellékletnek megfelelő hatásbecslési dokumentáció elkészítését írják 

elő, melynek alapján az illetékes felügyelőség elvégzi a hatásbecslést. Ha a tevékenység 

károsan befolyásolhat kiemelt közösségi jelentőségű fajt, populációt vagy azok élőhelyét, sem 

kutatás, sem kitermelés nem folytatható. Azt a kitételt, mely szerint a Natura 2000 hálózat ré-

szét képező területeken semmilyen vonalas létesítmény kialakítása és bányászati tevékenység 

nem támogatandó, a körülmények figyelembe vételével felül kell vizsgálni. 

Figyelmet kell fordítani a 92/43/EGK Irányelv 6. cikk 3) bekezdésében megfogalmazott, 

az akkumulálódó hatások elleni védekezésre is. 

Az élőhelyekre vonatkozó értékelést a hatásvizsgálatoknál kell részletezni. A tevékenysé-

geknél figyelemmel kell lenni ezek védelmére, a nem odaillő fajok (pl. parlagfű) elterjedésé-

nek megakadályozására. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 16. § 2 pontja 

értelmében a tevékenységet a talajfelszín, a felszíni és felszín alatti formakincs, a természetes 

élővilág maradandó károsodása, a védett élő szervezetek, életközösségek tömeges pusztulása, 

biológiai sokféleségük számottevő csökkenése nélkül kell végezni. 

Kutatási tevékenység az európai közösségi jelentőségű területeken csak a már meglévő 

földutakon végezhető, stabilizált, illetve szilárd burkolatú út nem létesíthető. Nem megfelelő 
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talajviszonyok esetében olyan kutatási módszert kell választani, amely nem jár a terület 

állapotának, jellegének megváltoztatásával, nem okozza a védett vagy jelölő fajok és élőhe-

lyek zavarását vagy károsodását, illetve nem ellentétesek a kijelölés céljaival. A tevékenység 

helyszínén vizsgálni kell a nyomvonalas létesítmények elhelyezkedését és meg kell határozni 

a védőtávolságokat, melyeken belül a tevékenység nem folytatható. 

A tervezéskor figyelembe kell venni továbbá, a vízgazdálkodásról szóló 1995/LVII. és a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995/LIII. törvények előírásait is. 

Javasoljuk az engedélyezési eljárás során a vállalkozóval, a természetvédelmi hatósággal 

és az MFGI kijelölt szakértőivel, közös terepbejárással egybekötött egyeztetést. 

3.1.6. Hulladékgazdálkodás 

Az, hogy a bánya működése közben mennyi és milyen típusú hulladék keletkezik, alapve-

tően attól függ, hogy: 

— mit és mennyit termelnek; 

— mennyire hasznosítják a bányászat korábbi létesítményeit (8. melléklet). 

Jelen értékelésünk alapja az a feltételezés, hogy a lelőhelyről az eddig megismert, szkarnos 

réz- és cinkérceket kívánják kitermelni, alapvetően az 1990-es évek közepén a DCI-nek 

javasolt módon, az R.T.Z.C. (1998) módosításaival, illetve kiegészítéseivel. E koncepció 

szerint a szkarnos érc termeléséhez a meglévő akna- és keresztvágatokat használják fel. Ezek 

a szkarnos érc műveléséhez túltervezettek; keresztmetszetük a szükségesnél nagyobb, tehát 

bővítésükre nincs szükség. 

A hulladék kezelésének legfontosabb elvei: az emberi élet és egészség védelme, a kör-

nyezeti elemek (víz, levegő, talaj, élővilág) károsításának elkerülése. A hulladékgazdálkodás 

része a hulladékkezelés, aminek feladata a hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentése, a 

környezetszennyezés megelőzése, illetve kizárása, a(z újra) használható anyagok termelésbe, 

illetve fogyasztásba (vissza)vezetése. A veszélyes hulladékok kezelésének előírásait a veszé-

lyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló, 98/2001. (VI. 15.) 

kormányrendelet rögzíti. A veszélyes hulladék termelőjének legalább 3 évre előre olyan hulla-

dékgazdálkodási tervet kell készítenie, amelyben ismertetnie kell a hulladékkezelés alapvető 

műszaki követelményeit és az egyes hulladéktípusokra kidolgozott, speciális intézkedéseket 

is. A veszélyes hulladékokról a termelőnek anyagmérleget kell készítenie, annak keletkezését, 

gyűjtését, szállítását, kezelését, átadását, illetve átvételét nyilván kell tartania, arról a környe-

zetvédelmi hatóságnak adatokat kell szolgáltatnia. 

A hulladékot termelőjének be kell sorolnia; a hulladék minősítését az illetékes környezet-

védelmi hatóságtól kérheti. A tervezett koncessziós tevékenység során sok és sokféle 

veszélyes hulladék keletkezik — ezek egy részét helyben felhasználják, más részét (a flotáci-

ós meddőt és a törmelékes bányameddő egy részét) hosszabb távon tárolni kell. Mivel ezekből 

túl sok keletkezik ahhoz, hogy veszélyes hulladéktározóba szállítható legyen, elhelyezésüket a 

helyszínen kell megoldani. 

A zöldmezős beruházásoktól eltérően az újranyitott bányáknál háromféle hulladéktípussal 

kell számolni: 

1. az újranyitás miatt keletkező hulladékok (egyszeri hulladéktermelés); 

2. az üzemeltetés közben keletkező hulladékok (folyamatos hulladéktermelés); 

3. az újranyitáskor és az üzemeltetés közben is keletkező hulladékok. 

1. Az újranyitáskor a korábbi bánya kiszolgáló létesítményeinek többsége újra használható, 

de a rossz állapotú eternites épületeket el kell bontani. Ezeket az épületeket annak idején 

azbeszttel szigetelték. Az azbeszt veszélyes hulladék: elkülönítéséről, tárolásáról gondoskodni 

kell. Az azbesztből veszélyes anyagok a csapadékvíz vagy gyenge savak hatására gyakorlati-
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lag nem oldódnak ki, tehát szennyezésérzékeny területen, az aljzat szigetelése nélkül is 

elhelyezhető. Az azbeszt erősen porlik: átmeneti tárolása is csak zárt helyen engedhető meg. 

A közlekedő utakat fel kell újítani. 

2. Az R.T.Z.C. (1998) becslése szerint a bányászati (törmelékes) meddő várható mennyisé-

ge kb. 200 ezer t/év. A mélyszint földtani felépítésének ismeretében ebben ötféle kőzettípus 

fordulhat elő: 

— dioritváltozatok (diorit-porfirit, kvarc- diorit-porfirit, endoszkarn stb.); 

— kvarcit; 

— mészkő; 

— dolomit; 

— „szkarn” (mészkő utáni exoszkarn). 

A bányák többségétől eltérően ezek nem tekinthetők automatikusan inert hulladéknak, 

mert többnyire szulfidásványokat tartalmaznak, még ha azok mennyisége nem is éri el a 

kitermelési határt. A törmelékes meddő minősítéséhez értékelni kell annak savképző potenci-

álját. 

Magyarországon nincs a savképző, illetve savlekötő potenciál meghatározására szabványo-

sított statikus teszt (MÁDAI 2012). A hulladék hosszú távú viselkedésének meghatározására az 

efféle gyors módszerek egyébként sem elégségesek, ezért a szulfidoxidáció kinetikájának 

jellemzésére hosszú ideig tartó, „kinetikus” teszteket használnak (Draft prCEN/TR 16363). 

Efféle, konkrét vizsgálatok híján értékelésünk előzetes. Szerencsére a különböző kőzettípusok 

olyan karakteresen különböznek egymástól, hogy legtöbbjük savlekötő, illetve savtermelő 

jellege a részletes vizsgálatok nélkül is megítélhető. 

A bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet a hulladék 

savképző, illetve savlekötő jellegét a savképző és a savat megkötő anyagok mennyiségének 

aránya alapján minősíti: ha a savat megkötő anyagokból legalább háromszor annyi van, mint a 

savképzőkből, akkor az anyagot savlekötőnek tekinti. 

Felszíni körülmények között a meddőhányók anyagának kéntartalma alakul (oxidálódik) 

savvá (kénsavvá). Mivel a szulfidásványok közül a meddőben messze a leggyakoribb a pirit, 

nem követünk el nagy hibát, ha a teljes kéntartalmat piritnek (illetve markazitnak) tekintjük. 

Ebben az esetben (1) 32 g kénből 98 g kénsav keletkezik: 

4 FeS2+15 O2+8 H2O=2 Fe2O3+8 H2SO4 (1) 

A kénsavat a karbonátok közömbösítik; zömmel a kalcium-karbonát. Eközben a kalcium-

szulfát csapadék víz felvételével gipsszé alakul. Ebben a reakcióban (2) 98 g kénsavat 108 g 

mész közömbösít. 

H2SO4+CaCO3=CaSO4+H2O+CO2  (2) 

A meddő anyagát akkor tekintjük savlekötőnek, ha annak kalcium-karbonát-tartalma (a 

magnézium, stroncium stb. karbonátjaitól most eltekintünk) legalább 3-szorosa a piritének.  

3. A bánya fenntartásának egyik alapvető problémája már a múltban is a vízkőkiválás volt, 

és ez a jövőben is így marad. A bányába betörő víz ugyanis a nagy nyomás miatt sok oldott 

sót tartalmaz; a múltban a bányavíz sótartalma kb. 8 g/l volt (részletesen lásd az 1.3.4. 

fejezetben). Az oldott anyagok mennyisége és összetétele erősen differenciált, amit jól 

mutatnak a különböző típusú kőzetekből betörő vizek gáztartalmának különbözőségei (43. 

táblázat). 
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43. táblázat. A repedésvizek oldott gáztartalma  
(az R.T.Z.C., 1998 adatai alapján) 

Gáz Mészkő Szkarn Diorit(-porfirit) 

CO2 térf% 98 95 30 

CH4 térf% 1 5 50 

oldott gáz térfogata m3/m3 4–14 1–7 1 

 

A kiváló só több mint 90%-a kalcium-karbonát; a második legfontosabb összetevő a 

kalcium-klorid. Várható éves mennyiségét nem tudjuk becsülni; ez erősen függ a fejtések 

elhelyezésétől és a Mátraderecskére, illetve Parádra adni kívánt víz szállításának módjától. 

A szennyvízkezelésre és -kibocsátásra — ami egyébként a hulladékgazdálkodás szabá-

lyozásában is szerepet kap — külön rendelkezések vonatkoznak. A szennyező anyag földtani 

közegbe történő közvetlen és közvetett bevezetése, beleértve az időszakos vízfolyásokba tör-

ténő bevezetést is, engedélyköteles tevékenység. A szennyező anyagok kibocsátásának határ-

értékeit kormányrendelet rögzíti. A rendelkezés hatálya kiterjed a csapadékvíz elvezetésére is. 

3.1.7. Meddőhányó elhelyezése 

A meddő fentebb felsorolt öt kőzettípusának savképző potenciálja konkrét vizsgálatok 

nélkül is rendkívül hatékonyan minősíthető: az első kettőben elhanyagolható a karbonát-

ásványok mennyisége, a többiben viszont ezek adják a kőzet fő tömegét. Szükségképpen a 

dioritot és a kvarcitot potenciális savtermelő, a szkarnt, a dolomitot és kiváltképpen a 

mészkövet egyértelműen savmegkötő anyagnak kell tekintenünk. A szilikátos meddőt tehát 

vagy a felszíni szennyeződésre nem érzékeny területrészeken kell elhelyezni, vagy 

mészkőtörmelékkel vastagon alá kell ágyazni. 

Föltételezzük, hogy az ércet törés után, flotálással fogják dúsítani. A kitermelt ércet törés 

előtt fajtánként külön-külön hányón halmozzák fel. Feltételezésünk szerint nem különítik el a 

nagyobb nemesfémtartalmú érceket a többitől. Valószínűsítjük, hogy a járulékos elemeket 

(Au, Ag, Cd) csak a kohósítás közben választják le a fő haszonanyagoktól (Zn, Cu). Az érc 

szkarnos jellegéből adódóan szulfid- és karbonáttartalma is meglehetősen nagy. Erősen 

változó jellege okán konkrét laborvizsgálatok híján potenciális savképző anyagnak kell 

tekinteni. A mélyszint kutatása közben lefejtett ércet a bányatelepet az I. aknával összekötő út 

két oldalán kialakított tárolókon helyezték el (majd Gyöngyösorosziba szállították dúsíttatni). 

Létezésük közel három évtizede alatt ezek a hányók a gyakorlatban semmilyen környezeti 

problémát nem okoztak. További, ilyetén célú használatukat a környezetvédelmi hatósággal 

engedélyeztetni kell. Elképzelhető, hogy a hatóság az engedélyezéshez (részleges) műszaki 

védelmet ír elő. 

A dúsítás eredményeként az alábbi termékek keletkeznek: 

1. flotációs meddő; 

2. szfaleritkoncentrátum; 

3. kalkopiritkoncentrátum; 

4. polimetallikus koncentrátum; 

5. magnetitkoncentrátum; 

6. pirit-pirrhotinkoncentrátum. 

1. A flotációs meddő szürke, finomszemű (zömmel 0,1 mm alatti szemcseméretű) homok. 

Más lelőhelyeken (Gyöngyösoroszi) szerzett tapasztalatok alapján szulfidásvány-tartalma 5% 

körül várható. A környéken kevés a szennyezésre nem érzékeny terület (9 melléklet), ezért a 

helyszín kiválasztása fokozott figyelmet igényel. Valószínű, hogy a flotációs meddőhányót 

legalább részleges műszaki védelemmel kell ellátni. 

2–4. A szfalerit-, a kalkopirit- és a polimetallikus koncentrátumot a flotálás és a kohósítás 

között kell hányón tárolni. A szfaleritben sok a vas, ezért ásványtanilag helyesebb a marmatit 
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megnevezés. A polimetallikus koncentrátumban a marmatit és a kalkopirit mellett jelentős a 

galenit részaránya. Mindkettő a flotációs meddőhöz hasonlóan finomszemű homok, de a 

koncentrátumok tömegének nagy többsége szulfidásvány. Nyílt tárolókban (meddőhányókon) 

ezek intenzíven oxidálódnak, ami egyrészt rontja a flotálás hatékonyságát, másrészt sok 

kénsavat termel. Emellett jelentősek lehetnek a szállítási és tárolási veszteségek, főleg a 

kiporzás. 

5. A magnetitkoncentrátum a flotálás egyik mellékterméke. Maga a magnetit (Fe3O4) kör-

nyezetileg inert, de a koncentrátum járulékosan néhány százalék szulfidásványt tartalmaz 

(főleg a szemcsék összenövései miatt). Savlekötő anyag gyakorlatilag nincs benne, tehát ezt a 

koncentrátumot (is) potenciális savtermelőnek kell tekinteni. 

6. A pirit-pirrhotinkoncentrátum a flotálás másik mellékterméke. Tömegének zöme (ás-

ványtanilag változékony) vas-szulfid. Savlekötő anyag gyakorlatilag nincs benne, tehát erős 

savtermelő. Az R.T.Z.C. (1998) szakvéleménye szerint a pirit-pirrhotinkoncentrátum egy 

része „feltehetőleg” értékesíthető; ezt az optimista álláspontot tények nem támasztják alá. 

Javaslatuk szerint a koncentrátum maradékát a felhagyott bányaüregek tömedékelésére kell 

felhasználni — ha a koncentrátum teljes mennyiségét tömedékelésre használják, úgy, hogy a 

keletkező sav ne jusson vissza a bányavízbe, ez semmiféle környezeti problémát nem fog 

eredményezni. 

A meddők anyagának minősítése 

A bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet szerint 

veszélyes hulladék minden olyan bányameddő, amelynek kéntartalma több mint 1%. Ezekben 

a legtöbb színes- és félfém koncentrációja rendszeresen több a szennyezettségi határértéknél 

(a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határér-

tékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. [IV. 14.] KvVM-EüM-FVM együttes 

rendelet). A bánya megszüntetése és a rekultiválás után a hányók területére azok részletes 

megismerése után egyedi szennyezettségi határértékeket a felszín alatti vizek védelméről 

szóló, 219/2004. (VI. 21.) kormányrendelet szerint kell meghatározni. 

3.1.8. Tájvédelem (HOI) 

A tájvédelem témakörének legfontosabb jogi alapjaihoz a természet védelméről szóló 

1996. évi LIII. törvény, az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény, 

az Európai Tájegyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CXI. törvény tartoznak. Az általános 

tájvédelem jogszabályi alapja a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 6.§ 

és 7. §-ban foglalt általános előírások, amely alapján a tájvédelem a tájak esztétikai és 

funkcionális adottságait és jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és 

egyedi tájértékek megismerése, megőrzése, helyreállítása, valamint a tájak működőképességé-

nek fenntartása. A tájvédelem legfontosabb feladatai a következők: a tájhasználat lehetőségei-

nek (tájpotenciál) hosszú távú megőrzése a természeti erőforrások helyre nem hozható 

pusztításának megakadályozásával; a tájkarakter megőrzése, ami magában foglalja a tájképvé-

delmet is; valamint az egyedi tájértékek védelme. 

A Tvt. mellett a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihir-

detéséről szóló 2007. évi CXI. törvény is tárgyalja a témát, amely szerint a táj védelme a táj 

jelentős vagy jellemző sajátosságainak megőrzésére és fenntartására vonatkozik. Örökségi 

értékét a táj természeti adottságai és/vagy az emberi tevékenységek révén kialakult elemeinek 

jellemző összetétele adja.  

A tájvédelmi tevékenység így nem korlátozódik a védett természeti területekre. A táj-

védelem alapvető célja, hogy a tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során 

megőrizze a tájak természetes, természetközeli állapotát, hosszú távú hasznosíthatóságát.  
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A tájpotenciál a táj adottságainak összességében rejlő hasznosítási lehetőség, amely 

egyrészt a természeti tájalakító tényezők változása, másrészt a társadalom tájalakító tevékeny-

sége következményeként megváltozhat (CSIMA 2008). 

A táj terhelhetősége alatt a tájnak olyan mértékű igénybevételét értjük, amely mellett a 

növényzet, az állatvilág, a vizek, a levegő és a talaj, illetve ezeknek az élő és élettelen elemek-

nek egymással kölcsönhatásban álló együttese (az ökoszisztéma) maradandóan nem károsodik 

(CSIMA 2008). A tájterhelhetőségi vizsgálat során meg kell állapítani azt, hogy a tervezett 

bányászati tevékenység milyen követelményekkel jár a táj, tájrészlet, illetve a védett és a nem 

védett tájelemek, elem-együttesek állapotára. 

Figyelembe kell venni a 2003. évi XXVI. törvényben kihirdetett Országos Területrendezési 

Terv (OTrT) Országos Ökológiai Hálózat övezete mellett az Országos és térségi jelentőségű 

tájképvédelmi terület övezetre vonatkozó előírásait, valamint az érintett térségek, megyék 

területrendezési terveit, a települések szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának 

tartalmait, tilalmait. 

A bányatelek megállapítás akkor engedélyezhető, ha összhangban van a megyei terület-

rendezési tervvel és az érintett település településrendezési eszközeivel (OTrT 11. §). 

Az országos övezetekre vonatkozó szabályok 

Országos ökológiai hálózat övezet: bányászati tevékenységet folytatni a bányászati 

szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával lehet (13. § [2]). 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete: az övezetben külszíni bányatelket 

megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett 

helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. (13/A § [2]). 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete: az övezetben külszíni bányatelket 

megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett 

helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. (14. § [2]). 

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete: Az övezetben bányászati 

tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet 

folytatni (14/A § [4]). 

Világörökségi és világörökségi várományos terület: új külszíni művelésű bányatelek nem 

létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek területe nem bővíthető (14/B § [2] b). 

Kiemelt térségi és megyei övezetekre vonatkozó szabályok 

Magterület övezete: az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglé-

vő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető (OTrT 17. § [6]). 

Ökológiai folyosó övezete: az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, 

meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető (OTrT 18. § [5]). 

 

A bányák az eredeti tájkaraktert meghatározó természeti adottságokat a legtöbb esetben 

visszafordíthatatlanul módosítják. E tényező szempontjából tehát a bánya, bányanyitás a 

tájkarakter kedvezőtlen eleme. Emellett a (külszíni) bányák által okozott tájsebek, a megvál-

toztatott felszínek esztétikai szempontból jelentenek negatív hatást. 

A bányászat által kialakított új terepformák, az esetlegesen, újonnan megjelenő vízfelület 

és az ahhoz kötődő újrahasznosítási formák a legtöbb esetben döntő módon megváltoztatják a 

tájat. A bányát magába foglaló táj típusa, területhasználata módosíthatja a tájképi adottságo-

kat, ezáltal a bánya tájkarakterben betöltött szerepét. 

A külszíni bányászatból adódó terhelések lehetséges következményei: élővilág, illetve 

élőhely teljes megsemmisülése a bányaterületen; élővilág zavarása (por, zajszennyezés, pionír 

és inváziós fajok terjedése stb.) a hatás területeken; talaj-, illetve karsztvíz szennyezése, 

hidrológiai jellemzők módosítása; másodlagos hatások (felszínmozgások, felszíni vízmedrek 
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és vizes területek kiszáradása stb.). Mélyművelésű bányászat esetében a felszínen elhelyezke-

dő üzemrészek terhelései mellett a bányászatnak a terepfelszínt nagy területen módosító 

hatásaival (pl. roskadás, süllyedés) kell számolni. Minden bányászati tevékenységnél közös 

az, hogy az anyagszállítás miatt számolni kell a feltáró- és szállító utakon folyó forgalom által 

okozott terhelésekkel. Újrahasznosítástól függően, de leginkább a természeti tényezők módo-

sulnak, de döntő változás következik be a tájszerkezeti- és tájképi tényezők esetében is. 

Ugyanakkor a bányához kapcsolódó járulékos beruházások (feldolgozóipar, erőmű, szállító-

vezetékek és útvonalak stb.) is jelentősen befolyásolhatják a tájszerkezetet és a tájkaraktert. A 

bányászat felhagyását követő újrahasznosításnak is nagy a szerepe a tájszerkezet alakításá-

ban. Vannak intenzívebb újrahasznosítási formák, amelyek tájszerkezetet döntő módon is 

meghatározhatják (pl. lakó-, ipari- vagy rekreációs hasznosítás). Az utóhasznosítással össze-

függésben a tájgondozás (kezelés, fenntartás, illetve maga a tájhasználat) megvalósulása, vagy 

hiánya szintén befolyásolja a tájkaraktert egyrészt közvetlenül, másrészt a tájképi tényezők 

módosításával. (CSIMA et al. 2003) 

Az 1993. évi XLVIII. évi Bányatörvény alapján a bányatelek megállapítás dokumentációja 

csak a tájrendezési előterv dokumentációjával együtt kerülhet előterjesztésre és 3 év után a 

végleges tájrendezési tervet is kötelezően el kell készíteni. A Bányatörvény 36. § (1) értelmé-

ben a bányavállalkozó köteles azt a külszíni területet, amelynek használhatósága a bányászati 

tevékenység következtében megszűnt vagy lényegesen korlátozódott, a műszaki üzemi tervnek 

megfelelően, fokozatosan helyreállítani, és ezzel a területet újrahasznosításra alkalmas 

állapotba hozni vagy a természeti környezetbe illően kialakítani (tájrendezés). 

3.1.9. A termőföld védelme 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény (Tfvt.) II. fejezete tárgyalja a 

termőföld hasznosítására, a termőföld mennyiségi védelmére (földvédelemre) és a föld-

minősítésre vonatkozó szabályokat. Az új törvényi szabályozás célja, hogy a termőföldek — s 

ezen belül is elsősorban a jó minőségű földek — termőképességének, és mennyiségének 

fenntartása biztosított legyen, és hogy az előírásoknak az ingatlanügyi hatóság az eljárása 

során kellően érvényt tudjon szerezni. A termőföld fogalmát a Tfvt. 2. § 19. pontja határozza 

meg. 

A korábbi szabályozás hiányosságát küszöböli ki a törvény azzal, hogy külön szabályokat 

állapít meg arra az esetre, amikor a földvédelem szempontjait a földhivatal nem ügydöntő 

hatóságként, hanem más hatóságok előtt folyó eljárásokban szakhatóságként érvényesíti. A 

szakhatósági hozzájárulást meg kell tagadni, ha az engedélyezés iránti kérelem átlagosnál 

jobb minőségű termőföldet érint, azonban a tervezett tevékenység végzésére, létesítmény 

elhelyezésére hasonló körülmények és feltételek esetén átlagos, vagy átlagosnál gyengébb 

minőségű termőföldeken is sor kerülhet. 

A törvény rögzíti, hogy milyen tevékenységek minősülnek a termőföld más célú hasznosí-

tásának, s hogy csak az ingatlanügyi hatóság előzetes engedélyével lehet termőföldet más 

célra hasznosítani. Kimondja, hogy a földhivatal engedélyének hiánya esetén a más hatóságok 

által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkez-

mények alól, továbbá más hatóságok a termőföldet érintő engedélyezési eljárásuk során 

kötelesek meggyőződni arról, hogy rendelkezésre áll-e a termőföld más célú hasznosításának 

engedélyezéséről szóló ingatlanügyi hatósági határozat. A termőföld más célú hasznosítását 

engedélyező földhivatali határozat hiányában más hatóságnak az eljárását fel kell függesz-

tenie. 

Más célú hasznosításnak minősül a hasznosítási kötelezettségtől való olyan eltérés (idő-

leges, vagy végleges), mellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági művelésre 

alkalmatlanná válik, a termőföld belterületbe vonása és az erdőről és az erdő védelméről szóló 
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törvény hatálya alá nem tartozó üzem-, majorfásítás, az út, vasút és egyéb műszaki létesít-

ményhez tartozó fásítás. (A hasznosítási kötelezettségre vonatkozóan a Tfvt. 5. § (1) 

bekezdése rendelkezik, melynek értelmében a földhasználó köteles — választása szerint — a 

termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy a termelés folytatása 

nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellet a gyomnövények megtelepedését és terjedését 

megakadályozni. Nem illeti meg a földhasználót ez a választási lehetőség szőlő és gyümöl-

csös esetében, mivel a törvény kategorikusan előírja, hogy szőlőt és gyümölcsöst a művelési 

ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani.) 

Termőföldet más célra igénybe venni csak kivételesen, elsősorban gyengébb minőségű 

termőföld igénybevételével lehet. 

Átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, vagy 

helyhez kötött beruházás (meglévő létesítmények bővítése, közlekedési és közmű kapcso-

latainak kiépítése, bányaüzem és más természeti kincs kitermeléséhez szükséges létesítmény 

telepítése) céljából lehet Az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb 

területre kell korlátozni. 

A más célú hasznosítás iránti kérelemnek tartalmaznia kell: az érintett földrészletek 

helyrajzi számát, a más célú hasznosításhoz szükséges teljes területigényt, annak célját, ha 

időleges az igénybevétel, akkor időtartamát és az igénybevevő megnevezését valamint lak-

címét (székhelyét). A más célú hasznosítás engedélyezéséről szóló határozat öt éves érvényes-

ségi ideje csökkentésre került négy évre. 

A határozat érvényességi idején belül azonos területre benyújtott más célú hasznosítási 

kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. 

A más célú hasznosítás engedélyezéséről hozott határozatát a földhivatal tájékoztatásul 

megküldi a talajvédelmi hatóságnak és az illetékes önkormányzatnak. 

Időleges más célú hasznosításnak minősül: ha a lábon álló termény megsemmisül, vagy 

terméskiesés következik be, vagy az időszerű mezőgazdasági munkák akadályozására kerül 

sor, vagy a talajszerkezet károsodik. Az időleges más célú hasznosításra szóló engedélyt 

legfeljebb 5 évre lehet megadni, melynek befejezését követően az igénybevevő köteles az 

ingatlan-nyilvántartásban rögzített előző állapotot helyreállítani és a termőföldet mező- vagy 

erdőgazdasági termelésre alkalmassá tenni (eredeti állapot helyreállítása) 

Nem engedélyköteles, de az igénybevételt 8 napon belül be kell jelenteni a földhivatalnak 

az alábbi esetekben: villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog, vezetékjog, 

vízvezetési és bányaszolgalmi jog olyan gyakorlása, mely a talajvédelmi előírások betartását 

nem teszik lehetővé, továbbá azonnali intézkedés megtételét követelő természeti csapás 

(havária) elhárítása során történő időleges termőföld igénybevételekor. 

A termőföld más célú hasznosítása esetén egyszeri földvédelmi járulékot kell fizetni 

melynek alapját az érintett termőföld aranykorona értéke és művelési ága képezi.  

A jelenleg mezőgazdasági hasznosítású területek tervezett más célú hasznosításánál, illetve 

a fejlesztési irányok és arányok meghatározása során — az általános jogszabályi követelmé-

nyek érvényre juttatása mellett — figyelemmel kell lenni az adott településre egyedileg 

jellemző helyi adottságokra is. A törzskönyvi adatok ehhez szolgálnak kiindulási alapul, a 

tervezésnél ezekre mindenféleképpen tekintettel kell lenni. 

A tervek készítése során az OTÉK 4. § (4) bekezdését is figyelembe kell venni, mely 

szerint: „A szabályozási terv jóváhagyandó munkarészét az ingatlan-nyilvántartási térkép 

hiteles másolatának felhasználásával kell elkészíteni.”  

A koncessziós tevékenység során a beavatkozásokat úgy kell végezni, hogy azok a talajt a 

lehető legkisebb mértékben vegyék igénybe. A termőföldek minőségének figyelembe vételé-

hez adatszolgáltatás kérhető. Az információk felhasználása lehetővé teszi, hogy a beruházást 

lehetőleg rosszabb termőfölddel fedett térszínre tervezzék. 
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Helyhez kötött létesítmény esetében lehetőség van átlagosnál jobb minőségű termőföld 

más célra történő hasznosítására (a hasznosítási kötelezettségtől való eltéréssel kapcsolatban a 

Tvt. 10. § [1] bekezdése, az átlagosnál jobb minőségű termőföld igénybevételével kapcsolat-

ban a Tvt. 11. § [1] szakaszában leírtak a mérvadók). 

A tervezés során különös figyelmet kell fordítani az elérési útvonalak kialakítására is, ezek 

kiépítése és használata ugyancsak károsító tényezőként léphet fel. 

A 400 m
2
-t meghaladó területigényű beruházás esetében talajvédelmi tervet kell készíteni a 

130/2009. (X. 8.) FVM rendelettel módosított 90/2008. (VII. 18) FVM rendeletnek megfele-

lően. A kitermelt humuszos réteg megfelelő elhelyezéséről a beruházónak gondoskodnia kell. 

A beruházás nem akadályozhatja a szomszédos termőföldek hasznosítását, az erre 

vonatkozó előírásokat a Tvt. III. fejezet 43. §-a tartalmazza. A koncessziós tevékenység során 

a környező területekre nem kerülhet a talaj minőségét rontó anyag, a termőföldön történő 

hulladéktárolást pedig a Tvt. 48. § (1) bekezdése tiltja. 

A felhagyási időszakban végzendő rehabilitációs tevékenységnek ki kell terjednie a 

megbontott, esetleg károsodott talajtakaró helyreállítására is. 

A kutatási és termelési tevékenységek során a fúrási melléktermékek (fúrási folyadék, 

iszap), veszélyes, vagy esetenként radioaktív anyagoknak minősülhetnek. Ezek átmeneti táro-

lásáról és végleges lerakóba szállításáról gondoskodni kell. 

3.1.10. Erdőgazdálkodás, vadvédelem 

Az erdőterületek igénybevételével kapcsolatos kérdésekben az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII törvény (a továbbiakban Evt.) előírásait kell 

figyelembe venni. 

Erdőt igénybe venni csak kivételes esetben, kizárólag a közérdekkel összhangban lehet-

séges, ha más, erdővel nem fedett terület a térségben nem áll rendelkezésre. (Az erdő meglétét 

az Evt. 6. §-ban leírt feltételek szerint határozzák meg.) Amennyiben a koncessziós tevékeny-

ség megvalósítása erdőterület termelésből való kivonásával jár, abban az esetben meg kell 

szerezni az illetékes hatóság előzetes engedélyét. Az erdő igénybevételét, az ahhoz kapcsoló-

dó, az Evt. 40. § (3) bekezdés szerinti erdőterv-módosítást az erdészeti hatóságnál kell 

engedélyeztetni, a szükséges fakitermelést pedig az Evt. 41. § (1) bekezdése alapján kell 

bejelenteni. 

A magas ökológiai értékű, természetszerű erdők igénybevételét lehetőleg kerülni kell. Ha 

ez lehetetlen, törekedni kell az igénybevétel minimalizálására, a tevékenységnek az alacso-

nyabb természetességi kategóriájú erdőkre való koncentrálására. A törvény rögzíti az erdő-

terv-módosítási, fakitermelési és csereerdősítési előírásokat is. 

A területen a vadászattal kapcsolatos tevékenységek megzavarását el kell kerülni. Az ezzel 

kapcsolatos teendőket a közvélemény tájékoztatási és konzultációs tervben is célszerű rög-

zíteni. 

3.1.11. Az épített környezet, és a kulturális örökség védelme 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) alapján az örök-

ségvédelem hatálya a kulturális örökség elemeire (a régészeti örökség, műemléki értékek, a 

kulturális javak), valamint az ezekkel kapcsolatos minden tevékenységre, személyre és 

szervezetre kiterjed. A kulturális örökség ingatlan elemei két csoportra bonthatók a régészeti 

örökség (régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek, régészeti emlékek) és a műemléki 

értékek (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, történeti kertek, műemléki területek, 

temetők és temetkezési emlékhelyek). Ugyancsak a Kötv. rendelkezik az emlékhelyek 

(nemzeti, történelmi és kiemelt nemzeti emlékhelyek) védelméről. 
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A világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló 1972. évi UNESCO Egyez-

mény szerinti Világörökségi Listára felvett területekkel kapcsolatban a világörökségről szóló 

2011. évi LXXVII. törvény az, amely a világörökségi, világörökségi várományos helyszínek 

és azok védőövezetének használatát szabályozza. Világörökségi vagy világörökség váromá-

nyos területté csak kulturális örökségi védelmet élvező terület, illetve védett természeti terület 

nyilvánítható. 

A koncessziós tevékenység során a földmunkával járó fejlesztésekkel a régészeti lelőhelye-

ket, a kormányrendeletben meghatározott esetekben, el kell kerülni. (A régészeti lelőhelyekre, 

védőterületeikre és a műemlékekre vonatkozó közhiteles nyilvántartást a Forster Gyula 

Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ vezeti, a szükséges adatok innen 

kérhetők le.). Nagyberuházáshoz kapcsolódó létesítmények előkészítése során a Kötv. 23/C. 

§-a szerinti előzetes régészeti dokumentációra van szükség. Abban az esetben, ha a lelőhely 

elkerülése nem valósítható meg vagy a költségeket aránytalanul megnövelné, a lelőhelyet 

előzetesen fel kell tárni. 

A koncessziós tevékenység keretében a konkrét régészeti, valamint műemléki érintettség-

ről az illetékes örökségvédelmi hatósággal a tervezési folyamatban egyeztetni ajánlott. 

Az egyedi engedélyezési eljárások során az MBFH-ról szóló 267/2006. (XII. 20.) kor-

mányrendelet 2. melléklet 11. pontja alapján a területileg illetékes Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatalt szakhatóságként kell bevonni. 

A Kötv. 7. § 20. pontja szerint nagyberuházásnak minősülő beruházás esetében a Kötv. 

23/C. § (1) bekezdése értelmében előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni. (A Kötv. 7. 

§ [20] bekezdése értelmében 2015. január 1.-től az 500 millió forintos értékhatárt meghaladó, 

teljes bekerülési költségű beruházások is nagyberuházásnak minősülnek.) 

Olyan, más hatósági engedélyhez nem kötött tevékenységet, mely a védetté nyilvánított 

régészeti lelőhelyeken jogszabályban meghatározott mélységet meghaladó földmunkával jár, 

a régészeti örökség és a műemléki értékek védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 

393/2012. (XII. 20.) kormányrendelet (Kr.) 2. § 1. pontja értelmében a területileg illetékes 

járási hivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala hatóságként engedélyez. 

A régészeti örökség elemei a lelőhelyről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. 

A Kötv. 22. §-a értelmében a földmunkával veszélyeztetett nyilvántartott régészeti lelőhelyet 

előzetesen fel kell tárni. A megelőző régészeti feltárás módszerét az örökségvédelmi hatóság 

határozza meg a hatályos jogszabályok figyelembe vételével. A feltárások rendjét a Kötv. és a 

Kr. szabályozza. A megelőző feltárásokkal kapcsolatban felmerülő szakmai kérdésekben a 

hatóság álláspontja az irányadó. 

Ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, régészeti lelet, vagy annak tűnő tárgy kerül 

elő a kivitelezés során a Kötv 24. §-a értelmében ún. mentő feltárást kell végezni régészeti 

lelőhelynek nem minősülő területen is. (Mivel megfelelő technológiák léteznek viszonylag 

nagy területek régészeti szempontú, bolygatásmentes átvizsgálására, az ilyen esetek kellő 

körültekintéssel nagyrészt elkerülhetők.) 

A tervezés során figyelembe kell venni az érintett önkormányzatok építési és területren-

dezési terveiben rögzített, helyi védettséget élvező objektumokkal kapcsolatos korlátozásokat 

(elkerülés, tájképi vonatkozások stb.). Célszerű már a kutatás megkezdése előtt tájékozódni a 

vizsgálati területen található és az örökségvédelem tárgykörébe tartozó objektumokról, illetve 

elvégezni a helyszíni egyeztetést az illetékes önkormányzattal is. 

A Kr. 13. § (2) bekezdése alapján lehetősége van a beruházónak előzetes szakhatósági 

állásfoglalást kérni az illetékes járási építésügyi és örökségvédelmi hivataltól régészeti lelő-

helyet, régészeti védőövezetet, műemléket, műemléki területet vagy világörökségi területet 

érintő engedélyezési eljáráshoz. 
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A vizsgálati terület örökségvédelem alatt álló objektumait a 44. táblázat sorolja fel. A listában 

csak a szorosan vett tárgyi műemlékek, ezen belül is az önálló helyrajzi számmal ellátott 

ingatlanok szerepelnek a (191/2001. [X. 18.] kormányrendelet) alapján. 

 
44. táblázat. Örökségvédelem alá eső objektumok a Recsk II. vizsgálati területen (I–II. kategória) 

Heves megye, I. kategória 
Településrész Törzsszám Utca, házszám Megnevezés 

Parád 2275 Sziget u. 8. Népi lakóház 

 
Heves megye, II. kategória 

Településrész Törzsszám Utca, házszám Megnevezés 

Bodony 8745 Kossuth u. 4. R. k. plébánia, klasszicista 

Bodony 2264 Kossuth u. 6. R. k. templom. barokk 

Parád–Parádfürdő 8748 Kossuth u. 217. Cifra istálló (Kocsimúzeum), historizáló 

 

A helyi védett értékek épített örökségünk szerves részét képezik. Az épített környezet 

alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 57. §-a előírja, hogy a helyi örökség értékeinek fel-

tárása, számbavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének bizto-

sítása a települési önkormányzat feladata. A település rendeletet alkothat, melynek szakmai 

szabályait a 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet határozza meg. Ennek alapján helyi területi 

védelem (településszerkezet, településkép, település táji környezete, településkarakter, 

műemléki környezetet közvetlenül határoló terület), és helyi egyedi védelem (építmény és 

annak földrészlete, szobor, alkotás, utcabútor, egyedi tájérték) határozható meg. Sajnos orszá-

gos szinten nem készült olyan kataszter, mely a helyi védett természeti értékekhez hasonla-

tosan a helyi művi értékeket is számba veszi. A helyi közösségeknek olyan szabályokat kell 

előírni, mely egyrészt megvédi a meglévő értékeket, másrészt fokozatosan átalakítja a 

környezetüket segítve az egységes településkép kialakulását, a negatív vizuális elemek (pl. 

légkábelek) visszaszorulását. 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által 2006-ban kiadott Heves megyei műemlékjegy-

zékben szereplő műemlékek listája az alábbiakban kerül bemutatásra. 

A műemlékjegyzékek az I. és II. örökségvédelmi kategóriába tartozó objektumokat nem 

tartalmazzák, az objektumok listáit a 45. táblázat mutatja be. 

Az országos műemléki nyilvántartás közhiteles forrása a Forster Központ. 

 
45. táblázat. A Recsk II. vizsgálati területen található műemlékek részleges listája 

Heves megye műemlékjegyzéke 
Település Törzsszám Utca, házszám Megnevezés 

Mátraderecske 2274 hrsz.: 4593 Kanázsvár, 13. század 

Parád 8747 Kossuth u. 45. R. k. templom (Szent Ottilia), barokk 

Parád-Sándorrét 9172 hrsz.: 064/5 Erdőigazgatói lakás, historizáló 

Recsk 10912 Kossuth u. 118. Lakóház (Tájház), 19. század eleje 

 

A térségben világörökség vagy világörökségi-várományosi terület nincs. 

3.1.12. Társadalmi vonatkozások 

A Bányatörvény 36. § (1) értelmében a bányavállalkozó köteles azt a külszíni területet, 

amelynek használhatósága a bányászati tevékenység következtében megszűnt vagy lénye-

gesen korlátozódott, a műszaki üzemi tervnek megfelelően, fokozatosan helyreállítani, és 

ezzel a területet újrahasznosításra alkalmas állapotba hozni vagy a természeti környezetbe 

illően kialakítani (tájrendezés). 
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A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 6. § (2) bekezdése alapján „A 

tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes 

és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a 

jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fenn-

maradásáról.” 

A 7. § a következőképpen rendelkezik: „(1) A történelmileg kialakult természetkímélő 

hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell a természeti terület használata és 

fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra jellemző termé-

szeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását. (2) A táj jellege, a természeti 

értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében: 

— gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések kül-

területi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet 

funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről 

Mindezek miatt a tervezett objektumok esztétikai és vizuális hatásait nem csak az érintett 

lakosságnak, hanem a tájvédelemért felelős hatóságnak is be kell mutatni a szükséges enge-

délyezési eljárások során. 
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3.2. A bányászati tevékenység értékelése a felszíni és felszín alatti 

víztestekre, ivóvízbázisokra vonatkozóan, a várható állapotváltozások 

megadása, a várható regionális, vagy országhatáron átnyúló hatások 

bemutatása 

A felszíni és felszín alatti víztestekre, valamint az ezekkel összefüggő ökoszisztémákra 

gyakorolt hatásokat a bányászati tevékenységek teljes életciklusában vizsgálni kell. 

A Recsk II. kutatási terület esetében sajátos helyzetet jelent az a tény, hogy itt már zajlott 

bányászati tevékenység, mely során több évtizedig mélyszinti bányaművelést végeztek 

jelentős víztermeléssel. A munkálatok már ekkor is jelentős hatással voltak a környezetre: a 

felszínen a fúrásos kutatás előkészítésének, (erdőtisztítások, útépítések, bányaépületek, lejtő-

bevágások, meddőhányó) nyomai, a bányászat felszíni létesítményei a rekultivációt követően, 

a mai napig jól látszanak a területen. A bányászat aktív ideje alatti, illetve a bányabezárást 

követően a tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt minőségi és mennyiségi hatásai, előbb 

a bánya szűkebb környezetében, majd pedig átlépve a bánya határait, nagyobb távolságban is 

ismertté váltak, sőt még ma is érzékeltetik hatásukat a Bükkszék környéki területen. 

Amikor a recski területen az újabb bányászati tevékenységek felszín alatti vizekre gyako-

rolt hatásait vizsgáljuk, azt csak úgy tehetjük meg, hogy figyelembe vesszük a korábbi mély-

szinti bányászati tevékenység, az 1970-es évektől az 1999-es bezárásig terjedő időszakban 

környezetre gyakorolt hatásait is. A talajvízre és rétegvizekre gyakorolt hatásokat a bányászati 

tevékenység folyamán nyomon követték, meghatározták az 1965–1970 körüli időkre vonatko-

zó „primer vízszinttérképet”, mely segítségével körvonalazhatóvá váltak a mélyszíni bányá-

szat későbbi hatásai. Valószínűsíthető azonban, hogy ez a primer vízszinttérkép nem az 

eredeti, zavartalan állapotot mutatja, mivel ilyen adatok nem állnak rendelkezésre. A 

legkorábbi adatokból készített vízszinttérképen is benne lehet már a korábbi bányászati és az 

egyéb tevékenységek hatása. 

A mélyszinti bányászat aknái, tárói, vágatai, stb. kialakítása mind hatással bírtak a termé-

szetes áramlási viszonyokra. A bányában kiemelt vízhozamokat rendszeresen rögzítették és 

dokumentálták, mely fokozatosan növekedett a bányászat utolsó évtizedéig. A víztermelés 

intenzitását jelzi, hogy a negyvenes években indult víztelenítés hatása az 1970-es évekre már 

elérte a 100 métert, melyet a mélyszinti bányászathoz kapcsolódó víztelenítések tovább 

rontottak. 

Az 1990-es évek végi bányabezáráshoz kapcsolódó tanulmányok, (előzetes) környezeti 

hatástanulmányok, valamint az azóta készített, a bányászat hatásaival foglalkozó és/vagy a 

bükkszéki terület hidrogeológiai viszonyait tárgyaló tanulmányok összefoglalták az addigi fel-

tárások, mérések és tanulmányok alapján a vízföldtani viszonyokat, és az addigi ezzel 

kapcsolatos környezeti hatásokat. 

Mivel a korábbi bányászati tevékenység során létesített aknák, lejtők, tárók, vágatok érin-

tették valamennyi lényeges víztároló és vízzáró, vagy kevésbé jó vízvezető hidrosztratigráfiai 

egységet, azokra vonatkozóan a fúrásos, pontszerű vizsgálatok kiegészítéseként megfelelő 

térbeli adatsorokat nyújtottak, melyek fontos alapot biztosítottak a környékbeli, pl. a bükk-

széki terület korszerű és alapos vízföldtani értékeléséhez, modellezéséhez. Természetesen a 

meglévő adatok és ismeretek a bánya újranyitásának hatásbecsléséhez is megfelelő alapot 

biztosítanak. 

Az ismert adatok tükrében értékelték és pontosították a vízföldtani egységek paramétereit, 

ezek egymáshoz való viszonyait, külön értékelték a vetők hidraulikai viselkedését, megbe-

csülték a lehetséges depressziós távolhatásokat, és értékelték a vízminőség-változásokat is. 

Meghatározták továbbá a felhagyás utáni feltöltődési állapotokra vonatkozó, az üregek feltöl-

tődéséhez szükséges várható időtartamot. A vízminőség esetében megállapították, hogy a 
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területen megismert rossz hidraulikai kapcsolatok következtében az eredeti állapot helyreállá-

sára 50 éven belül nincs esély, továbbá, hogy ugyanezen időszakban az öregségi víz kimozdu-

lásával sem kell számolni. 

Mindemellett ismertették a kiemelt bányavíz sorsát, a felszíni befogadóba helyezést épp-

úgy, mint a vízellátásra való felhasználás módját. 

A bezárást előkészítő hatástanulmány végén elkészítették a monitorozásra vonatkozó ter-

veket is. 

Mint az eddigi ismertetésből kiderült a bányászati tevékenység újraindításával kapcsolatos 

előzetes környezeti hatásbecslésekhez az elmúlt, mintegy 60 éves időszak állapotára vonatko-

zóan, már sok információ rendelkezésünkre áll. 

A várható hatásokat az alábbi fázisok során említjük meg: 

Hatások az újranyitáshoz szükséges újabb kutatások során. 

Az újranyitáshoz szükséges terepi helyszíni kutatásokhoz akkor szabad hozzákezdeni, ha a 

korábbi adatok és információk begyűjtésre és teljes egészében újrafeldolgozásra kerültek. 

Ekkor lehet csak kialakítani a továbbiakban szükséges kiegészítő fúrásos terveket, megter-

vezni a még meglévő észlelőkutak felújítását, vagy újabbak létesítését. Az újabb fúrások, 

újabb terepi beavatkozásokkal járnak/járhatnak majd, természetesen az esetleges meredek 

terepviszonyok melletti útépítéseket is ide kell érteni. Az építkezéseknél fel lehet használni a 

korábban kialakított útvonalakat is megfelelő felújítás után. A tervezésnél fel kell használni a 

természetvédelmi szakemberek szaktudását, figyelembe véve a korábbi beavatkozások után 

helyreállási, rehabilitációs szakasz eddigi tapasztalatait. 

Nagy valószínűséggel az újranyitás előtt korszerű 3D szeizmikus és más geofizikai felmé-

résekre szükség lesz, ezeket is úgy kell tervezni, hogy a tevékenység olyan időszakban 

történjen meg, mely a terület élővilágát a legkisebb mértékben zavarja meg. 

Hatások a nyersanyagtermelés alatt 

Az új bányászati tevékenység tervezésénél, az ütemezés kialakításánál a nyersanyag-gaz-

dálkodás szempontjai mellett döntő szerepet kell szánni a környezeti szempontoknak is. 

A környezeti szempontok nemcsak a károkozások elkerülésére, vagy minimalizálására 

vonatkoznak, de jelenthetik az eddigi környezeti hatások egyidejű javítását is, sőt a bányászat 

kényszerű melléktermékét jelentő víztermelési tevékenység felhasználását a térség ivó-, és 

ipari víz-ellátásában is. 

A nyersanyagbányászat folyamán valamennyi olyan hatásra biztosan számítani lehet, 

melyet a korábbi üzemelés során megismerhettünk, de természetesen mindemellett már 

számítani kell a nyersanyagtermelések ezeknél jóval nagyobb és komplexebb hatásaival is. 

A vízvédelmi célú víztermelések hatása az 1990-es években megismert, akkori szekunder 

fázis hatásterületénél nagyobbra fog kiterjedni, a termelt hozamok is jelentősebbek lesznek. 

Fontos kiemelni továbbá azt is, hogy a mélyszinti bánya víztelenítéséhez kapcsolódó vízter-

melések még napjainkban is éreztetik hatásukat a bükkszéki kutakban annak ellenére, hogy a 

bánya térségében már a visszatöltődés során jelentős vízszintemelkedéseket tapasztaltak. 

A várhatóan kialakuló depresszió pontos/abb mértékét csak újabb felméréseket követően, a 

nyersanyagtermelés lefejtési sorrendjének kialakítása nyomán lehet megadni, különös 

tekintettel a meglévő üzemelő termálkutakra és az érintett kt.2.5 jelű termálkarszt víztestre. 

A vertikálisan (és horizontálisan) egyre nagyobb területet érintő fejtések során, tekintettel 

kell lenni arra, hogy a korábban védőrétegként funkcionáló zónák, repedésrendszerek elve-

szíthetik záróképességüket, és újabb hidraulikai rövidzárok alakulhatnak ki a fő vízvezető 

rétegcsoportok között. Mindennek következménye lehet az újabb szakaszok víztelenítéséhez 

tartozó vízhozamok megnövekedése. A fellazultabb részeken, a repedésrendszerrel átjárt és 

víztelenített fedőképződményeken keresztül, felülről lefelé keresztülhaladó vizek oxidatív 
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hatására vízminőség-változások következhetnek be, melyek esetenként kezelésre szorul-

hatnak. 

Innovatív megoldásokkal és korszerű, gondos tervezésekkel és modellezésekkel megtá-

mogatott víztelenítési rendszer kialakításával az említett káros hatások lokalizálhatók és mini-

malizálhatók lehetnek. Ez különösen abban az esetben lesz biztosítható, ha a bányászati 

tevékenységet folytatók is érdekeltek a termelt víz hasznosításában, és ezen keresztül a 

megfelelő vízminőség-védelem fenntartásában. Ebben a fázisban már a 3.1. fejezetben felso-

rolt valamennyi vizes hatásviselő esetében számítani lehet a hatásokra. Ezek nagymértékben 

függnek majd a fejtések térbeli és időbeli alakításától. 

Hatások a bánya felhagyása után 

A bányászati tevékenységek majdani felhagyásának időszakában jelentkező hatások 

tervezésére kiváló alapot nyújthatnak az 1990-es évekbeli bányabezárást követő hatások, 

folyamatok áttekintése, felülvizsgálata, elemzése. A bánya üregrendszerének beomlása várha-

tóan kismértékű lesz, ugyanakkor a víztelenítés megszűntével az emelkedő vízszint, a 

feltöltődő üregrendszer okozhat változásokat a terület felszín alatti áramlási rendszereiben. A 

korábbi tapasztalatok ismeretében, a gondos megfigyelések és az azokra alapozott menetköz-

beni tervezések lehetőséget biztosíthatnak az említett folyamatok kezelésére a hatások mini-

malizálása érdekében. Ezt, a termeléseket (és felhagyási ütemeket is) kísérő tervezési 

rendszert, melyet a nemzetközi szakirodalom „design as you go” néven említ, itt minden-

képpen alkalmazni kell majd. 

A hatásokat megelőző állapotfelmérések és értékelések szükségessége 

A jelenleg ismert állapotokat az eddigi kutatási, aktív termelési és felhagyási fázisok már 

módosították. Mielőtt az újabb, vagy felújított tevékenységek beindulnának szükséges az 

archív adatok kiegészítése a jelen állapotok felmérésével, majd egy alapos értékelés kialakítá-

sával. A felmérésnek nemcsak a környezeti értékek állapotára kell kiterjednie, de arra is, hogy 

az eddigi megfigyelőrendszer milyen kiegészítést, felújítást igényel. 

A recski területen első és legfontosabb teendő a megfelelő térségi megfigyelőrendszer 

felülvizsgálta és kiegészítése. A megfigyelőrendszert egyrészt a felszíni vízfolyások hozamára 

és vízminőségére, az ottani ökoszisztémák felmérésére és a monitorozandó indikátor élőlé-

nyek kijelölésére és rendszeres felmérésére kell kialakítani. 

Második fontos megfigyelési, monitor-elemet a patakvölgyek és a talajvíz zónája jelenti. 

Az előzőnek a felszíni-felszín alatti vizek kapcsolatára, az utóbbinak emellett még a települési 

ásottkutas vízhasznosítások állapotának jellemzésére kell irányulnia. 

A harmadik főbb megfigyelőrendszert a mélyebb vizek megfigyelései jelentik. Itt mind a 

fedőösszlet, mind az alaphegység termálvíztartójának vízszint-alakulását folyamatosan 

szükséges észlelni. Ki kell emelni, hogy a kt.2.5 jelű termálkarszt víztest különös jelentő-

séggel bír, hiszen a bükkszéki termálkutak is ezt a rendszert nyitják meg és egyértelmű kap-

csolat áll fenn az ott zajló vízszint csökkenés és a korábbi recski bányászati víztermelések 

között. 

Szükséges a hidraulikus potenciálszintek folyamatos észlelésének beindítása is, még a 

bányászati tevékenységek megkezdése előtt, mellyel a langyos és termálvizekre, esetleges 

ásványvizekre gyakorolt hatásokat lehet majd nyomon követni. A monitoringrendszer által 

mért vagy szolgáltatott információkat rendszeresen értékelni kell, az értékelés megfelelőségét 

környezeti szempontok szerint külső független szakértő intézménnyel kell elvégeztetni, 

és/vagy ellenőriztetni. 

Végül újra kiemeljük, hogy a mérhető regionális hatások jelenlegi ismereteink szerint érzé-

kelhetőek lesznek a mintegy 10 km-re található bükkszéki termálkutakban, így a bányászati 

tevékenység tervezésekor, erre különös tekintettel kell lenni. 
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A bánya újranyitását és üzemelését egy regionális áramlási modell elkészítésével szük-

séges megtámogatni, melynek folyamatos frissítése, a bányászat előrehaladtával gyarapodó 

ismeretek birtokában, a regionális kapcsolatok folyamatos nyomon követése érdekében erősen 

kívánatos. 

 

Országhatáron átnyúló hatással nem kell számolni. 

 

 

3.3. A területen és térrészen a környezeti hatások miatti korlátozás vagy 

tiltás alá eső bányászati technológiák felsorolása (MBFH) 

Az 1993. évi XLVIII. törvénynek „A tevékenység gyakorlása” elnevezésű fejezet 2. § (1) 

bekezdése kimondja, hogy „E törvény hatálya alá tartozó tevékenységeket az emberi élet, az 

egészség, a környezet, a termőföld és a tulajdon védelmének, valamint az ásvány- és geoter-

mikus energiavagyon gazdálkodási követelmények érvényesülésének biztosításával szabad 

végezni. 

A (2) bekezdés értelmében a bányászati tevékenység során olyan technológiát alkalmazni, 

amely cián- vagy cianidvegyület felhasználásával jár együtt, tilos”. 

Egyebekben nincs tudomásunk más, tiltás alá eső bányászati technológiáról. További 

egyedi esetek előfordulhatnak, melyeket szakhatóságok írnak elő. 
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3.4. A bányászati tevékenység értékelése a védett természeti és NATURA 

2000 területekre vonatkozóan a várható állapotváltozások megadása, a 

várható regionális hatások bemutatása (HOI) 

Az 1996. évi LIII., a természet védelméről szóló törvény (Tvt.) értelmében a természeti 

területek csak olyan mértékben vehetők igénybe, hogy a működésük szempontjából alapvető 

természeti rendszerek és folyamataik működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai 

sokféleség fenntartható legyen; vagyis a természetvédelmi célokkal ellentétesen nem lehet 

egy terület jellegét és állapotát megváltoztatni.  

Bárminemű bányászati tevékenység tervezésekor figyelembe kell venni a tervezett kon-

cessziós tevékenység lehetséges hatásait. A védett természeti terület állapotát és jellegét a 

természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni nem lehet. A termelőhely tervezésekor 

figyelembe kell venni az adott térszín, illetve a közeli, érintett vagy határos területek védett 

értékeit (védett- és fokozottan védett fajok), valamint a kutatási területen található védelem 

alatt álló területeket. Mivel a tevékenység várhatóan bizonyos mértékben hat a környezetére, a 

tevékenységet mindenképpen úgy kell tervezni, hogy az, a terület jellegében, használatában 

nem okoz változást, illetve nem zavarja, vagy károsítja a terület élőhelyeit, az ott élő 

természetvédelmi oltalom alatt álló és Natura 2000 jelölő fajokat. 

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 

275/2004. (X. 8.) kormányrendelet hirdeti ki a Natura 2000 hálózathoz tartozó területeket és a 

területeken előforduló, közösségi jelentőségű, valamint kiemelt közösségi jelentőségű 

élőhelytípusokat, illetőleg fajokat, valamint megállapítja ezek megőrzéséhez szükséges 

előírásokat. A Natura 2000 hálózat esetében a 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet 10.§ (1) és 

(2) bekezdései a 14. és 15. mellékletnek megfelelő hatásbecslési dokumentáció elkészítését 

írják elő. A kormányrendelet kimondja, hogy terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg 

engedélyezése előtt vizsgálnia kell a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló fajok és 

élőhely-típusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat.  

Az egyes védett és nem védett, de természetközeli területek egységes funkcionális rend-

szere, az egyes elemek összekapcsolódását biztosító eszköz az Országos ökológiai hálózat. 

 

A kutatáshoz és bányászati termeléshez kötődő tevékenységek esetenként jelentős zavaro-

kat okozhatnak. Kitermelő tevékenységek következtében védett értékes és ritka élőhelyek és 

fajok tűnhetnek el, vagy értékes élőhelyek alakulhatnak át. A bányászati tevékenységek 

potenciálisan negatív hatással lehetnek a biológiai sokszínűségre. Ha a tevékenység károsan 

befolyásolhat kiemelt közösségi jelentőségű fajt, populációt vagy azok élőhelyét, sem kutatás, 

sem kitermelés nem folytatható. Kutatási tevékenység Natura 2000 területeken csak a már 

meglévő földutakon végezhető, stabilizált, illetve szilárd burkolatú út nem létesíthető. Nem 

megfelelő talajviszonyok esetében olyan kutatási módszert kell választani, amely nem jár a 

terület állapotának, jellegének megváltoztatásával, nem okozza a védett vagy jelölő fajok és 

élőhelyek zavarását vagy károsodását, illetve nem ellentétesek a kijelölés céljaival. A 

tevékenység helyszínén vizsgálni kell a nyomvonalas létesítmények elhelyezkedését és meg 

kell határozni a védőtávolságokat, melyeken belül a tevékenység nem folytatható.  

A táj terhelhetősége alatt a tájnak olyan mértékű igénybevételét értjük, amely mellett a 

növényzet, az állatvilág, a vizek, a levegő és a talaj, illetve ezeknek az élő és élettelen 

elemeknek egymással kölcsönhatásban álló együttese (az ökoszisztéma) maradandóan nem 

károsodik (CSIMA 2008). A tájterhelhetőségi vizsgálat során meg kell állapítani azt, hogy a 

tervezett bányászati tevékenység (Recsk esetében pl. a meddőhányók, anyagszállítás, illetve a 

felszíni vizek terhelése) milyen követelményekkel jár a táj, tájrészlet, illetve a védett és a nem 

védett tájelemek, elem-együttesek állapotára.  
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Mélyművelésű bányászat esetében a kapcsolódó külszíni terhelések — meddőhányó, 

anyagszállítás — lehetséges következményei: élővilág, illetve élőhely teljes megsemmisülése 

a bányaterületen; élővilág zavarása (por, zajszennyezés, pionír és inváziós fajok terjedése stb.) 

a hatás területeken; talaj-, illetve karsztvíz szennyezése, hidrológiai jellemzők módosítása; 

másodlagos hatások (felszínmozgások, felszíni vízmedrek és vizes területek kiszáradása stb.). 

Minden bányászati tevékenységnél közös az, hogy az anyagszállítás miatt számolni kell a 

feltáró- és szállító utakon folyó forgalom által okozott terhelésekkel. Újrahasznosítástól 

függően, de leginkább a természeti tényezők módosulnak, de döntő változás következik be a 

tájszerkezeti- és tájképi tényezők esetében is. Ugyanakkor a bányához kapcsolódó járulékos 

beruházások (a bányajáratok víztelenítése, feldolgozóipar, erőmű, szállítóvezetékek és útvo-

nalak stb.) is jelentősen befolyásolhatják a tájszerkezetet és a tájkaraktert. A bányászat 

felhagyását követő újrahasznosításnak is nagy a szerepe a tájszerkezet alakításában. 

A keletkező hatásokkal szemben a védett természeti és a Natura 2000 területek érzéke-

nyebbnek tekinthetők. Mindemellett nagyobb összefüggő foltokban az országos ökológiai 

hálózat övezetei is érintik a területet, továbbá figyelembe kell venni az egyéb, területen élő 

természetvédelmi oltalom alatt álló értékek és Natura 2000 jelölő fajokat, amelyek nem 

feltétlen a védelem alatt álló területeken fordulnak elő. Ritka és veszélyeztetett fajok esetén 

akár kisebb vagy időszakos zavaró hatásoknak is komoly következményei lehetnek a fajok 

hosszú tavú túlélésére. Emellett a bányászati tevékenységgel érintett területeken ex lege 

védelem alatt álló értékek, illetve védelem alatt nem álló egyedi tájértékek is előfordulhatnak, 

amelyeket kiemelten kell kezelni a várható hatások becslése során. A területen található 

vízfolyások és vízgyűjtő-területeik, valamint a felszín alatti vízbázisok vízminőség-védelmi 

szempontjából fontosak (bányajáratok víztelenítése!), ezek a területek bányászati célú kutatás 

szempontjából sérülékenynek tekintendők. 

Az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről egyik alapelve rögzíti, hogy „a 

természet védelméhez fűződő érdekeket a nemzetgazdasági tervezés, szabályozás, továbbá a 

gazdasági, terület- és településfejlesztési, illetőleg rendezési döntések, valamint a hatósági 

intézkedések során figyelembe kell venni.” A 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet, az európai 

közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről, kimondja, hogy terv vagy 

beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt vizsgálnia kell a Natura 2000 terület jelö-

lésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt 

hatásokat. Bármilyen kedvezőtlen hatás megállapítása esetén bizonyos közérdekhez fűződő 

tervek vagy beruházások esetében lehet engedélyt kiadni, de a beruházást úgy kell 

megvalósítani, hogy az a lehető legkisebb kedvezőtlen hatással járjon, mivel a természet-

védelem is társadalmi közérdek az Alkotmány szerint.  

A természetvédelem közérdek, védett, vagy Natura 2000-es területekre és a védett terüle-

teken kívül előforduló védett élőlényekre egyaránt vonatkozik. Az Alaptörvény P) cikk (1) 

bekezdése értelmében a természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkész-

let, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális 

értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedé-

kek számára való megőrzés az állam és mindenki kötelessége. Ugyancsak az Alaptörvény 

rendelkezik arról a 38. cikk (1) bekezdésében, hogy az állam és a helyi önkormányzatok 

tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek 

szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, valamint a 

jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele. 

EU-s természetvédelmi kötelezettségeink teljesítése során a Natura 2000 szabályozás alá 

tartozó élőhelyek, illetve növény- és állatfajok megőrzése az EU természetvédelmi jogszabá-

lyainak betartása oldaláról is közérdek. Az EU által létrehozott természetvédelmi hálózat 

védelme alá eső fajok és élőhelyek védelme uniós kötelezettségként is közérdek.  
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A természetvédelem, mint közérdek a hatályos jogszabályi definíciókban is megjelenik. Az 

Alaptörvény XIII. cikk (2) bekezdése értelmében tulajdont kisajátítani csak kivételesen és 

közérdekből, törvényben meghatározott esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali 

kártalanítás mellett lehet. A 2007. évi CXXIII. törvény adja ennek részletes szabályait, mely a 

2. § k. pontjában a természetvédelmet, mint közérdeket egyértelűen nevesíti is. 
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II. A válaszadó közigazgatási szervek és szakhatóságok felsorolása 

Az MBFH a 103/2011 (VI. 29.) kormányrendelet 3.§ 1 pontja alapján megbízta az MFGI, 

OVF és HOI intézményeket a kormányrendelet 2. melléklete szerint előírt feltételeknek 

megfelelő érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat elkészítésére, Recsk II. rézérc vizsgálati 

területre. 

A tanulmányt, annak szakmai lektorálása után az MBFH a kormányrendelet 4.§ 1 pontja 

alapján az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási szerveknek véleményezésre és azok 

előírt adatszolgáltatása céljából megküldte. Minden érintett válaszolt. A beérkezett válaszok-

kal kapcsolatban az MBFH-nak véleményeltérése nincs, így a 4. § (7) bekezdésében előírt 

egyeztetésre nincs szükség. Az eredeti válaszlevelek az MBFH Irattárában találhatók meg. 

 

A válaszadók a következők voltak: 

 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi 

Szervezet, Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 

Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály 

Heves Megyei Kormányhivatal 

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi 

Hivatala 

Heves Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, 

Erdőfelügyeleti Osztály 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 

Mátraderecske Községi Önkormányzat Jegyzője 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 

Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Bodonyi Kirendeltsége 

Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

Recski Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
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III. Tiltások és korlátozások az érzékenységi és terhelhetőségi 

vizsgálat, valamint az illetékes hatóságok válaszai alapján 

Az MBFH a 103/2011 (VI. 29.) kormányrendelet (Kr.) 3.§ 1. pontja alapján megbízta az 

MFGI, az OVF és HOI intézményeket a kormányrendelet 2. melléklete szerint előírt feltéte-

leknek megfelelő érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat elkészítésére Recsk II. rézérc vizs-

gálati területre. 

A kiigazításokat kérő közreműködő hatóságok — a Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Ka-

tasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi Szervezet, Katasztrófavédelmi Hatósági 

Szolgálata, a Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Termé-

szetvédelmi Főosztálya, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, 

Országos Tisztifőorvosi Hivatala — észrevételei alapján és az adatszolgáltatás keretében 

részünkre megküldött információk felhasználásával a tanulmányt lehetőségeink szerint 

kiegészítettük, illetve javítottuk. 

 

A továbbiakban ismertetjük Recsk II. területre az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat, 

valamint a közreműködő közigazgatási szervek válaszai alapján megállapítható tiltásokat és 

korlátozásokat. Összefoglalónkban az egyes levelek tömörített, az alábbi elv alapján rendezett 

kivonatát közöljük: 

Az áttekinthetőség érdekében az anyagot a kormányrendelet 1. § (2) bekezdésében megha-

tározott tematikus sorrendet követve alegységekre bontjuk. Ezek első szakaszában a tanul-

mánynak a témakörre vonatkozó megállapításaira utalunk, a második szakaszban a szakható-

ságoknak az adott szakterületre vonatkozó megállapításait, a harmadik szakaszban az illető 

tárgyban közreműködő szakhatóságok listáját közöljük. 

A levelek eredeti példánya a mellékletekkel együtt az MBFH Irattárában tekinthető meg. 

 

 

1. Környezet-, táj- és természetvédelem 
 

A vizsgálati terület természetvédelmi oltalom alatt álló térségeivel a tanulmány 1.1.4. alfe-

jezete foglalkozik. A vizsgálati területen nemzeti park nem található, de közel fele áll 

valamilyen szintű védelem alatt. Ebből a tájvédelmi körzet általi lefedettség viszonylag kicsi, 

a Natura 2000-es védelem ennél lényegesen jelentősebb, ezen belül a különleges madárvé-

delmi terület dominál. A legnagyobb fedettséggel a nemzeti ökológiai hálózat elemei bírnak, 

ezen belül a magterület dominál. 

A különféle szintű védettséget élvező területek esetében bármilyen tevékenység — ameny-

nyiben összeegyeztethető a természetvédelmi célokkal — csak a jogszabályokban rögzített 

feltételek betartásával, folyamatos ellenőrzés mellett végezhető. 

A tanulmány 3.1.1.–3.1.5., 3.1.8–3.1.10. alfejezetei rövid áttekintést adnak a felszíni 

környezeti elemek várható terheléséről, egyes környezeti elemnél kitérve a legalapvetőbb 

szabályozási elvekre is. 

 

A környezet-, táj- és természetvédelem kapcsán a következő hatósági korlátozásokat kell 

figyelembe venni: 
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A Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya arról tájékoztat, hogy 

— Környezeti kármentesítési szempontból koncesszióra javasolt területhez kapcsolódó 

bányászati tevékenység folytatásához a pályázati kiírásban előírni szükséges 

követelményeket, tiltó és korlátozó rendelkezéseket a hatályos jogszabályok tartalmazzák. 

A koncesszió kiírásakor javasolt előírni, hogy a tevékenység (kutatás, hasznosítás) 

tervezését, végrehajtását a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) 

kormányrendeletben meghatározott körülmények figyelembe vételével kell végezni és 

azoknak való megfelelést, az előírások teljesülését a tevékenységre vonatkozó 

engedélyezési eljárások során, az engedélyezési tervekben be kell mutatni, illetve igazolni 

kell. 

— Természet- és tájvédelmi szempontból a benyújtott dokumentációt elfogadja. A tanulmány 

felsorolja és részletezi az érintett védett természeti területeket, Natura 2000 területeket, 

illetve az országos ökológiai hálózat övezeteit és az ezekre a területekre vonatkozó 

szabályokat. 

— Hulladékgazdálkodási szempontból általánosságban előírható, hogy a tevékenység végzése 

során be kell tartani a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv., a végrehajtására kiadott, 

valamint az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltakat. 

— Levegőtisztaság-védelmi szempontból a koncessziós pályázat kiírásában javasolja szere-

peltetni a légszennyezettségi alapállapot méréssel történő meghatározását, valamint az 

üzemeltetés első évében ajánlott szabványos PM10 mérést végezni nyári száraz, illetve 

fűtési időszakokban a bányaüzemhez legközelebb eső lakóingatlanoknál a levegőterhelt-

ségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőr-

zésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendeletnek 

megfelelően. 

— Zajvédelmi szempontból megállapítja, hogy a tervezett bányászati tevékenységre, illetve 

létesítményekre vonatkozóan a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

284/2007. (X. 29.) kormányrendelet hatálya terjed ki. A rendelet 9. §-ban foglalt, létesítés-

sel kapcsolatos zaj és rezgés elleni védelmi követelmények betartásával biztosítható, hogy 

a tervezett beruházás ne haladja meg a környezeti zaj-, illetve rezgésterhelési határér-

tékeket. 

A tanulmány szövegét a Hivatal észrevétele alapján javítottuk. 

 

A Parádi
1
 Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője jelzi, hogy a tervezett koncessziós 

tevékenység helyi természetvédelmi oltalom alatt álló területet — az Ilona-völgyi fasort 

(09/06/TT/75, hrsz.: 56), a Parád–Recsk közötti gesztenye fasort (09/05/TT/75), 

Parádfürdő parkját (09/25/TT/82, hrsz.: 526, 516/6, 516/2) és a Szent István csevice kutat 

— érintheti. 

A Recski Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője tájékoztat arról, hogy a tervezett kon-

cessziós tevékenység országos jelentőségű védett természeti területet — a 0130/3 hrsz-ú; a 

Mátrai Tájvédelmi Körzethez tartozó Arborétumot —érintheti. 

 

A Mátraderecske Községi Önkormányzat Jegyzője és a Parádi Közös Önkormányzati 

Hivatal Bodonyi Kirendeltsége kijelentik, hogy a koncessziós tevékenység igazgatási 

területükön nem érint helyi természetvédelmi oltalom alatt álló (ill. helyi védettség alatt 

álló) területet. 

                                                 
1
 A levelek rövid ismertetésekor vastag betűs településnév esetén az információk magára a településre 

vonatkoznak. Normál betűvel írt településnév esetében az érintett település (vagy települések) neve a bekezdés 

szövegében dőlt betűvel jelenik meg. 
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A Kr. 1. § 2. pontjában nem tesz külön említést az erdőgazdálkodással kapcsolatos 

kérdésekről, ezért az erdők védelmét a természetvédelemmel összefüggően, ebben az alfeje-

zetben tárgyaljuk. Az erdőgazdálkodással kapcsolatos, alapvető irányelvekkel a 3.1.10. 

alfejezet foglalkozik. 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, 

Erdőfelügyeleti Osztálya 
— Tájékoztat arról, hogy a vizsgálati területen erdőterületek, ezen belül védett és Natura 

2000-es erdőterületek is találhatóak. Az erdőterületet érintő érckutatást és kitermelést 

megelőzően a jogosultnak engedélyt kell kérnie az erdőterület igénybevételéhez. 

— Az igénybevételi eljárást az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 

2009. évi XXXVII. törvény Evt.) „VII. fejezet Az erdőterület igénybevétele”, valamint az 

Evt. végrehajtására kiadott 153/2009.(XI.13) FVM rendelet (Vhr.) „Az erdő igénybevételé-

re vonatkozó szabályok” rendelkezései alapján kell lefolytatni. Az erre vonatkozó utalást 

és leírást a vizsgálati tanulmány 3.1.10. része is tartalmazza. 

— Az Evt Evt 78. §-a szerint: 

— (1) Erdőt igénybe venni csak kivételes esetben, a (3) bekezdés kivételével kizárólag a 

közérdekkel összhangban lehet. 

— (3) Gazdasági elsődleges rendeltetésű kultúrerdő és faültetvény igénybevételét az erdé-

szeti hatóság az adott erdő fekvése szerinti vagy az azzal szomszédos településen végre-

hajtott, az igénybe vett erdővel legalább azonos területű, azzal megegyező vagy attól 

magasabb természetességi állapotú csereerdősítés elvégzésének feltétele mellett a közér-

dekkel való összhang hiányában is engedélyezheti. 

— (4) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás esetén a közérdek-

kel való összhangot vélelmezni kell. 

— Erdőterület igénybevétele eseten az eljáró hatóság a „Recsk” nevű területen a Heves 

Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdőfelügyeleti 

Osztálya. Védett természeti területeken lévő vagy Natura 2000-es területeken lévő erdők 

igénybevétele esetén az eljárás során a 68/2015. (III. 30.) kormányrendelet 44. § (1) bekez-

dés f) és g) pontja, illetve 46. § a) és b) pontjában foglalt szakkérdés vizsgálata szükséges. 

A felmerült szakkérdés tekintetében a Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Kormányhivatal 

(Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya — 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.) 

illetékességét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) kormányrendelet 8. § (1) bekezdése, 

hatáskörét ugyanezen rendelet 27. § (1) c) pontja és (2) bekezdése, feladatkörét ugyanezen 

rendelet 32. §-a állapítja meg. Az erdőterület igénybevételi eljárás során az illetékes 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak a tárgykörben adott természetvédelmi 

szakvéleményét az erdészeti hatóságnak be kell építenie a döntésébe. 

— Az erdőterületekre vonatkozó adatszolgáltatás, amely hagyományos és digitális formában 

is kérhető, az Evt. 39. § (2) rendelkezése alapján történik, miszerint: „Az Adattár adatai 

országosan vezetettek és nyilvánosak, és azokból az e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályban meghatározottak szerint — elektronikus úton is — teljes- vagy szemle 

másolat adható.” 

—Az adatszolgáltatás szabályait az Evt. végrehajtására kiadott Vhr. 22. § írja elő, miszerint: 

— (1) Az Adattárból adatszolgáltatást — az erdészeti hatósági eljárásban fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díjakról szóló külön jogszabályban meghatározott díj megfizetése ellenében 

— az erdészeti hatóság végez Az Adattárból betekintés útján adatszolgáltatásra nincs 

lehetőség. 
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— (3) A szemle másolat az erdőrészlet aktuális adatait tartalmazza. Szemle másolatként 

meghatározott erdőrészletek körére vonatkozó, feldolgozott adat, illetőleg erdészeti nyíl-

vántartási térképmásolat is kérelmezhető. A Szemle másolat korlátozás nélkül kiadható. 

— (5) Adattári másolat kiadása iránti kérelmet az erdészeti hatóság központi szerve által 

rendszeresített, és a honlapján közzétett, formanyomtatványon kell benyújtani. 

Az 1. témakörben együttműködő hatóságok: 

Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály 

Heves Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, Erdőfel-

ügyeleti Osztály 

Mátraderecske Községi Önkormányzat Jegyzője 

Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Bodonyi Kirendeltsége 

Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

Recski Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 

 

2. Vízgazdálkodás és vízvédelem 
 

A terület hidrológiai leírását az 1.3. fejezet tartalmazza. A tanulmány 3.2. fejezete ismerteti 

a bányászati tevékenység esetén a rezervoárt érő hatásokat. A helyzet sajátossága, hogy itt 

korábban már zajlott bányászati tevékenység, mely során több évtizedig mélyszinti bányamű-

velést végeztek jelentős víztermeléssel. Ez idő alatt folyamatosan figyelték a környezeti hatá-

sokat, ezek összefoglaló ismertetése a bányabezáráshoz kacsolódó tanulmányokban történt 

meg. Felhívja a figyelmet arra, hogy a nyersanyagbányászat folyamán valamennyi olyan 

hatásra biztosan számítani lehet, melyet a korábbi üzemelés során megismerhettünk, továbbá, 

hogy a vízvédelmi célú víztermelések hatása az 1990-es években megismert, akkori szekun-

der fázis hatásterületénél nagyobbra fog kiterjedni. 

Hangsúlyozza a hatásokat megelőző állapotfelmérések szükségességét, melynek nemcsak a 

környezeti értékek állapotára kell kiterjednie, hanem arra is, hogy az eddigi megfigyelőrend-

szer milyen kiegészítést, felújítást igényel. Ismerteti azt a három fő elemet, melyet a monito-

ring rendszernek vizsgálnia kell a hatékony környezetvédelem érdekében. 

Kiemeli, hogy a mérhető regionális hatások érzékelhetőek lesznek a mintegy 10 km-re talál-

ható bükkszéki termálkutakban, így a bányászati tevékenység tervezésekor, erre különös 

tekintettel kell lenni. 

A bányászati tevékenység során figyelembe veendő hidrológiai feltételeket; a vízgyűjtő-

gazdálkodási terv alapján a védett területek elhelyezkedését, a területet felszíni és felszín alatti 

víztestek állapotát és a felszín alatti vízkivételi tevékenységet az 1.4. fejezet tárgyalja. 

 

A vízgazdálkodás és vízvédelem kapcsán a következő hatósági vélemény érkezett: 

 

A Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi 

Szervezet, Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat véleménye szerint a pályázati 

kiírásban szerepeltetni kell különösen a mélyszinti termelés tekintetében annak vizsgálatát, 

hogy a termelést milyen technológiákkal tervezik végezni, ezek közül melyekkel 

minimalizálhatók a tevékenység felszín alatti és felszíni vízkészletekre gyakorolt hatásai. 

— Ugyancsak a pályázat kiírásában kell szerepelnie a kutatás során a felszíni és különösen a 

felszín alatti vizek mennyiségi, minőségi vizsgálatának, melyek segítségével a területet 

jellemző, rendelkezésre álló adatok bővíthetők, pontosíthatók, illetve a tervezett bányászati 

tevékenységek felszíni és felszín alatti vizekre, víztestekre gyakorolt hatásai a tervezett 
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technológiához igazodóan megbízhatóan megállapíthatók, megalapozottan értékelhetők, 

valamint a bányászat során szükséges vízgazdálkodási és vízvédelmi intézkedések 

tervezhetők. 

— A vizsgálatokat olyan mélységben kell elvégezni, hogy a bányászati tevékenység megkez-

déséhez szükséges környezetvédelmi engedélyezési eljárás során elég adat álljon 

rendelkezésre a bányászat felszín alatti vizekre gyakorolt hatásainak előrejelzéséhez. 

Kiemelten kell foglalkozni a termelés során esetlegesen szükségessé váló (amennyiben a 

vizsgált, ismertetett tervezett technológia ezt szükségessé teszi) mélyszinti víztelenítés 

Bükkszéki SALVUS kutak és Mátraderecske hévízkútja engedélyezett vízhasználatára 

gyakorolt hatások vizsgálatával, továbbá a bányászati meddő elhelyezés felszíni és felszín 

alatti vízkészlet minőségére gyakorolt hatásaival. 

— Ismertetni kell, hogy a tervezett bányászati tevékenység során — különös tekintettel arra, 

ha a mélyszinti termelés víztelenítéssel tervezett — hogyan biztosítható a vízgyűjtő gazdál-

kodási tervben jelenleg gyenge minősítésű Recsk–Bükkszék termálkarszt esetében a 

meghatározott célkitűzés, a jó állapot vagy potenciál elérése. 

— A tervezett tevékenységgel összefüggésben elvezetett vizek befogadóra gyakorolt hatásá-

nak vizsgálata és értékelése, vizsgálva a vízfolyásokból történő vízhasználatokra gyakorolt 

hatást, valamint azt, hogy a tervezett tevékenység és ismertetésre kerülő technológia 

mellett hogyan biztosítható a vízgyűjtő gazdálkodási tervben jelenleg rossz és mérsékelt 

állapotú víztestek esetében a jó állapot, potenciál elérése, valamint a felszíni víz vízszeny-

nyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól rendelkező 10/2011. (VIII. 

18.) VM rendeletben foglaltak biztosítása. 

— Felhívja a figyelmet az érintett térség vízfolyásai parti sávjainak — a vonatkozó hatályos 

jogszabálynak megfelelő — biztosítására. 

— A Hatóság leveléhez csatolta a Bükkszék SALVUS kutak és a Parádsasvár, Csevice 1. 

forrás és Csevice I. és II. jelű kutak védőidom határozatokat és a védőterületet kijelölő 

határozatokat. A levél és melléklete a MBFH Irattárában tekinthető meg. 

A tanulmány szövegét a Hivatal észrevétele alapján javítottuk. 

A 2. témakörben együttműködő szakhatóság: 

Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgató-helyettesi 

Szervezet, Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 

 

 

3. Kulturális örökségvédelem 
 

Az MBFH által megbízott intézmények az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat során a 

kormányrendelet 2. mellékletében felsorolt szempontok szerint végezték a vizsgálatot. Ezen 

túlmenően a tanulmány 3.1.11. alfejezete röviden érinti az örökségvédelem témakört. 

 

A kulturális örökségvédelem kapcsán a következő hatósági korlátozásokat kell figyelembe 

venni: 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvé-

delmi Hivatala tájékoztat arról, hogy a vizsgálati területen a rendelkezésre álló hatósági 

nyilvántartások alapján nyilvántartott régészeti lelőhelyek találhatók. 

— Felhívja a figyelmet arra, hogy a régészeti lelőhelyeken megvalósuló tevékenység, épít-

mény, létesítmény engedélyezésére irányuló eljárásokban — a régészeti örökség és a 

műemléki érték megőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) kormány-

rendelet (Kr.) 3. § a) pontja alapján, a Kr. 63 § (1) bekezdésben és Kr. 64 § (1) 
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bekezdésben felsorolt szakkérdésekben — a Hivatalt szakhatóságként meg kell keresni. A 

Hivatal illetékességét a Kr. 1. mellékletének 9. pontja állapítja meg. 

— A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 11. §-a értelmében 

a régészeti lelőhelyek a törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. A Kötv. 10. 

§ (1)–(2) bekezdései alapján a régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, 

eredeti állapotukban, eredeti összefüggéseikben kell megőrizni, a védelmükre irányuló 

intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük. 

— A Kötv. 19. § (2) bekezdése szerint a régészeti örökség elemei a régészeti érdekű területek-

ről vagy a régészeti lelőhelyekről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. A 

földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal, beleértve az ásványi vagyon kitermelé-

sét is, a Kötv. 19. § (1) bekezdése szerint a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabály-

ban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. Amennyiben ez nem lehetséges, 

úgy a Kötv. 22. § (1) bekezdése alapján megelőző feltárást kell végezni. 

— Amennyiben régészeti lelőhelynek nem minősülő területen földmunkák során váratlan 

régészeti lelet vagy emlék kerül elő, a Kötv. 24. §-ába foglaltak szerint kell eljárni. 

— Felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a tervezett kutatás és kitermelés a Kötv. 7. § 

20. pontja alapján nagyberuházásnak minősül, a Kötv. 23/C. § (1) bekezdése alapján a 

beruházónak a nagyberuházás területére vonatkozó előzetes régészeti dokumentációt 

(ERD) kell készíttetnie. Az ERD a Kötv. 7. § 3. pontja alapján valamely terület régészeti 

érintettségének tisztázására, a régészeti örökség elemeire vonatkozó ismeretek (különösen 

a lelőhely jellegének, korának, kiterjedésének és intenzitásának) megszerzésére és pontosí-

tására szolgáló, valamint az ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás formá-

jának, idő- és költségvonzatainak meghatározásához hozzájáruló, az ismert adatok és 

források feldolgozásával, a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres 

lelőhely-, illetve leletfelderítés, terepbejárás és próbafeltárás alkalmazásával készült 

dokumentum. 

— A Kr. 22. § (5) bekezdése értelmében a feltárási projekttervet tartalmazó előzetes doku-

mentációt a földmunkával járó tevékenység engedélyezésére irányuló azon első hatósági 

eljárás megindítására irányuló kérelemhez kell mellékelni, amelyben a hatóság eljár vagy 

szakhatóságként közreműködik. 

— A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központról szóló 

199/2014. (VII1. 1.) kormányrendelet 6. § d) pontjára figyelemmel a Kötv. 23/C § (3) 

bekezdése értelmében az ERD-t a beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján a Forster 

Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ(1014 Budapest, 

Táncsics Mihály u. 1., Tel.: 1/430–6000, regeszetiprojektiroda@forsterkozpont.hu) készíti 

el oly módon, hogy a gyűjtőterületén érintett múzeumot bevonja az adatszolgáltatásba és a 

teljességi nyilatkozatott 8 napon belül megküldi. 

— Felhívja a figyelmet arra, hogy nagyberuházások esetében a hatósági eljárásokhoz az ERD 

elkészítése abban az esetben is szükséges, ha a célterület örökségvédelmi szempontból a 

rendelkezésre álló közhiteles nyilvántartások adatai alapján nem érintett. 

— A régészeti lelőhelyre vonatkozó részletes adatokat az országos közhiteles lelőhely-

adatbázist kezelő Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 

Nyilvántartási Iroda jogosult kiadni. 

— A beruházási területen több műemlék épület és műemléki környezet található. Az ezekre 

vonatkozó előírásokat, szempontokat, követelményeket a már fentiekben említett Kötv. és 

a Kr 28. §.-a tartalmazza. Javasolja, hogy a tervezési munka megkezdésekor, ill. folyamán 

Hivatal képviselőjével egyeztessenek. 
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A 3. témakörben együttműködő szakhatóság: 

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi 

Hivatala 

 

 

4. Termőföldvédelem 
 

A tanulmány 1.1.2. alfejezete környezeti állapot szinten, röviden ismerteti a vizsgálati 

területen előforduló talajfajtákat, a 3.1.9. alfejezet pedig felvázolja a legfontosabb szabályo-

zási elveket. A konkrét telephely ismeretének hiányában érzékenységi vizsgálat nem történt. 

 

A termőföldvédelem kapcsán a következő hatósági korlátozásokat kell figyelembe venni: 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal ingatlanügyi hatósági feladatkörben megfogalmazott 

véleménye a következő: 

— A tanulmány véglegesítésénél, a pályázat kiírásánál, illetve a később tervek készítésekor 

figyelembe kell venni a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.) 

előírásait, a termőfölddel való takarékos gazdálkodást, mely szerint a termőföldek tervezett 

igénybevételét (más célra való felhasználását) az indokolt szükségletnek megfelelő lehető 

legkisebb területi mértékre kell korlátozni és lehetőség szerint a gyengébb minőségű földek 

felhasználásával. 

— A Tfvt. 11. §-a rendelkezik az átlagosnál jobb minőségű földek igénybevételéről. Az 

átlagosnál jobb minőségű termőföldek más célra való felhasználásának tervezését nem 

javasolja, átlagosnál jobb minőségű termőföld más célú felhasználása csak időleges, illetve 

helyhez kötött igénybevétel céljából engedélyezhető. 

— Tájékoztat arról, hogy a termőföldek tervezett igénybevétele (végleges és időleges más 

célú hasznosítás), a Tfvt. alapján engedélyköteles. Az engedélyezés iránti kérelmet a 

konkrét területi adatok megjelölésével együtt az illetékes járási hivataltól kell kérni. 

— Felhívja a figyelmet arra, hogy termőföldre építési engedély csak a járási hivatal jogerős 

más célú hasznosításának engedélye birtokában adható. 

A 4. témakörben együttműködő szakhatóság: 

Heves Megyei Kormányhivatal 

 

 

5. Közegészségügy és egészségvédelem 
 

A kormányrendelet 2. melléklete nem tartalmaz közegészségüggyel és egészségvédelem-

mel kapcsolatos utalást, így ilyen jellegű megállapítása a tanulmánynak nincs. 

 

A közegészségügy és egészségvédelem kapcsán a következő hatósági választ kell figye-

lembe venni: 

 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

felhívja a figyelmet arra, hogy a vizsgálati területen helyezkedik el a „Parád” elnevezésű, 

minősített gyógyhely. A Hivatal leveléhez mellékelte a gyógyhely határainak pontos 

leírását, illetve térképét. 

A tanulmányt a Hivatal által megadott adatok alapján javítottuk. 
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Az 5. témakörben együttműködő szakhatóság: 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

 

6. Nemzetvédelem 
 

A kormányrendelet 2. melléklete nem tartalmaz nemzetvédelemmel kapcsolatos utalást, 

így ilyen jellegű megállapítása a tanulmánynak nincs. 

 

A nemzetvédelem kapcsán a következő szakhatósági választ kell figyelembe venni: 

 

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala megállapítja, hogy a jelzett koncessziós 

területek honvédelmi, illetve katonai célú létesítmény működési- vagy védőterületét nem 

érintik, a kutatás és kitermelés a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi felada-

tainak ellátását nem befolyásolja. 

A 6. témakörben együttműködő szakhatóság: 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 

 

 

7. Településrendezés 
 

A Kormányrendelet 2. melléklete nem tartalmaz településrendezéssel kapcsolatos 

értékelést, a témakörre vonatkozó alfejezete a tanulmánynak nincs. 

 

A településrendezés kapcsán a következő hatósági válaszokat kell figyelembe venni: 

 

A Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezett 

koncessziós tevékenység érinti a település belterületi lakott részét is. A korábbi vállalatve-

zetői nyilatkozatok szerint a tervezett tevékenység a felszínre nincs hatással. Ennek 

megerősítését a továbbiakban is szükségesnek tartja. 

 

Az alábbi települések arról nyilatkoztak, hogy a tervezett koncessziós tevékenység nem 

ütközik a helyi építési szabályzattal: 

Mátraderecske Községi Önkormányzat Jegyzője, 

a Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője és 

a Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Bodonyi Kirendeltsége. 

A 7. témakörben együttműködő hatóságok: 

Mátraderecske Községi Önkormányzat Jegyzője 

Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Bodonyi Kirendeltsége 

Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 

 

8. Közlekedés 
 

A tanulmány 2.4.1. alfejezete vázlatosan ismerteti a vizsgálati terület tágabb környezete út- 

és vasúthálózatának főbb jellemzőit, néhány vonatkozó jogszabállyal. 

 

A közlekedés kapcsán a következő szakhatósági válaszokat kell figyelembe venni: 
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A Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala a „Recsk II. rézérc 

koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmá-

nya” tárgyú tervezettel kapcsolatosan vasúti és vízi közlekedési szempontból észrevételt 

nem tesz. 

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala megállapítja, hogy a vizsgálati terület a 

légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések működésére és a légiközlekedés biztonsá-

gára vonatkozó követelményeket nem érinti. 

A Heves Megyei Kormányhivatal közlekedési témakörben megfogalmazott véleménye a 

következő: 

— A koncessziós pályázatra javasolt terület Heves megyében több település közigazgatási 

területét érinti. Az érintett területen található országos közút a 24. sz. főút, melynek fejlesz-

tése a rendelkezésére álló információk szerint az érintett területen belátható időn belül nem 

tervezett. A vizsgálati terület térségében találhatók a 23. és 25. sz. főutak, melyek Bátony-

terenye–Ózd közötti szakaszának korszerűsítéséről, fejlesztéséről kormányhatározat van. 

Ezen útkorszerűsítésről, útfejlesztésről jelenleg részletek még nem ismertek. A területen 

ugyancsak találhatók még belterületi helyi közutak, valamint külterületi (mezőgazdasági) 

utak, melyek helyi (önkormányzati) közutak, illetve magánutak. A helyi közutak mezőgaz-

dasági utak fejlesztése, korszerűsítése az érintett területeken a pénzügyi források rendelke-

zésére állásának függvénye. 

— A vizsgálati terület megkutatása és az ércvagyon kitermelése, amennyiben a felszínre is 

kiterjedő talajmozgásokat nem eredményez, úgy a kutatás és kitermelés a közutak állagára 

káros hatást nem gyakorol, a közúti forgalom biztonságát nem veszélyezteti, útügyi 

érdekeket nem sért. Szükséges azonban a geofizikai kutatás ütemezésének, helyszíneinek 

tervezésekor egyeztetni a geofizikai vizsgálat hatókörzetében lévő hidak útkezelőivel 

(Magyar Közút NZrt., helyi önkormányzatok) a kutatás (talajrezgés) hidakra gyakorolt 

hatása miatt. Felhívja a figyelmet arra, hogy a vizsgálati területen az ércvagyon megkutatá-

sához és kitermeléséhez kapcsolódó közút igénybevételéhez a közúti közlekedésről szóló 

1988. évi I. törvény (Kt.) 36. § (1) bekezdése alapján a közút felbontásához, annak 

területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút 

területének egyéb, nem közlekedési célú elfoglalásához a közút kezelőjének hozzájárulása 

szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő. Ha a közút területének 

nem közlekedési célú igénybevétele valamely hatóság engedélyéhez kötött építmény elhe-

lyezése céljára szükséges, a nem közlekedési célú igénybevételről is — a közút 

kezelőjének hozzájárulásával — az építési (létesítési) engedélyezési eljárásban kell hatá-

rozni. Amennyiben az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájáru-

lásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja, a közút területének nem közlekedési célú 

igénybevételéről az engedélyező hatóság a közlekedési hatóság nyilatkozata alapján dönt. 

— A Kt. 42/A. § (1) bekezdése alapján a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges külterü-

leten a közút tengelyétől számított ötven méteren, autóút és főútvonal esetén száz méteren 

belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, nyomvo-

nal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb 

ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút területének határától számított tíz 

méteren belül fa ültetéséhez vagy kivágásához, valamint belterületen — a közút mellett — 

ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építésé-

hez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a helyi építési szabályzat-

ban vagy a szabályozási tervben szereplő közlekedési és közműterületen belül nyomvonal 

jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, továbbá a közút területének határától 

számított két méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához amennyiben az 

elhelyezendő létesítmény dőlési távolsága a közút határát keresztezi. 
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A 8. témakörben együttműködő szakhatóságok: 

Heves Megyei Kormányhivatal 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 

 

 

9. Ásványvagyon-gazdálkodás 
 

Az MBFH, mint az ásványvagyon-gazdálkodás tekintetében illetékes szakhatóság részt 

vett az érzékenységi és terhelhetőségi tanulmány elkészítésében. Az ásványvagyon-gazdál-

kodással, illetve a koncessziós tevékenységgel kapcsolatos hatósági állásfoglalást a tanulmány 

1.6. és 3.3. alfejezetei tartalmazzák. 

 

Az ásványvagyon-gazdálkodás témakörben más szakhatóság nem nyilatkozott. 

 

 



Recsk II. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 

 

156 

 

Függelék 

1. függelék. Rövidítések 

CORINE: Coordination of Information on the Environment (Corine Land cover: európai 

egységes felszínborítás) 

EOV: Egységes Országos Vetület 

ÉTT: Érzékeny Természeti Terület 

ELGI: Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 

ÉTT: Érzékeny Természeti Terület 

FAVÖKO: Felszín Alatti Vizektől függő Ökoszisztémák 

MÁFGBA: MBFH Országos Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár 

MÁFI: Magyar Állami Földtani Intézet 

ma: méretarány 

mAf: Adriai tenger feletti magasság 

mBf: Balti tenger feletti magasság 

MBFH: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

MFGI: Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (az ELGI és a MÁFI jogutódja 2012.04.01-től) 

OGYFI: Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság 

SCI: Sites of Common Importance, közösségi jelentőségű élőhely (Natura 2000) 

SPA: Special Protection Areas, különleges madárvédelmi terület (Natura 2000) 

TE: természeti emlék (természetvédelem) 

TDS: Total dissolved salt, összes oldott sótartalom 

TT: természetvédelmi terület 

VESZ: vertikális egyenáramú szondázás (geofizika) 

VGT: Vízgazdálkodási terv 

VKI: Víz Keretirányelv 

F: formáció 

T: tagozat 

Q: kvarter 

Pl: pliocén 

Pa2: felső-pannóniai 

Pa1: alsó-pannóniai 

Pa: pannóniai 

Ms: szarmata 

Mb: badeni 

Mk: kárpáti 

Mo: ottnangi 

Me: eggenburgi 

Mi: miocén 

Ol: oligocén 

K: kréta 

J: jura  

T3: felső-triász 

T2: középső-triász 

T1: alsó-triász 

T: triász  

Mz: mezozoikum 

P: perm 
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C: karbon  

D: devon 

S: szilur 

O: ordovícium 

Cm: kambrium 

Pz: paleozoikum 

OPz: ópaleozoikum. 
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2. függelék. A területre eső közigazgatási egységek lakossága és népsűrűsége 

(Forrás: TEiR [KSH Népszámlálás 2011; NAV Személyi jövedelemadó statisztika]) 

 

Település Járás 

Lakó-

népesség, 

2011 (fő) 

Terület 

2011  

(km2) 

Nép-

sűrűség, 

2011 

(fő/km2) 

Öregedési 

index, 

2011  

(%) 

Az 

általános 

iskola 

nyolcadik 

évfolya-

mát 

elvégzők 

aránya, 

2011 (%) 

Középfokú 

iskolai 

végzettség, 

érettségi 

nélküli, 

szakmai 

oklevéllel 

rendelkezők 

aránya, 2011 

(%) 

Érettségi-

zettek 

aránya, 

2011 (%) 

Egyetemi, 

főiskolai, 

egyéb 

oklevéllel 

rendelkezők 

aránya, 

2011 (%) 

Aktivitási 

arány, 

2011 (%) 

Munka-

nélküliségi 

ráta, 2011 

(%) 

Egy 

lakosra 

jutó jö-

vedelem, 

2011 

(Ft/fő) 

A cigány 

népesség 

aránya, 

2011 (%) 

Pétervásárai járás összesen 21433 475,1 45 140,6 32,1 21,4 22,0 7,0 37,3 18,0 509592 12,7 

Bodony Pétervásárai 764 29,0 26 160,4 33,7 20,4 21,9 6,5 38,9 21,2 440109 9,9 

Mátraderecske Pétervásárai 1962 14,0 140 165,4 31,8 22,1 21,9 7,0 40,2 19,8 568795 11,4 

Parád Pétervásárai 2053 37,2 55 189,0 28,0 23,4 24,5 9,6 38,4 17,0 528855 7,1 

Recsk Pétervásárai 2789 45,4 62 125,1 27,5 20,6 28,6 7,4 40,3 15,2 521053 13,6 

Forrás: KSH Népszámlálás 2011 
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3. függelék. A területre eső fúrások (MBFH Fúrásnyilvántartás, MFGI, MFA) 

Település Azonosító 
EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Z 

(mBf) 

Mélység 

(m) 
Dátum 

MBFH 

dokumentáció+ 

Mélyfúrás-geofizika* 

A 
Méréstípusok / 

Hossz / dőlésirány / -szög 

Recsk Rk–002 727492.88 288157.02 194,810 31,9 2013 Naturaqua et al. 2013 –  

Recsk Rk–003 727489.60 288190.30 195,08 50,16 2013 Naturaqua et al. 2013 –  

Recsk F–1 726410 288973 198 155 2012 RecskÉ Zelenka Dura 2013a  155/-/-90? 

Recsk F–2 727266 288619 269 195 2012 RecskÉ Zelenka Dura 2013a  195/-/-90? 

Recsk F–3 727252 288558 289 200 2012 RecskÉ Zelenka Dura 2013a  200/330?/-70? 

Recsk F–4 726918 288789 209 200 2012 RecskÉ Zelenka Dura 2013a  200/150?/-70? 

Recsk F–5 727085 289003 220 220 2012 RecskÉ Zelenka Dura 2013a  144.1/150?/-70? 

Recsk F–4/a 726955 285390 256 100 2010 RecskD Zelenka Dura 2013b  100 m/-60?/270? 

Recsk F–6 726832 284547 288 100 2008 RecskD Zelenka Dura 2013b  100 m/-60?/300? 

Recsk HUM–1 727869 288327  200 2005   –  

Recsk K–11 727661,1 287970,7  8 2005  –  

Recsk K–12 727651,4 288009,7  8,2 2005  –  

Recsk K–13 727682,7 287983  8,2 2005  –  

Recsk K–14 727685,3 288002,2  8,2 2005  –  

Parád K–2 725152,8 285058,5 271,51 30 2003  –  

Recsk K–7 727655,1 287932,3 184,14 8 2003  –  

Recsk K–8 727706,6 287922,8 184,41 7 2003  –  

Recsk K–9 727857,9 287961 182,7 8 2003  –  

Recsk R–F–1393 725913 288584 889,9 57,1 1986  1  

Recsk R–F–1444 726143,5 288875,9 689,1 42 1986  1  

Recsk R–F–1445 726143,2 288876 689,5 43 1986  1  

Recsk R–F–1446 726143,1 288876 690,02 45 1986  1  

Recsk R–F–1447 726142,8 288875,9 690,69 50 1986  1  

Recsk R–F–1448 726143,4 288875,6 690,9 55 1986  1  

Recsk R–F–1449 726142,7 288876 690,96 56,1 1986  1  

Recsk R–F–1450 726143,5 288875,8 691,3 56,3 1986  1  

Recsk R–F–1451 725785,8 288636,5 888,6 40,1 1986  1  

Recsk R–F–1452 725782 288635,7 887,8 37 1986  1  

Recsk R–F–1453 725777,9 288634,9 888,1 29 1986  1  

Recsk R–F–1454 725774 288634,1 887,9 33,2 1986  1  

Recsk R–F–1455 725764,3 288632,1 887,9 28,1 1986  1  

Recsk R–F–1456 725760,1 288631 887,9 38 1986  1  

Recsk R–F–1457 725756,8 288630,4 887,78 50,6 1986  1  

Recsk R–F–1458 725754,5 288630,2 887,8 49 1986  1  

Recsk R–F–1459 725752,6 288630 887,7 20 1986  1  

Recsk R–F–1389 725907,7 288603,3 899,1 16,1 1985  –  

Recsk R–F–1390 725908,9 288598,4 889,4 16 1985  1  

Recsk R–F–1391 725910 288593,5 889,7 15,6 1985  1  

Recsk R–F–1392 725912,1 288588,8 889 22,1 1985  1  

Recsk R–F–1392 725913,4 288578,9 890,4 15,3 1985  1  

Recsk R–F–1395 725914,4 288574 890,2 28,8 1985  1  

Recsk R–F–1396 725915,7 288569,2 890 26 1985  1  

Recsk R–F–1397 725917,3 288564,5 889,9 30,1 1985  –  

Recsk R–F–1398 725918,5 288559,6 890,1 32 1985  –  

Recsk R–F–1399 725920,3 288554,9 889,8 16,7 1985  –  

Recsk R–F–1400 725920,4 288549,4 889,1 20 1985  1  

Recsk R–F–1401 725921,9 288546,9 889,5 9,1 1985  1  

Recsk R–F–1402 725928,7 288549,2 889,7 13,5 1985  1  

Recsk R–F–1403 725926,1 288549 889,9 29,6 1985  1  

Recsk R–F–1404 725915,3 288550,3 889,1 21,4 1985  –  

Recsk R–F–1405 725910,5 288550,6 889,3 26,5 1985  1  

Recsk R–F–1406 725905,4 288551,2 889,2 10,6 1985  1  

Recsk R–F–1407 725900,3 288551 889,1 21,5 1985  1  

Recsk R–F–1408 725891 288551,2 886,9 8,5 1985  1  

Recsk R–F–1409 725768,5 288655,8 888,8 19,5 1985  1  

Recsk R–F–1410 725769 288653,4 888,3 31,1 1985  1  

Recsk R–F–1411 725768,5 288651,3 887,5 25 1985  1  

Recsk R–F–1412 725768,9 288649,4 888 31,6 1985  1  

Recsk R–F–1413 725769,1 288647,8 887,9 32 1985  1  

Recsk R–F–1414 725770,1 288645,4 887,6 31,5 1985  1  

Recsk R–F–1415 725770,1 288643,4 887,5 29 1985  1  

Recsk R–F–1416 725770,2 288641,5 887,8 16 1985  1  

Recsk R–F–1417 725771,2 288639,1 888,4 31,9 1985  1  

Recsk R–F–1418 725771,2 288637,6 888,3 25,3 1985  1  

Recsk R–F–1419 725771,9 288635,2 888,3 32,9 1985  1  

Recsk R–F–1420 725772,2 288633,7 888 31,4 1985  1  
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Település Azonosító 
EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Z 

(mBf) 

Mélység 

(m) 
Dátum 

MBFH 

dokumentáció+ 

Mélyfúrás-geofizika* 

A 
Méréstípusok / 

Hossz / dőlésirány / -szög 

Recsk R–F–1421 725772,6 288632 887,9 33,5 1985  1  

Recsk R–F–1422 725773,4 288629,8 888,2 32,4 1985  1  

Recsk R–F–1423 725773,8 288627,6 888,3 34 1985  1  

Recsk R–F–1424 725774 288626,1 888,4 23,9 1985  1  

Recsk R–F–1425 725774,5 288623,8 888,5 37 1985  1  

Recsk R–F–1427 725775,2 288620,2 888,6 17 1985  1  

Recsk R–F–1428 725775,5 288617,9 888,4 25,5 1985  1  

Recsk R–F–1429 725775,5 288616 888,7 16 1985  1  

Recsk R–F–1430 725776,2 288614 888,7 16,7 1985  1  

Recsk R–F–1431 725776,5 288612,3 888,6 15,6 1985  1  

Recsk R–F–1432 725777 288610,2 888,7 17 1985  1  

Recsk R–F–1433 725778 288608,2 888,7 18,1 1985  1  

Recsk R–F–1434 725778,3 288606,4 888,7 21,6 1985  1  

Recsk R–F–1435 725779 288604,5 887,9 21,8 1985  –  

Recsk R–F–1436 725778,8 288602,4 888,6 26,7 1985  1  

Recsk R–F–1437 725779,5 288600,6 889 28,1 1985  1  

Recsk R–F–1438 725779,6 288598,5 889 33 1985  1  

Recsk R–F–1439 725780,4 288594,7 889,1 26,2 1985  1  

Recsk R–F–1440 725767,7 288657,6 889,1 18 1985  –  

Recsk R–F–1441 725766,9 288661,4 889,2 16 1985  1  

Recsk R–F–1442 725768,3 288633,1 888 26,2 1985  1  

Recsk R–R–356 725830,6 288453,7 245,06 456 1985   1 D,F,GG,GGSZ,NG,SP,KP,TF,TG, 

Recsk R–R–357 725838 288710,6 230,92 419 1985   1 D,F,GG,NN,R,SP,TG, 

Recsk R–R–358 725741,9 288268,1 261,98 330,7 1985   1  

Recsk R–F–0337 726075,6 288899,3 688,46 200 1984   –  

Recsk R–F–0382 726075,6 288899,4 688,46 214 1984   –  

Recsk R–F–0443 726316,5 288702,7 687,46 167,1 1984   –  

Recsk R–F–0447 726318,2 288703 687,79 205,1 1984   –  

Recsk R–F–0448 726317,5 288704,1 692,18 205,1 1984   –  

Recsk R–F–0450 726317,5 288703,7 692,18 228 1984   –  

Recsk R–F–0466 726300,8 288799,5 687,55 180,4 1984   –  

Recsk R–F–0479 726215,5 288850,4 690,9 209 1984   –  

Recsk R–F–0521 726017,9 288887 691,74 180 1984   –  

Recsk R–F–0522 726075,9 288902,9 691,74 209 1984   –  

Recsk R–F–0523 726157,4 288873,5 691,02 149,3 1984   –  

Recsk R–F–0524 726215,6 288851,3 690,25 223 1984   –  

Recsk R–F–1061 725766,5 288631,9 892,11 125,5 1984   –  

Recsk R–F–1064 725767,1 288633,9 892,03 200,6 1984   –  

Recsk R–F–1384 725745,1 288719,2 891,69 200,1 1984   –  

Recsk R–F–1385 725744,9 288719,4 891,69 216,5 1984   –  

Recsk R–F–1386 725744,8 288719 887,99 100,4 1984   –  

Recsk R–F–1388 725695,2 288567,9 890,14 151,1 1984   –  

Recsk R–V–0035 725730 288565,2 891,91 217,8 1984   –  

Recsk R–V–0037 725776,7 288727,7 891 115 1984   –  

Recsk R–V–0038 725714,6 288736,2 890,59 151,1 1984   –  

Recsk R–V–0036 725713,1 288736,1 890,64 92 1984  –  

Recsk R–V–0041 725743,2 288770,7 890,4 39 1984  –  

Recsk R–F–0384 726154,5 288868,6 691,56 200 1983   –  

Recsk R–F–0442 726317,3 288704,1 692,18 200 1983   1  

Recsk R–F–0445 726314,7 288701,3 692,21 215 1983   1  

Recsk R–F–0451 726319,4 288702 691,48 170 1983   1  

Recsk R–F–0453 726309,7 288743,9 687,79 201 1983   1  

Recsk R–F–0454 726307,6 288741 691,08 122,8 1983   –  

Recsk R–F–0455 726309,6 288743,9 687,79 214 1983   1  

Recsk R–F–0457 726310,1 288744 687,79 205 1983   1  

Recsk R–F–0459 726310,4 288744 688,18 228 1983   –  

Recsk R–F–0460 726311,1 288744,2 691,78 228 1983   –  

Recsk R–F–0461 726311,8 288743,3 691,22 170 1983   1  

Recsk R–F–0462 726299,5 288799 687,4 200,1 1983   1  

Recsk R–F–1002 725629,2 288572,3 894,2 195,6 1983   1  

Recsk R–F–1004 726031,9 288451,4 894,02 172,2 1983   1  

Recsk R–F–1020 725749,8 288721,3 891,11 133 1983   –  

Recsk R–F–1060 726106,2 288386,8 894,28 180 1983   1  

Recsk R–F–1134 725792,9 288675,1 888,42 105 1983   1  

Recsk R–F–1367 725986,1 288491,2 893,44 150,2 1983   1  

Recsk R–F–1368 725753,7 288723,5 891,09 150 1983   –  

Recsk R–F–1369 725909,3 288553,4 891,22 215 1983   –  

Recsk R–F–1375 725777,5 288620,7 891,24 101,4 1983   –  

Recsk R–F–1377 725801,2 288710,8 890,38 152,3 1983   –  
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Település Azonosító 
EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Z 

(mBf) 

Mélység 

(m) 
Dátum 

MBFH 

dokumentáció+ 

Mélyfúrás-geofizika* 

A 
Méréstípusok / 

Hossz / dőlésirány / -szög 

Recsk R–F–0446 726314,2 288702,3 691,61 60 1983  1  

Recsk R–F–1009 725766,4 288649,2 891,4 25 1983  –  

Recsk R–F–1013 725762,1 288721,7 891,98 20 1983  –  

Recsk R–F–1063 725726,3 288712,3 888,12 52 1983  –  

Recsk R–F–1370 725773,7 288619,7 891,19 32,6 1983  –  

Recsk R–F–1374 725769,9 288633,6 891,17 40,3 1983  –  

Recsk R–F–1376 725751,7 288726,2 891,09 67,3 1983  –  

Recsk R–F–1378 725746,6 288733,2 890,89 72,7 1983  1  

Recsk R–F–1379 725747,1 288735,2 890,77 50,1 1983  1  

Recsk R–F–1380 725725,4 288712,6 891,75 30,4 1983  –  

Recsk R–F–1381 725769,7 288638,7 888,99 50 1983  –  

Recsk R–F–1382 725772,3 288638,9 892,04 36 1983  –  

Recsk R–F–0196 725919,7 288638,6 687,84 200,5 1982   1  

Recsk R–F–0201 725920 288639,1 687,87 216 1982   1  

Recsk R–F–0202 725920,3 288640,3 692,66 216 1982   1  

Recsk R–F–0207 725918,7 288638,5 687,84 225 1982   1  

Recsk R–F–0212 725911,5 288589,4 693,5 221 1982   1  

Recsk R–F–0213 725914,3 288590,3 689,09 220,1 1982   1  

Recsk R–F–0214 725914 288590,6 693,5 220 1982   1  

Recsk R–F–0282 725890 288904,8 691,69 200,6 1982   –  

Recsk R–F–0286 725891 288904,9 691,69 209,2 1982   1  

Recsk R–F–0289 725960,3 288866,7 692,45 212,6 1982   1  

Recsk R–F–0366 726160,9 288836,2 691,5 205 1982   1  

Recsk R–F–0374 726170,1 288783,2 691,66 135,6 1982   –  

Recsk R–F–0375 726158,1 288833,6 691,22 127,2 1982   –  

Recsk R–F–0387 726155,6 288868,3 691,56 213 1982   –  

Recsk R–F–0388 726155,7 288868,5 691,56 220 1982   1  

Recsk R–F–0390 726156 288867,4 691,56 213 1982   1  

Recsk R–F–0391 726156,7 288868,4 687,48 207 1982   –  

Recsk R–F–0392 726159,3 288835,2 691,5 213 1982   –  

Recsk R–F–0393 726160,1 288835,2 687,01 177,7 1982   –  

Recsk R–F–0394 726160,8 288836,2 691,5 210 1982   –  

Recsk R–F–0396 726172,8 288783,1 691,83 200,6 1982   1  

Recsk R–F–0397 726173,8 288783,1 687,79 155,2 1982   –  

Recsk R–F–0398 726172,7 288783,1 691,83 213 1982   1  

Recsk R–F–0399 726173 288782,1 687,79 186 1982   –  

Recsk R–F–0401 726174,4 288782,5 691,74 206 1982   –  

Recsk R–F–0402 726175 288783 691,64 122 1982   1  

Recsk R–F–0411 725724,5 288575,4 693,04 197 1982   –  

Recsk R–F–0415 725767,2 288559,4 693,21 400 1982   1  

Recsk R–F–0416 725826,3 288557,5 693,5 209 1982   –  

Recsk R–F–0417 725825,9 288556,9 693,5 201 1982   1  

Recsk R–F–0418 725825,9 288556,9 693,5 208,8 1982   1  

Recsk R–F–0423 726310,8 288745,2 691,45 209,3 1982   1  

Recsk R–F–0432 726008,6 288528,1 693,93 203 1982   1  

Recsk R–F–0433 726009,7 288526,3 693,93 204 1982   1  

Recsk R–F–0434 726090,1 288464,6 694,05 200 1982   –  

Recsk R–F–0435 726089,3 288464,7 694,05 209 1982   1  

Recsk R–F–0452 726309,2 288743,9 691,78 200 1982   1  

Recsk R–F–0456 726308,8 288745 691,78 214 1982   1  

Recsk R–F–0458 726310,9 288744,4 691,78 205 1982   1  

Recsk R–F–0463 726299,2 288798,9 691,5 200 1982   1  

Recsk R–F–0465 726299,1 288798,9 691,5 202,1 1982   –  

Recsk R–F–0467 726300,3 288800,5 691,5 207 1982   1  

Recsk R–F–0469 726300,3 288800,2 691,5 231 1982   –  

Recsk R–F–0470 726300,9 288801,1 690,7 180 1982   1  

Recsk R–F–0472 726213,2 288851,8 690,99 200 1982   1  

Recsk R–F–0474 726213,2 288850,2 690,99 210 1982   1  

Recsk R–F–0475 726209,3 288853,8 690,27 157,4 1982   1  

Recsk R–F–0477 726212,9 288848,2 690,99 210 1982   1  

Recsk R–F–0480 726212,4 288851,3 690,29 209 1982   –  

Recsk R–F–0481 726089,5 288463,8 694,05 215 1982   1  

Recsk R–F–0484 725817 288782,4 692,1 221,3 1982   1  

Recsk R–F–0485 726302,5 288946,8 692,74 297,3 1982   –  

Mátraderecske Md–22 726395,8 289611,5 218,65 30 1981  –  

Mátraderecske Md–23 726185,7 289641,5 232,55 41 1981  –  

Mátraderecske Md–24 726141 289586,6 207,92 21 1981  –  

Mátraderecske Md–25 726331 289584,9 220,13 40 1981  –  

Mátraderecske Md–26 726123 289687,6 234,36 42 1981  –  
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Mátraderecske Md–27 726057,5 289630,8 207,35 20 1981  –  

Mátraderecske Md–28 725964 289668,4 207,66 20 1981  –  

Mátraderecske Md–29 725965,2 289796,8 237,3 50 1981  –  

Mátraderecske Md–30 725869,9 289695,7 207,8 19 1981  –  

Mátraderecske Md–31 725989,2 289875,6 238,39 46 1981  –  

Mátraderecske Md–32 726313,5 289546,8 219,98 22 1981  –  

Mátraderecske Md–32/A 726267,6 289509,5 208,38 20 1981  –  

Mátraderecske Md–33 726262,1 289668,2 208,69 25 1981  –  

Mátraderecske Md–34 726314,1 289738,4 199,66 13 1981  –  

Mátraderecske Md–35 726177,5 289697,1 224,46 33 1981  –  

Mátraderecske Md–36 726166 289789,9 237,05 51 1981  –  

Mátraderecske Md–37 726025,4 289797,2 236,75 50 1981  –  

Mátraderecske Md–38 726095,3 289747,2 229,58 38 1981  –  

Recsk R–F–0061 725912,5 288736,2 691,48 208 1981   1  

Recsk R–F–0164 726201,3 288629,7 688,32 200 1981   –  

Recsk R–F–0165 725904,1 288797,9 691,66 195,7 1981   1  

Recsk R–F–0179 725787,8 288724,4 691,85 207 1981   –  

Recsk R–F–0182 726025,5 288856,7 688,85 200,1 1981   –  

Recsk R–F–0183 726026 288856,1 692,79 200 1981   1  

Recsk R–F–0187 725925,4 288859,4 692,21 200 1981   –  

Recsk R–F–0191 725926,3 288859,6 692,21 213,1 1981   –  

Recsk R–F–0193 725914,8 288736,6 687,48 210,1 1981   –  

Recsk R–F–0197 725919,5 288638,4 692,66 200 1981   1  

Recsk R–F–0199 725923,9 288679,2 692,21 206 1981   –  

Recsk R–F–0203 725919,4 288638,2 687,84 204 1981   –  

Recsk R–F–0206 725919,3 288638,3 692,66 204 1981   1  

Recsk R–F–0208 725917,8 288638,8 692,66 225 1981   –  

Recsk R–F–0209 726126,7 288614 693,06 210 1981   –  

Recsk R–F–0211 725912,1 288591,6 693,5 202 1981   –  

Recsk R–F–0215 725915,2 288591,2 692,8 155,2 1981   –  

Recsk R–F–0216 726008,6 288528,2 692,7 200,1 1981   1  

Recsk R–F–0218 725832,6 288814,5 691,94 227,7 1981   –  

Recsk R–F–0219 725832,6 288815,3 691,94 207 1981   –  

Recsk R–F–0222 725915 288736,4 691,48 211 1981   –  

Recsk R–F–0223 725833,3 288814,5 691,94 202 1981   –  

Recsk R–F–0224 726057,6 288660,1 693,37 195,6 1981   –  

Recsk R–F–0226 726201,8 288629,5 692,36 203 1981   –  

Recsk R–F–0233 726034,3 288759,2 688,41 185,5 1981   –  

Recsk R–F–0235 725833,5 288814,8 691,94 197,6 1981   –  

Recsk R–F–0240 726192,5 288815,1 688,44 180,7 1981   –  

Recsk R–F–0251 725896,9 288857,1 691,97 209 1981   1  

Recsk R–F–0252 725899,8 288857,8 691,94 209 1981   1  

Recsk R–F–0253 725961,1 288863,6 692,45 208 1981   –  

Recsk R–F–0258 725899,5 288826 691,7 200 1981   –  

Recsk R–F–0263 726228,3 288615,5 688,46 217 1981   –  

Recsk R–F–0266 725898,7 288825,8 691,7 208 1981   –  

Recsk R–F–0270 726058,8 288660 693,37 165,6 1981   –  

Recsk R–F–0273 725900,1 288826,2 691,7 204,5 1981   1  

Recsk R–F–0274 725927,2 288679,9 691,51 123,3 1981   –  

Recsk R–F–0280 725832,8 288815,5 691,94 220 1981   –  

Recsk R–F–0281 725832,8 288815,4 691,94 203 1981   –  

Recsk R–F–0288 725961,2 288864,1 692,45 200 1981   –  

Recsk R–F–0290 725961,4 288863,9 692,45 201 1981   –  

Recsk R–F–0291 726022,4 288883,7 692,52 200,6 1981   1  

Recsk R–F–0292 725902,8 288797,8 687,76 198,3 1981   –  

Recsk R–F–0293 725902,7 288797,7 691,66 209 1981   1  

Recsk R–F–0295 726129,5 288612,8 690,06 176 1981   –  

Recsk R–F–0296 726130,9 288613 694,06 200,5 1981   –  

Recsk R–F–0303 726117,1 288542,5 693,93 214,5 1981   –  

Recsk R–F–0308 726298,7 288586,3 693,1 114,8 1981   –  

Recsk R–F–0309 726295,6 288583,9 688,56 212,4 1981   –  

Recsk R–F–0311 726323,5 288619,6 688,4 206,6 1981   –  

Recsk R–F–0313 726325,5 288617,6 691,79 180 1981   –  

Recsk R–F–0314 726323,6 288619,4 688,4 209 1981   –  

Recsk R–F–0316 726323,5 288619,1 688,47 209 1981   –  

Recsk R–F–0319 725788,2 288724,5 691,8 212 1981   –  

Recsk R–F–0321 726053,5 288661,2 693,32 211 1981   –  

Recsk R–F–0322 726228,6 288615,7 693,04 209 1981   –  

Recsk R–F–0326 726034,5 288759,3 688,41 213 1981   –  
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Recsk R–F–0327 726035,3 288759,5 688,41 209 1981   –  

Recsk R–F–0328 725035,5 288759,3 692,9 209 1981   –  

Recsk R–F–0331 726018,4 288886,1 692,52 208 1981   –  

Recsk R–F–0332 726024,5 288835,8 688,85 209 1981   –  

Recsk R–F–0333 726024,7 288856,4 692,79 209,1 1981   –  

Recsk R–F–0334 726025,5 288856,4 692,79 192,1 1981   –  

Recsk R–F–0335 726024,9 288856,4 692,79 209 1981   –  

Recsk R–F–0336 726024,8 288856,3 692,79 202 1981   –  

Recsk R–F–0338 726077,8 288899,7 692,58 200 1981   –  

Recsk R–F–0339 725914,9 288736,3 691,48 200 1981   –  

Recsk R–F–0340 725916,3 288736,1 690,78 120 1981   –  

Recsk R–F–0342 726076,2 288899,1 692,58 209,1 1981   –  

Recsk R–F–0343 725903,1 288797,9 691,66 200 1981   –  

Recsk R–F–0344 725903,2 288797,9 687,76 157,9 1981   –  

Recsk R–F–0363 725898,5 288857,5 691,91 200 1981   1  

Recsk R–F–0373 726201,6 288629,7 688,32 203,6 1981   –  

Recsk R–F–0379 726077,9 288900 692,58 206 1981   –  

Recsk R–F–0380 726079,1 288898,1 691,54 186 1981   –  

Recsk R–F–0381 726078,2 288899,2 692,58 209 1981   –  

Recsk R–F–0383 726076,2 288899 692,58 204 1981   –  

Recsk R–F–0403 726064,4 288592,3 690,02 209 1981   –  

Recsk R–F–0404 726064,7 288592,2 694,17 208 1981   –  

Recsk R–F–0405 726068,9 288590,7 690,02 211 1981   –  

Recsk R–F–0406 726064,9 288592,1 694,17 216 1981   –  

Recsk R–F–0410 726128,8 288613,7 694,06 204,4 1981   –  

Recsk R–F–0412 725729,3 288577,2 693,04 203,1 1981   –  

Recsk R–F–0413 725728,8 288577,8 693,04 220 1981   –  

Recsk R–F–0414 725765,3 288561,6 693,21 201 1981   –  

Recsk R–F–0217 725922 288638,6 691,92 69,3 1981  –  

Recsk R–F–0294 725923 288678,8 691,45 70 1981  –  

Recsk R–F–1217 726051,1 288658,4 691,75 68,7 1981  –  

Recsk K–10 727246,4 287851,8 199,58 23,2 1980 AD van 1  

Recsk R–F–0043 726136 287661,5 696,16 200,6 1980   –  

Recsk R–F–0045 726136,1 287661,5 696,16 205 1980   –  

Recsk R–F–0057 726080,2 287725,4 694,61 150 1980   –  

Recsk R–F–0058 726079,5 287723,9 695,2 205 1980   –  

Recsk R–F–0059 726079,3 287723,3 695,2 205 1980   –  

Recsk R–F–0060 726079,4 287723,1 695,2 205 1980   –  

Recsk R–F–0098 726216,4 287809,6 695,89 140 1980   –  

Recsk R–F–0099 726216,8 287810,2 692,57 140 1980   –  

Recsk R–F–0110 726078,7 287721,1 694,67 150 1980   –  

Recsk R–F–0112 726150,7 287690,7 691,55 201,5 1980   –  

Recsk R–F–0114 726143,4 287694,5 690,91 140 1980   –  

Recsk R–F–0121 726151,9 287689,6 692,16 140 1980   –  

Recsk R–F–0122 726138,3 287660,1 695,13 150 1980   –  

Recsk R–F–0131 726216,7 287809,6 692,76 201,5 1980   –  

Recsk R–F–0132 725725,3 288575,9 692,8 200 1980   –  

Recsk R–F–0133 725731,2 288628,4 692,46 200 1980   –  

Recsk R–F–0135 725757,3 288665,5 692,04 200 1980   –  

Recsk R–F–0136 725744 288674,3 692,23 181,1 1980   –  

Recsk R–F–0137 725743,1 288674,5 691,17 210 1980   –  

Recsk R–F–0138 725741,4 288673,4 691,23 150 1980   –  

Recsk R–F–0139 725756,1 288665,3 692,04 202 1980   –  

Recsk R–F–0154 725787,6 288722,5 691,13 150 1980   –  

Recsk R–F–0155 726143,7 288545,9 693,68 201 1980   1  

Recsk R–F–0157 726083 288499,8 694,46 200,8 1980   –  

Recsk R–F–0158 726046,1 288525,1 694,04 200 1980   –  

Recsk R–F–0159 726092,3 288536,5 694,07 200 1980   1  

Recsk R–F–0160 726116,4 288543,5 693,93 198 1980   1  

Recsk R–F–0162 726065 288592,5 690,02 200 1980   –  

Recsk R–F–0163 726064,8 288592,2 693,97 200 1980   1  

Recsk R–F–0170 725873,2 288555 693,72 210 1980   –  

Recsk R–F–0171 725816,2 288552,3 694,43 205 1980   –  

Recsk R–F–0172 725912,8 288591,4 693,5 200 1980   –  

Recsk R–F–0173 725913,5 288589,4 689,36 200 1980   –  

Recsk R–F–0174 725872,6 288550,2 693,72 200 1980   –  

Recsk R–F–0175 725873,3 288555,8 693,72 208 1980   –  

Recsk R–F–0176 725787,4 288724,4 691,84 200,1 1980   –  

Recsk R–F–0177 725786,2 288724,1 691,84 209 1980   –  
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Recsk R–F–0178 725832,9 288815 691,94 200 1980   –  

Recsk R–F–0180 725840 288816,3 691,04 180 1980   –  

Recsk R–F–0185 725788,6 288734,6 691,18 134,6 1980   –  

Recsk R–F–0189 725760,7 288665,2 691,31 113,3 1980   –  

Recsk R–F–0190 725913,6 288592 692,75 150 1980   –  

Recsk R–F–0205 726071 288560,2 694,04 189,9 1980   –  

Recsk R–F–0220 726191,8 288686 688,44 200 1980   –  

Recsk R–F–0221 726191,7 288685,9 693,02 200 1980   –  

Recsk R–F–0225 726201,5 288631,8 691,36 100 1980   –  

Recsk R–F–0227 726246,7 288629,6 692,36 200 1980   –  

Recsk R–F–0228 726184,8 288721,1 691,96 125 1980   –  

Recsk R–F–0229 726185,2 288718,9 688,67 196 1980   –  

Recsk R–F–0230 726185,2 288718,9 692,79 200 1980   –  

Recsk R–F–0231 726182,7 288719 692 140 1980   –  

Recsk R–F–0232 726191,8 288686 693,02 214 1980   –  

Recsk R–F–0234 726143,8 288546 693,68 206 1980   1  

Recsk R–F–0236 726182,7 288720 692,81 215 1980   –  

Recsk R–F–0237 726228,2 288616,4 688,46 200,3 1980   –  

Recsk R–F–0238 726228,5 288617,1 693,04 200 1980   1  

Recsk R–F–0239 726146,2 288546,3 692,01 150 1980   –  

Recsk R–F–0241 726228,6 288614,8 693,04 200,5 1980   –  

Recsk R–F–0242 726228,5 288619,4 692,23 120,3 1980   –  

Recsk R–F–0243 726228,6 288616,4 688,46 170,2 1980   –  

Recsk R–F–0254 726193,6 288686,5 692,06 226 1980   –  

Recsk R–F–0255 726185,3 288719,1 692,79 211 1980   –  

Recsk R–F–0260 726322,4 288621,2 692,93 200 1980   –  

Recsk R–F–0261 726297 288584 688,56 196 1980   –  

Recsk R–F–0262 726296,6 288584,2 693,1 200 1980   –  

Recsk R–F–0264 726292,7 288582,6 691,44 150 1980   –  

Recsk R–F–0267 726143,5 288544,3 692,84 130 1980   –  

Recsk R–F–0268 725744,8 288675,9 691,36 106,9 1980   –  

Recsk R–F–0271 726191,8 288686 693,02 205 1980   –  

Recsk R–F–0272 726268,1 288282,1 691,8 321 1980   –  

Recsk R–F–0275 726305,8 288128,6 696,5 200 1980   –  

Recsk R–F–0276 726176,9 288390,5 695,58 210 1980   –  

Recsk R–F–0277 726177,1 288390,4 695,58 210 1980   –  

Recsk R–F–0279 725833 288816,8 691,04 154 1980   –  

Recsk R–F–0297 726165,5 288392,8 695,53 210 1980   1  

Recsk R–F–0298 726165,8 288392,5 695,53 210 1980   1  

Recsk R–F–0300 725946,7 288550,3 698,65 215,4 1980   –  

Recsk R–F–0301 726083,8 288499,7 694,46 210,2 1980   –  

Recsk R–F–0302 726083,1 288499,8 694,46 210 1980   –  

Recsk R–F–0304 726116 288545,3 693,93 206 1980   –  

Recsk R–F–0305 726116,7 288543,7 690,12 206 1980   –  

Recsk R–F–0307 726297 288584 688,56 177,7 1980   –  

Recsk R–F–0310 726292,5 288583,1 693,1 202,6 1980   –  

Recsk R–F–0315 726322,4 288621,1 692,93 208 1980   –  

Recsk R–F–0318 726227,9 288346,2 695,93 210 1980   1  

Recsk R–F–0325 726035,2 288759,2 692,9 209 1980   –  

Recsk R–F–0354 725911,5 288567,7 693,66 203 1980   –  

Recsk R–F–0358 726079,5 287723,2 695,2 205 1980   –  

Recsk R–F–0362 725949,1 288539,7 693,26 150,6 1980   –  

Recsk R–F–0364 725946,7 288543,2 693,9 150,3 1980   –  

Recsk R–F–0365 725948,1 288541,9 693,89 205 1980   –  

Recsk R–F–0369 726143,7 288546,7 689,3 202 1980   –  

Recsk R–F–0370 726143,9 288545,7 693,68 214 1980   1  

Recsk R–F–0371 726144 288545,8 693,68 210 1980   –  

Recsk R–F–0372 726035,4 288759,3 692,9 200,2 1980   –  

Recsk R–F–0001 726402,7 287869,5 697,45 195,9 1979   –  

Recsk R–F–0002 726402,7 287869,3 697,46 205,6 1979   –  

Recsk R–F–0003 726404 287867,4 697,18 140 1979   –  

Recsk R–F–0004 726400,7 287869,2 697,31 140,5 1979   –  

Recsk R–F–0009 726460,1 288024,8 696,8 205 1979   –  

Recsk R–F–0010 726462,2 288030,7 695,22 150 1979   –  

Recsk R–F–0011 726464,3 288029,7 695,13 150,1 1979   –  

Recsk R–F–0012 726460,7 288024,7 696,8 206,6 1979   –  

Recsk R–F–0016 726460,5 288029,5 696,71 140 1979   –  

Recsk R–F–0018 726460,5 288024,6 696,8 205 1979   –  

Recsk R–F–0020 726402,9 287869,4 697,46 205,1 1979   –  
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Recsk R–F–0022 726420,7 287910,6 697,64 205 1979   –  

Recsk R–F–0024 726449,7 287999,8 696,94 200 1979   –  

Recsk R–F–0026 726460,7 288024,9 696,8 206,6 1979   –  

Recsk R–F–0029 726402,6 287869,2 692,85 201,5 1979   –  

Recsk R–F–0030 726402,6 287868,8 692,84 201 1979   –  

Recsk R–F–0031 726397,9 287868,9 697,77 140 1979   –  

Recsk R–F–0032 726403,1 287866,8 694,71 140 1979   –  

Recsk R–F–0033/A 726397,9 287950,1 692,77 197 1979   –  

Recsk R–F–0035 726283,9 288298,9 695,28 150 1979   –  

Recsk R–F–0037 726459 288025,6 693,29 202 1979   –  

Recsk R–F–0038 726461,3 288028,8 694,08 140 1979   –  

Recsk R–F–0039 726463,3 288027,9 694,16 140 1979   –  

Recsk R–F–0040 726461,8 288024,8 692,3 201,2 1979   –  

Recsk R–F–0042 726286,8 288296,8 695,09 150 1979   –  

Recsk R–F–0044 726464 288027,4 696,69 140 1979   –  

Recsk R–F–0046 726398,6 287951 693,04 202,8 1979   –  

Recsk R–F–0048 726403,8 287868,7 692,83 201 1979   –  

Recsk R–F–0050 726420,6 287910,7 694,29 201 1979   –  

Recsk R–F–0052 726444,9 287988 693,39 200 1979   –  

Recsk R–F–0054 726460,9 288025,5 692,33 201 1979   –  

Recsk R–F–0062 726422,3 287910,1 696,89 150 1979   –  

Recsk R–F–0063 726403,9 287866,9 696,51 150 1979   –  

Recsk R–F–0067 726467,5 287924,2 694,2 140 1979   –  

Recsk R–F–0068 726466,9 287922,8 697,81 140 1979   –  

Recsk R–F–0069 726465,1 287919,8 694,43 140,5 1979   –  

Recsk R–F–0070 726466 287920,1 697,86 140 1979   –  

Recsk R–F–0079 726202,4 287785,7 695,33 100 1979   –  

Recsk R–F–0083 726222,7 287806,7 692,17 201,6 1979   –  

Recsk R–F–0084 726216,6 287809,8 695,25 100,1 1979   –  

Recsk R–F–0094 726400,8 287870,6 696,48 100 1979   –  

Recsk R–F–0100 726224,9 287804,4 696,01 140 1979   –  

Recsk R–F–0101 726224,4 287804,9 692,25 140 1979   –  

Recsk R–F–0102 726184,8 287743,6 691,21 201 1979   –  

Recsk R–F–0103 726187,2 287743 691,86 201,1 1979   –  

Recsk R–F–0105 726184,7 287743,7 691,23 140 1979   –  

Recsk R–F–0107 726187,4 287743,2 691,69 140 1979   –  

Recsk R–F–0111 726143,4 287694,5 690,9 201 1979   –  

Recsk R–F–0116 726300 288126,4 695,74 150,3 1979   –  

Recsk R–F–0117 726277,2 288233,4 695,29 151 1979   –  

Recsk R–F–0119 726276,9 288235,3 695,44 150 1979   –  

Recsk R–F–0126 726223,2 287806,2 692 196 1979   –  

Recsk R–F–0127 726403,3 287868,8 692,71 201 1979   –  

Recsk R–F–0128 726460 288024,3 692,43 200,6 1979   –  

Recsk R–F–0129 726402,9 287869,3 697,46 205 1979   –  

Recsk R–F–0140 726463,2 288030,5 695,81 150,5 1979   –  

Recsk R–F–0141 726462,8 288024,1 695,85 151,2 1979   –  

Recsk R–F–0142 726458,9 288025,6 695,73 151,6 1979   –  

Recsk R–F–0143 726451,9 287998,8 696,01 150 1979   –  

Recsk R–F–0144 726447,6 288001 696,01 136,5 1979   –  

Recsk R–F–0145 726401,7 287866,2 696,34 150 1979   –  

Recsk R–F–0146 726465,3 287918,9 696,88 150,3 1979   –  

Recsk R–F–0147 726397,2 287947,5 696,51 150,9 1979   –  

Recsk R–F–123 726145 287694 691,05 134 1979   –  

Recsk R–F–130 726245,4 287782,6 692,16 179,6 1979   –  

Recsk R–F–41 726300,9 287951,4 695,82 163,9 1979   –  

Recsk R–F–49 726095,2 287680,9 694,98 172,2 1979   –  

Recsk R–F–89 726104,7 287712,9 695,45 77,7 1979  –  

Recsk F–104 726185,8 287743,8 695,59 143 1978 819/235 –  

Recsk F–106 726185,9 287743,7 695,59 140,2 1978 819/235 –  

Recsk F–108 726126,1 287742,7 693,85 161,4 1978 819/235 –  

Recsk F–109 726093,8 287679,8 694,06 150 1978 819/235 –  

Recsk F–113 726144,6 287693,5 695,45 140 1978 819/235 –  

Recsk F–115 726304,2 288128 696,5 206 1978 819/235 –  

Recsk F–118 726280,7 288240,1 696,04 203 1978 819/235 –  

Recsk F–120 726144,6 287693,4 695,46 140,4 1978 819/235 –  

Recsk F–124 726196,1 287743,9 691,4 147,7 1978 819/235 –  

Recsk F–13 726303,7 287951 696,66 204 1978 819/235 –  

Recsk F–14 726398,1 287951,5 697,5 230 1978 819/235 1  

Recsk F–148 726079,6 287890,9 695,18 156,9 1978 819/235 –  
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Recsk F–149 726016,8 287887,6 695,22 202 1978 819/235 1  

Recsk F–15 726186,2 287743,6 695,59 205 1978 819/235 –  

Recsk F–150 725980,8 287883,3 695,4 205 1978 819/235 –  

Recsk F–151 725947,8 287883,2 695,18 186,9 1978 819/235 –  

Recsk F–153 726144,6 287693,5 695,45 205 1978 819/235 –  

Recsk F–161 726069,4 288560,9 694,45 164,6 1978 819/235 –  

Recsk F–168 726008,5 288436,6 694,41 180,8 1978 819/235 –  

Recsk F–17 726188,5 287741,8 694,8 150 1978 819/235 –  

Recsk F–174 725872,6 288550,2 693,72 136,15 1978 819/235 –  

Recsk F–19 726172,3 287720 695,62 205 1978 819/235 –  

Recsk F–21 726174,4 287718,7 694,73 155,4 1978 819/235 –  

Recsk F–25 726144,6 287693,5 695,46 205 1978 819/235 –  

Recsk F–33 726397,9 287950,1 692,77 113 1978 819/235 –  

Recsk F–34 726466,7 287921,6 693,85 202 1978 819/235 –  

Recsk F–345 726281 288298,7 695 134,7 1978 819/235 –  

Recsk F–346 726282 288295,2 695 149 1978 819/235 –  

Recsk F–347 726279,7 288297,2 696,07 150 1978 819/235 –  

Recsk F–348 726279,7 288297,2 696,06 150 1978 819/235 –  

Recsk F–349 726279,7 288297,2 696 204,1 1978 819/235 –  

Recsk F–350 726279,2 288297,2 691 144,9 1978 819/235 –  

Recsk F–351 726279,2 288237,2 696 209,6 1978 819/235 –  

Recsk F–352 726279,7 288297,2 696 197,9 1978 819/235 –  

Recsk F–353 726011,3 287936,8 695,28 211,05 1978 819/235 –  

Recsk F–355 726208,3 287782,2 696,1 205 1978 819/235 –  

Recsk F–356 726095,2 287680,9 694,98 192,6 1978 819/235 –  

Recsk F–357 726125,3 287741 695,18 156,3 1978 819/235 –  

Recsk F–359 726208,5 287782 696,1 209,6 1978 819/235 –  

Recsk F–36 726466,5 287921,6 693,85 204 1978 819/235 1  

Recsk F–360 726303,8 287951 696,66 207,5 1978 819/235 –  

Recsk F–361 725777 287951 696,68 207 1978 819/235 –  

Recsk F–376 726223,2 287806,5 696,32 205 1978 819/235 –  

Recsk F–47 726192 287720,1 695,62 202,2 1978 819/235 –  

Recsk F–5 726398,2 287949,9 697,46 190,4 1978 819/235 –  

Recsk F–53 726095,2 287680,9 694,98 205 1978 819/235 –  

Recsk F–64 726844,8 287194,8 696 205 1978 819/235 –  

Recsk F–66 726010,5 287937,9 695,35 184,1 1978 819/235 –  

Recsk F–71 726008,9 287935,1 695,26 147,8 1978 819/235 –  

Recsk F–72 725947,9 287883,4 695,18 210,9 1978 819/235 –  

Recsk F–75 726172,1 287720 695,62 200 1978 819/235 –  

Recsk F–76 726185,9 287743,8 695,59 205 1978 819/235 –  

Recsk F–77 726186 287743,6 695,59 200,3 1978 819/235 –  

Recsk F–80 726015,2 287854,2 695 205 1978 819/235 –  

Recsk F–82 726079,6 287890,9 695 183,9 1978 819/235 –  

Recsk F–85 726225,8 287805,9 695,17 172,4 1978 819/235 –  

Recsk F–86 726223,2 287806,2 696 204 1978 819/235 –  

Recsk F–87 726224,1 287806,9 696,17 205 1978 819/235 –  

Recsk F–88 726223,2 287806,2 696 204 1978 819/235 –  

Recsk F–90 726242,6 287872,9 696,52 200 1978 819/235 –  

Recsk F–91 726208,2 287782,1 696,1 208 1978 819/235 –  

Recsk F–92 726242,2 287871,9 696,52 205 1978 819/235 –  

Recsk F–93 726242,6 287871,8 696,52 205 1978 819/235 –  

Recsk F–95 726210,4 287779,5 694,99 169,3 1978 819/235 –  

Recsk F–96 726164 287906,5 696,6 205 1978 819/235 –  

Recsk F–97 726303,5 287951,1 696,68 207 1978 819/235 –  

Recsk F–0073 725947,4 287883,6 -695,2 89,6 1978  –  

Recsk F–166 725948,1 288452,1 695,13 72,6 1978  –  

Recsk F–167 726008,7 288527,9 694,42 79,2 1978  –  

Recsk F–169 725815,9 288552,1 693,43 96 1978  –  

Recsk F–172 725913 288588,9 693,72 89,6 1978  –  

Recsk F–368 726046,1 288524,6 694,51 60,6 1978  –  

Recsk Rm–128 726405,4 285207,2 311,88 1200 1978 819/194 1  

Recsk Rm–132 726957,8 285359,3 257,64 1200 1978 819/195 1  

Recsk Rm–133 724429,4 285008,1 315,81 1200 1978 819/196 1  

Recsk Rm–134 726601,9 284729,1 302,64 1200 1978 819/197 1  

Mátraderecske Mdt–2 727921,2 288653,1 222 25 1977  –  

Parád Pt–1 725346,3 290313,2 252 30 1977  –  

Parád Pt–2 724986,3 289353,2 243 30 1977  –  

Parád Pt–3 724166,3 289671,3 230 30 1977  –  

Recsk Rm–116 724859,7 285160,1 294,11 1300 1977 819/180 1  
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Recsk Rm–117 724713,1 285571,6 300,6 1200 1977 819/181 1  

Recsk Rm–119 724582,7 284576,4 354,92 1200 1977 819/184 1  

Recsk Rm–122 725237,3 284285 313,47 1200 1977 819/182 1  

Recsk Rm–124 725581,1 288298,3 262,89 1200 1977 819/183, T.2646 1  

Recsk Rm–125 725608,4 286456,9 241,95 1250 1977 819/193 1  

Recsk Rm–126 725689,7 284448,7 313,22 1200 1977 819/189 1  

Recsk Rm–127 726138,3 284658,6 321,68 1200 1977 819/190 1  

Recsk Rm–129 724895,1 283642,7 426,91 1200 1977 819/185 1  

Recsk Rm–130 725906,4 283932,8 313,12 1200 1977 819/188 1  

Recsk R–346 726619 289076,9 220,87 124,7 1976   –  

Recsk R–348 726638,8 288997,8 218,92 118,5 1976   –  

Recsk R–349 726369 288943,8 196,96 150 1976   –  

Recsk R–350 726345,4 288890,6 197,48 150,2 1976   –  

Recsk R–351 726318,5 288968,2 197,44 160 1976   –  

Recsk R–352 726394,7 288868,2 196,86 145 1976   –  

Recsk R–353 726567 289099 221,29 127 1976   –  

Recsk R–355 726656,6 289090,7 218,94 126,5 1976   –  

Recsk R–354 726643,4 289126,9 216,59 98,8 1976  –  

Recsk Rm–104 725566,2 286199,4 234,74 1250 1976 819/172 1  

Recsk Rm–107 725423,7 286707,8 220,32 1200 1976 819/169 1  

Recsk Rm–108 724841,5 286782 228,89 1200 1976 819/173 1  

Recsk Rm–111 726476,3 286545,3 386,32 1200 1976 819/171 1  

Recsk Rm–112 725865,3 286074,9 286,36 1200 1976 819/174 1  

Recsk Rm–113 726369,6 286229,8 384,75 1200 1976 819/178 1  

Recsk Rm–114 726216,1 285928,3 376,64 1210,8 1976 819/170 1  

Recsk Rm–115 725126 287383,6 248,87 1200 1976 819/175 1  

Recsk Rm–120 725548,6 284907,4 273 1200 1976 819/176 1  

Recsk Rm–121 725653,4 287928,6 323,15 1200 1976 819/179 1  

Recsk R–326 726281,8 288826,5 200,08 150 1975   –  

Recsk R–327 726354,8 288852,1 196,64 150 1975   –  

Recsk R–328 726543,3 288799,4 195,61 150 1975   –  

Recsk R–329 726229,9 288977,8 197,26 150 1975   –  

Recsk R–330 726332,3 288928,7 197,13 169,4 1975   –  

Recsk R–331 726304,7 289005,4 197,08 150 1975   –  

Recsk R–332 726175,7 289126,1 198,08 150 1975   –  

Recsk R–333 726547,2 289260,7 208,74 150 1975   –  

Recsk R–334 726682,5 289140,7 212,22 150 1975   –  

Recsk R–335 726755,9 289169 202,62 130 1975   –  

Recsk R–336 726763,1 288916,3 196,97 150,6 1975   –  

Recsk R–337 726310,4 288750 205,78 150 1975   –  

Recsk Rm–100 725529,9 286963 214,31 1200 1975 819/163 1  

Recsk Rm–101 726023,5 286371,8 297,94 1200 1975 819/165 1  

Recsk Rm–102 726062,5 288893,8 208,39 1200 1975 819/161 1  

Recsk Rm–105 725732,4 287339,8 209,46 1200 1975 819/162 1  

Recsk Rm–106 725497,6 287225,4 210 1250 1975 819/166 1  

Recsk Rm–110 726654,8 286878,7 264,49 1200 1975 819/167 1  

Recsk Rm–98 726296 287033 245,52 1200 1975 819/159 1  

Recsk Rm–99 725913 288588,9 232,1 1200 1975 819/160 1  

Recsk R–303 726582,1 289190 214,68 152,6 1974   –  

Recsk R–304 726605 289113,5 219,75 106 1974   –  

Recsk R–305 726528,7 289088,9 218,38 130 1974   –  

Recsk R–306 726631,9 289037,8 220,31 137 1974   –  

Recsk R–307 726652,2 289216,7 206,95 178,4 1974   –  

Recsk R–308 726453,6 289058,4 207,05 137 1974   1  

Recsk R–309 726659,2 288965,5 210,75 130 1974   –  

Recsk R–310 726501,8 289161,9 215,95 139 1974   –  

Recsk R–311 726608,1 288863 197,5 135 1974   –  

Recsk R–312 726382,4 289032,6 197,46 130 1974   1  

Recsk R–313 726355 288982 197,41 133 1974   1  

Recsk R–314 726382 288906,3 197,13 153 1974 819/233 –  

Recsk R–315 726538 288832,8 197,74 130 1974   1  

Recsk R–316 726462,3 288806,4 198,06 100 1974   –  

Recsk R–317 726688,1 288888,8 197,45 130 1974   –  

Recsk Rm–89 724710 284105,8 462,88 1200 1974 819/153, T.4809 –  

Recsk Rm–91 725891,6 286876,5 304,63 1200 1974 819/168, T.4938 –  

Recsk Rm–93 726152 288695,4 221,2 1200 1974 819/144, T.4938 1  

Recsk Rm–94 726194,5 286686,2 285,61 1200 1974 819/156, T.4938 1  

Recsk Rm–95 726193,2 287904,1 257,34 1210 1974 819/157 1  

Recsk Rm–96 725672,8 286530,5 289,39 1200 1974 819/155 1  
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Recsk Rm–97 725842,2 288830,8 221,23 1200 1974 819/149 1  

Recsk R–278 726505,5 289035,7 214,62 128,1 1973 819/270 –  

Recsk R–280 726632,7 288909,4 201,36 134 1973 819/272 –  

Recsk R–281 726595,7 288897,5 200,07 139 1973   1  

Recsk R–282 726558,1 288884,1 204,47 127 1973   –  

Recsk R–283 726520,2 288870,5 206,44 106,2 1973   –  

Recsk R–287 726180,3 288474,5 231,75 120,4 1973   –  

Recsk R–288 726435,3 289009,3 205,28 141,5 1973   –  

Recsk R–289 726583,5 289060,9 222,15 130,4 1973   –  

Recsk R–290 726609,2 288985,3 216,52 127 1973   –  

Recsk R–284 726444,7 288847,4 198,01 73 1973  –  

Recsk R–285 726418,4 288922,2 202,89 89 1973  –  

Recsk R–286 726385,5 288783,7 196,27 89,7 1973  –  

Recsk Rm–81 725789 285463,1 337,01 1200 1973 819/154 –  

Recsk Rm–82 725051,5 284753 313,48 1200 1973 819/134, T.4809 1  

Recsk Rm–85 725761,9 286254 265,79 1210 1973 819/139 1  

Recsk Rm–86 725242,3 286388,6 344,94 1200 1973 819/135 1  

Recsk Rm–87 725335,9 288608,5 264,87 1230 1973 819/131 1  

Recsk Rm–88 724998,2 286314,4 272,91 1200 1973 819/143 1  

Recsk Rm–90 726602,4 287097,9 217,46 1200 1973 819/132 1  

Recsk R–262 726531,5 289019,1 217,4 130 1972 819/219 1  

Recsk R–263 726456,4 288999,2 209,6 130 1972 819/220 1  

Recsk R–264 725419,7 288987,6 202,3 130 1972 819/221 1  

Recsk R–265 726388,8 288977,4 197,2 135 1972 819/222 1  

Recsk R–266 726608,4 289046,4 221,1 130 1972 819/223 –  

Recsk R–267 726482,5 289048,3 211,6 130 1972 819/224 1  

Recsk R–268 725556,7 289072,1 221,6 130 1972 819/234 1  

Recsk R–269 726634,5 288974,2 214,5 123 1972 819/263 –  

Recsk R–270 726605,4 288931,3 207,7 130 1972 819/225 1  

Recsk R–271 726568,7 288910,9 207,2 130 1972 819/226 1  

Recsk R–272 726163 288514,5 231,03 122,2 1972 819/264 –  

Recsk R–273 727308,8 289320,6 210,7 159,8 1972 819/265 –  

Recsk Rm–75 725309,3 286894 237,8 1200 1972 819/147 1  

Recsk Rm–76 726036,2 287156,6 238,7 1200 1972 819/138 1  

Recsk Rm–77 725918,9 287385,2 207,97 1200 1972 819/129 1  

Recsk Rm–78 725177,5 285822,8 261,86 1200 1972 819/145 1  

Recsk Rm–79 725347,3 285329,5 254,07 1200 1972 819/136 1  

Recsk Rm–80 726131,9 286146,7 312,19 1200 1972 819/148 1  

Recsk Rm–83 726075,7 286931,7 282,19 1200 1972 819/128 1  

Recsk Rm–84 725629,9 286767,5 278,01 1300 1972 819/130 1  

Recsk R–242 726583,7 288997,4 217,67 147,5 1971 819/205 1  

Recsk R–243 726431,4 288945,9 206,49 131,5 1971 819/206 1  

Recsk R–244 726440,1 288910,3 206,2 140 1971 819/207 1  

Recsk R–245 726596,8 288960,2 212,84 138 1971 819/208 1  

Recsk R–246 726456,4 288873,7 203,34 127,2 1971 819/209 1  

Recsk R–247 726570 289034,7 220,33 130 1971 819/210   

Recsk R–248 726400,3 288849,1 196,47 130 1971 819/211 1  

Recsk R–249 726494,5 289010,4 213,45 137,9 1971 819/212 1  

Recsk R–250 726719,9 289080,3 216,15 109,5 1971 819/213 1  

Recsk R–251 726651,7 289039,5 219,93 113 1971 819/214 1  

Recsk R–252 727191,3 289398 216,71 100 1971 819/215 –  

Recsk Rm–45 726473,7 288192,4 194,56 1200,1 1971 819/111 1  

Recsk Rm–48 726495,5 288946,6 212,88 1200 1971 819/112 1  

Recsk Rm–59 725825,1 288399,9 249,78 1200 1971 819/124 1  

Recsk Rm–60 725997,8 287924,6 270,13 1200 1971 819/125 1  

Recsk Rm–61 725834,1 289203,3 202,04 1200 1971 819/115 1  

Recsk Rm–62 725535,6 288569,2 241,76 1200 1971 819/126 1  

Recsk Rm–63 725687,6 288124,6 287,7 1200 1971 819/120 1  

Recsk Rm–64 725819,1 287642,5 301,12 1198,2 1971 819/137 1  

Recsk Rm–65 726536,7 287322,3 197,92 1201,6 1971 819/117 1  

Recsk Rm–66 726863,7 288539,7 247,62 1209 1971 819/118 1  

Recsk Rm–67 725965,2 285068,5 358,07 1230 1971 819/146 1  

Recsk Rm–68 726299,9 285670,2 344,53 1209,8 1971 819/140 1  

Recsk Rm–69 726607,3 286331,7 433,87 1200 1971 819/141 1  

Recsk Rm–70 726412,7 286786,6 288,74 1200 1971 819/121 1  

Recsk Rm–71 725536 286436 226,76 1200 1971 819/133 1  

Recsk Rm–72 726777,7 285832,8 326,36 1300 1971 819/142 1  

Recsk Rm–73 725910,5 286599 319,82 1230,5 1971 819/122 1  

Recsk Rm–74 725640,1 285980 257,37 1200 1971 819/127 1  
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Recsk Rm–42 726400,8 289159,9 201,51 1200 1970 819/119 1  

Recsk Rm–44 725411,8 288027,5 312,9 1200 1970 819/103 –  

Recsk Rm–47 726157,5 289068 199,03 1200 1970 819/101 1  

Recsk Rm–49 726169,2 288296,1 226,78 1201,5 1970 819/108 1  

Recsk Rm–50 726175,7 287535,4 228,06 1200 1970 819/105 1  

Recsk Rm–51 725464,9 288784,4 231,98 1230 1970 819/106 1  

Recsk Rm–52 725989,3 288755,1 217,89 1200 1970 819/113 1  

Recsk Rm–53 726643,1 288476,7 221,09 1200 1970 819/109 1  

Recsk Rm–54 726405,2 287760,7 236,45 1200 1970 819/123   

Recsk Rm–55 725748,4 289457,5 233,42 1230 1970 819/114 1  

Recsk Rm–56 726791,1 287959,1 196,01 1200 1970 819/107 1  

Recsk Rm–57 726689,1 287680,6 211,22 1200 1970 819/116 1  

Recsk Rm–58 725666 288895,2 207,47 1321 1970 819/110 1  

Mátraderecske Md–10 726474 289773 204 25,5 1969  –  

Mátraderecske Md–11 726583 289723 193 20,2 1969  –  

Mátraderecske Md–12 726501 289823 193 15,5 1969  –  

Mátraderecske Md–13 726041 289738 235 44,5 1969  –  

Mátraderecske Md–14 726432 289696 193 16 1969  –  

Mátraderecske Md–15 726247 289696 209 25 1969  –  

Mátraderecske Md–16 726368 289921 189 15,5 1969  –  

Mátraderecske Md–17 726178 290000 190,5 15,2 1969  –  

Mátraderecske Md–18 725991 290081 193 15,5 1969  –  

Mátraderecske Md–19 725880 289891 240 50 1969  –  

Mátraderecske Md–20 726454 289553 204 20,5 1969  –  

Mátraderecske Md–21 726635 289511 193 10,8 1969  –  

Mátraderecske Md–7 726210 289630 232 20,2 1969  –  

Mátraderecske Md–8 726087 289826 238 49 1969  –  

Mátraderecske Md–9 726318 289833 211 30,3 1969  –  

Recsk Rm–32 725816,7 287127,7 209,93 1222,5 1969 819/90 1  

Recsk Rm–34 725768,4 288678,7 232,59 1251 1969 819/99 1  

Recsk Rm–35 726088,3 288524,4 235,35 1214,9 1969 819/95 1  

Recsk Rm–36 726251 288064,8 206,65 1211,4 1969 819/94 1  

Recsk Rm–37 726584,1 288696 196,21 1185,9 1969 819/96 1  

Recsk Rm–39 725896,5 288983,1 202,03 1364,6 1969 819/97 1  

Recsk Rm–40 726724 288235,8 298,05 1200 1969 819/100 1  

Recsk Rm–41 726469,9 287597,1 259,3 1199,6 1969 819/98 1  

Recsk Rm–43 725607,8 287609 277,14 1200,5 1969 819/104 1  

Recsk Rm–46 726305,3 288655,9 216,3 1203 1969 819/102 1  

Recsk Rm–XXIX 726111,1 287713,4 283,88 1162,4 1969 819/92 1  

Recsk Rm–XXXI 725884 288121,2 272,01 1064,5 1969 819/91 1  

Recsk Rm–XXXVIII 726861,5 287694,1 208,01 1244,7 1969 819/93 1  

Mátraderecske Md–1 726983 289399 226 42,7 1968  –  

Mátraderecske Md–2 726881,2 289404,1 227 30,4 1968  –  

Mátraderecske Md–3 726813 289498 209 26 1968  –  

Mátraderecske Md–4 726912 289501 210 28 1968  –  

Mátraderecske Md–5 726818 289303 212 28 1968  –  

Mátraderecske Md–6 726720 289346 217 34,2 1968  –  

Recsk Rm–XIX 727382,3 288453,8 311,8 1000 1968 819/87 1  

Recsk Rm–XVIII 726775,6 290087,1 189,56 1000 1968 819/80 1  

Recsk Rm–XXIII 727507,3 289733,9 189,65 1000 1968 819/81 1  

Recsk Rm–XXVI 726430,7 287942,9 195,47 1100 1968 819/84 1  

Recsk Rm–XXVII 726899 286967,2 235,25 1010,3 1968 819/88 1  

Recsk Rm–XXVIII 724335,5 288146,3 251,83 1000 1968 819/85 1  

Recsk Rm–XXX 726363,3 288411,7 196,87 1286,8 1968 819/89 1  

Recsk Rm–XXXIII 726058,2 289306,2 234,34 1000,8 1968 819/86 1  

Mátraderecske K–3 726964,1 289615,1 191,01 1010,4 1967 819/73 1  

Recsk Rm–IX 727185,1 287633,1 204,73 1133,3 1967 819/58 1  

Recsk Rm–X 726678,6 289033,1 220,19 1045,7 1967 819/72 1  

Recsk Rm–XII 727626,4 289334 188,88 1000 1967 819/59 1  

Recsk Rm–XIV 725165,4 288902,3 212,67 1002 1967 819/74 1  

Recsk Rm–XV 726763 287405,1 197,29 1263,5 1967 819/75 1  

Recsk Rm–XVI 726240,2 288827 204,35 1020 1967 819/76 1  

Recsk Rm–XVII 726220,5 287234,2 203,76 1000 1967 819/77 1  

Recsk Rm–XX 727420,4 287123,3 215,22 1021 1967 819/57 1  

Recsk Rm–XXI 727087,1 288040,3 197,58 1002 1967 819/71 1  

Recsk Rm–XXII 727467,1 288142,2 220,38 1100,1 1967 819/78 1  

Recsk Rm–XXV 727733 288911,8 185,13 1000 1967 819/83 1  

Recsk Rm–XI 726840,5 289502,3 208,85 590,6 1966 819/54 1  

Recsk Rm–XI/a 726964,1 289615,1 191,69 1010,4 1966 819/73 1  
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Recsk Rm–VIII 727164,8 289162,5 213,06 1082 1965 819/56 1  

Recsk Rm–VI 727671 287757,3 194,93 1000 1963 819/51, 819/59 1  

Recsk R–206 727445,4 288424,4 315,21 93,75 1962  –  

Recsk R–181 726966 288365,4 291,91 300,1 1961 819/41 –  

Recsk R–186 726901,5 288368,2 280,76 300 1961 819/44 –  

Recsk R–189 726844 288313,7 277,58 300,2 1961 819/42 –  

Recsk R–190 726127,1 287198,3 219,44 332,7 1961 819/45 –  

Recsk R–194 727791,7 289404,6 245,43 330 1961 819/46 –  

Recsk R–197 727504,3 288898 205,59 303 1961 819/47 1  

Recsk R–200 727851,4 288086,2 204,08 304,7 1961 819/48 1  

Recsk R–202 727481,9 288453,5 318,01 116,8 1961 819/49 –  

Recsk Rm–V 727799,8 287376,3 187,14 882,1 1961 819/55 1  

Recsk R–158 727348,4 288680,6 279 148 1960 819/30 –  

Recsk R–160 727378,9 288682,9 278,5 162 1960 819/31 –  

Recsk R–162 727277,8 288735,9 268 159,7 1960 819/32 –  

Recsk R–164 727364,7 288762,3 266,5 138,4 1960 819/33 –  

Recsk R–166 727147,4 288720,8 251,7 135,4 1960 819/34 –  

Recsk R–169 727146,6 288423,9 306,74 300 1960 819/35 –  

Recsk R–170 727126,3 288737,2 245,8 105,5 1960 819/36 –  

Recsk R–171 727063,9 288396 304,82 300 1960 819/37 –  

Recsk R–174 727129,5 288764,8 236,25 101,8 1960 819/39 –  

Recsk R–173 727152,9 288743,9 243 97 1960  –  

Recsk R–176 727150,9 288783,1 245 96,6 1960  –  

Recsk R–141 727102,2 289021,1 160 165,2 1959 819/20 –  

Recsk R–143 727059,8 288992,7 200 168,8 1959 819/21 –  

Recsk R–144 727567,2 287900,1 185,5 137,84 1959 819/43 –  

Recsk R–146 727068,4 289029,2 201 154,9 1959 819/22 –  

Recsk R–147 727055,4 289060,9 201,5 140 1959 819/23 –  

Recsk R–148 727808,7 287942,3 184,5 113 1959 819/24 –  

Recsk R–149 726754,8 288530,4 215 128,5 1959 819/25 –  

Recsk R–150 727849,7 287697,3 195 151,54 1959 819/26 –  

Recsk R–152 727895,9 287718,4 195 146,2 1959 819/27 –  

Recsk R–153 726767,4 288541,4 222,21 112,2 1959 819/28 –  

Recsk R–156 726715,7 288581,3 215 165,1 1959 819/29 –  

Recsk R–116 727362,2 288796,3 262 148,7 1958 819/5 –  

Recsk R–118 727302,2 288759,3 262 156,8 1958 819/6 –  

Recsk R–119 727083,2 289006,3 201 160,4 1958 819/7 –  

Recsk R–121 727288,6 288720,1 264,5 118,06 1958 819/8 –  

Recsk R–122 727106,9 288592 277,5 100,56 1958 819/9 –  

Recsk R–123 727322,5 288769,4 266 134,7 1958 819/10 –  

Recsk R–125 727127,1 288595,6 278 113,15 1958 819/11 –  

Recsk R–126 727336,7 288717,8 273,5 124,85 1958 819/14 –  

Recsk R–127 727088 288584,7 288,5 124,06 1958 819/15 –  

Recsk R–129 727347,6 288786,9 263,75 115,7 1958 819/16 –  

Recsk R–130 727141,4 288578,9 283,75 111,69 1958 819/17 –  

Recsk R–131 727343,7 288813,6 259,3 126,7 1958 819/18 –  

Recsk R–132 727095,8 288985,8 200,5 155,82 1958 819/19 –  

Recsk R–134 727293,7 288823,2 254,5 137,24 1958 819/13 –  

Recsk R–111 727366,6 288175,6 295,5 140 1957 819/4 –  

Recsk R–108 727368,2 288845,4 253,93 162,7 1956 819/1 –  

Recsk R–109 727401,2 288790,8 250,12 135,4 1956 819/2 –  

Recsk R–110 727431,4 288736,4 262,25 143,6 1956 819/3 –  

Recsk R–107 727415,2 288733 262,5 17,9 1954  –  

Recsk R–103 727575,6 287837,1  156 1953 T.1706 –  

Recsk R–104 727389,4 288889,9 230,23 127,67 1953 T.1706 –  

Recsk R–105 727409,5 288852,1 234,28 128,9 1953 T.1706 –  

Recsk R–106 727409,5 288799,9 261,09 152,7 1953 T.1706 –  

Recsk R–100 727643 288418,1  50,1 1953  –  

Recsk R–101 727310,8 288972,4  81,3 1953  –  

Recsk R–102 727668,2 288415,1  83,4 1953  –  

Recsk R–94/1 727389,7 288394,7  100,3 1952 T.1706 –  

Recsk R–97 727502,3 288306,9  100,4 1952 T.1706 –  

Recsk R–98 727656,9 288422,6  104,4 1952 T.1706 –  

Recsk R–99 727678,6 288435 0 103,68 1952 T.1706 –  

Recsk R–95 727408,3 288475,1  59,5 1952  –  

Recsk R–96 727439,6 288477,4  77,3 1952  –  

Recsk R–69 727774,1 287842,1  150,1 1949 T.1706 –  

Recsk R–71 727501,7 287898,8 185,35 124,4 1949 T.1706 –  

Recsk R–74 727576,7 287989,4 195,04 169,3 1949 T.1706 –  
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Recsk R–76 727720,2 288488,1 281,54 205,2 1949 T.1706 –  

Recsk R–82 727817,1 288413,6  178,4 1949 T.1706 –  

Recsk R–68 727227,2 288251,6  86,5 1949  –  

Recsk R–72 726762,2 288491,2  56,9 1949  –  

Recsk R–73 727338,7 288317,6  44 1949  –  

Recsk R–73/a 727338,2 288317,1  18,3 1949  –  

Recsk R–75 727498,7 288085,4 201 70,2 1949  –  

Recsk R–77 727603,7 288003 195,76 58 1949  –  

Recsk R–78 727329,7 288327,8  29,5 1949  –  

Recsk R–79 727558,3 287964,5 194,89 52,5 1949  –  

Recsk R–80 727661,6 288400,9  31 1949  –  

Recsk R–81 727547,6 288005,3 194,71 70,1 1949  –  

Recsk R–83 727241,7 288848,6 204,1 42,8 1949  –  

Recsk R–84 727637,8 288058,2 194,98 50,5 1949  –  

Recsk R–91 727215,2 288867,1 204,25 42 1949  –  

Recsk R–56 727754,1 287967,6 186,22 164,7 1948 T.1706 –  

Recsk R–57 727855,6 287830,9  157 1948 T.1706 –  

Recsk R–58 727450,9 289016,8 236,77 223,6 1948 T.1706 –  

Recsk R–62 727230,4 289068,9 208,79 191 1948 T.1706 –  

Recsk R–64 727706,2 288739 270,85 134 1948 T.1706 –  

Recsk R–66 727728,1 287707,6  185,5 1948 T.1706 –  

Recsk R–59 727711,6 287955,7 184,76 30,6 1948  –  

Recsk R–60 727787,1 287978,1 186,52 64,7 1948  –  

Recsk R–61 727697,9 288161,1 161,36 35,4 1948  –  

Recsk R–63 727670,1 287922,5 184,52 49,2 1948  –  

Recsk R–65 727706,1 288139,1 160,96 42,1 1948  –  

Recsk R–67 727728,1 288172,9 162,08 25,7 1948  –  

Recsk R–55 727691,1 287853,1  140,5 1947 T.1706 –  

Recsk R–54 727717,7 288685,6 285,46 208,4 1939 T.1706 –  

Recsk R–51 726724,2 288279,2  185,5 1938 T.1706 –  

Recsk R–52 727128,7 288934,5 203,57 158,25 1938 T.1706 –  

Recsk R–53 727706,7 287933  215,77 1938 T.1706 –  

Recsk R–49 727217,8 288847,6 204 54,4 1938  –  

Recsk R–50 727217,3 288823,2 204 39,3 1938  –  

Parád   727400,8 288512,2 306,7 735,75 1937 T.1706, 817/5 –  

Recsk R–41 727299,2 288956,1 232,42 127,6 1937 T.1706 –  

Recsk R–44 727693,6 288624,5 272 190 1937 T.1706 –  

Recsk R–45 727537,2 288600,9 305,09 199 1937 T.1706 –  

Recsk R–42 727216,7 288368,8 200,4 97 1937  –  

Recsk R–43 727310,6 288277,7 199,2 80,3 1937  –  

Recsk R–47 727433,5 288347,6 196 53 1937  –  

Recsk R–48 727602,4 288240 196 52 1937  –  

Recsk R–32 727560,8 288924,3 245,7 130 1936 T.1706 –  

Recsk R–33 727314,8 288935,9 240,66 134 1936 T.1706 –  

Recsk R–34 727317,6 288890,7 247,22 131,94 1936 T.1706 –  

Recsk R–36 727308,8 288850,9 251,84 133,16 1936 T.1706 –  

Recsk R–37 727083 288663,6 242 114,73 1936 T.1706 –  

Recsk R–38 726962,7 288810,2 206,26 136,65 1936 T.1706 –  

Recsk R–39 726917,3 288758,4 202,71 150,76 1936 T.1706 –  

Recsk R–40 727030,1 288738 220,13 153,5 1936 T.1706 –  

Recsk R–35 727464,2 288462,1 0 65 1936  –  

Recsk R–29 727560,6 288437,8  150 1935 T.1706 –  

Recsk R–31 727281,9 288882,8 245 159,27 1935 T.1706 –  

Recsk R–22 727337,7 288340,1 200,1 80 1935  –  

Recsk R–23 727285,2 288398,6 200,4 87 1935  –  

Recsk R–24 727385,1 288191,1 195,4 46,2 1935  –  

Recsk R–25 727407,6 288158,1 195,3 38 1935  –  

Recsk R–26 727380,5 288222,1 195,6 31,1 1935  –  

Recsk R–27 727551,2 288432,1 220,3 49,5 1935  –  

Recsk R–28 727297,3 288653,8 200 26,4 1935  –  

Recsk R–30 727535,2 288604,1 196,9 93 1935  –  

Recsk R–10 726853,1 287280,2  117,5 1934 T.1706 –  

Recsk R–11 727720,1 288084,1 208 150 1934 T.1706 –  

Recsk R–13 726810,1 287262,2  100 1934 T.1706 –  

Recsk R–14 727673,6 288097,1 206,5 150 1934 T.1706 –  

Recsk R–17 726746,2 287863,2  150 1934 T.1706 –  

Recsk R–19 727319,2 288915,6 243,06 114,65 1934 T.1706 –  

Recsk R–20 727437,7 288259,1 196 104,5 1934 T.1706 –  

Recsk R–8 727789,1 287912,1 185 151 1934 T.1706 –  
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Recsk R–9 727630,1 288105,1 208 194 1934 T.1706 –  

Recsk R–12 727522,6 288330,1 196,4 60 1934  –  

Recsk R–15 726893,1 287301,2 201 53 1934  –  

Recsk R–16 727496,7 288351,6 196,7 52 1934  –  

Recsk R–21 727361,7 288299,1 199,5 94,7 1934  –  

Recsk R–7 727631,1 287865,1 188 46,6 1934  –  

Recsk R–3 727586,1 288053,1 197,02 144,2 1933 T.1706 –  

Recsk R–4 727696,8 288225,5 193,2 153,5 1933 T.1706 –  

Recsk R–6 727656,8 287991,9 185,72 100,5 1933 T.1706 –  

Recsk R–5 727665,6 288136,1 192,8 96 1933  –  

Recsk R–2 727124,2 288795,1 190,98 30 1930  –  

Mátraderecske 2 727588,9 289612,1 190,98 396,12 1929 Su.16, T.40 –  

Mátraderecske B–1 727730 289575  456 1929   –  

Recsk R–1 727013,1 288694,9 235 36 1929  –  

Recsk K–4 727779 287437     –  

Recsk R–18 727514,2 288357,1 196,8 110  T.1706 –  

Recsk R–223 726514,3 288952,9 213,17 150,3  819/199 –  

Recsk R–224 726501,6 288926,6 211,78 124,1  819/244 –  

Recsk R–225 726532,9 288959,5 213,32 130,4  819/245 –  

Recsk R–226 726489,3 288955,6 213,61 139  819/200 –  

Recsk R–227 726521,2 288934,3 211,73 119,7  819/201 –  

Recsk R–228 726539,9 288940,9 211,5 112,3  819/246 –  

Recsk R–229 726507,2 288971,4 214,52 147,3  819/202 –  

Recsk R–230 726526,1 288978,1 214,93 136  819/247 –  

Recsk R–231 726564 288946,3 212,26 136,2  819/248 –  

Recsk R–232 726482,9 288922,3 211,3 132,5  819/249 –  

Recsk R–233 726527,8 288915,6 211,17 143,2  819/203 –  

Recsk R–234 726533,9 288896,6 209,04 115  819/250 –  

Recsk R–235 726767 289128 207,54 150  819/251 –  

Recsk R–236 727465,1 289196,9 196 150  819/252 –  

Recsk R–237 726508,9 288910 211,2 124  819/253 –  

Recsk R–238 726515,7 288890,2 208,38 132  819/204 –  

Recsk R–239 726491,3 288903,8 209,98 142  819/254 –  

Recsk R–240 726470,8 288960,2 211,98 149,6  819/255 –  

Recsk R–241 726469,1 288938,4 211,01 148,6  819/256 –  

Recsk R–253 726450 288952 209,26 122  819/257 –  

Recsk R–254 726186,7 288545,8 226,99 170  819/216 –  

Recsk R–255 726456,4 288932,1 209,4 121  819/258 –  

Recsk R–256 726461,6 288916,3 209,22 129,9  819/259 –  

Recsk R–257 726497,6 288885 207,64 121,5  819/260 –  

Recsk R–258 726469,6 288897,2 207,96 132  819/261 –  

Recsk R–259 726552,1 288965,5 213,66 130,8  819/217 –  

Recsk R–260 726544,4 288984,8 215,9 135  819/218 –  

Recsk R–261 726482,7 288984,7 213,1 140  819/262 –  

Recsk R–274 726571,2 288971,4 214,39 128  819/266 –  

Recsk R–275 726565,1 288928,3 209,27 130  819/267 –  

Recsk R–276 726563,9 288991 216,93 122  819/268 –  

Recsk R–277 726519 288997,9 215,55 130  819/269 –  

Recsk R–279 726512,4 289016,9 215,18 136,3  819/271 –  

Recsk R–359 727198,9 288786,5 239,88 135    –  

Recsk R–360 727259,2 288432,1 312,24 215    –  

Recsk R–361 727338 288502,3 306,57 210    –  

Recsk R–362 727337,5 288955 237,58 147,7    –  

Recsk R–363 727710,5 288152,1 219,58 124,1    –  

Recsk R–364 727273,2 288882,8 243,56 143    –  

Recsk R–365 727290,3 288722,4 261,69 170    –  

Recsk R–366 727612 288098,3 207,64 105    –  

Recsk R–367 727548,8 288023,6 194,05 100    –  

Recsk R–368 727827,6 288047,9 197,4 108,8    –  

Recsk R–369 727705,2 287874,2 195,88 114,5    –  

Recsk R–370 727193,3 288371 317,68 215    –  

Recsk R–372 727484,9 288220,2 236,37 139,8    –  

Recsk R–374 727617,9 287951,1 193,77 110,4    –  

Recsk R–375 727780,2 288093,1 212,85 115    –  

Recsk R–376 727442,6 288162,4 227,32 120,9    –  

Recsk R–377 727559,3 288156,1 217,28 126,1    –  

Recsk R–378 727490,9 288071,7 201,1 101    –  

Recsk R–379/A 727624,8 287802,6 194,73 121    –  

Recsk R–380/A 727416,7 288437,8 311,69 185,7    –  
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Település Azonosító 
EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Z 

(mBf) 

Mélység 

(m) 
Dátum 

MBFH 

dokumentáció+ 

Mélyfúrás-geofizika* 

A 
Méréstípusok / 

Hossz / dőlésirány / -szög 

Recsk R–381 727433,2 288321 260,07 133,7    –  

Recsk R–383 726537 289003,5 216,05 123,1    –  

Recsk R–384 727356,1 288389,2 292,15 145,6    –  

Recsk R–385 726487 288979,4 213,68 110    –  

Recsk R–387 727456,5 287935 195,03 113,1    –  

Recsk R–388 727528,5 287717,2 196,54 100,8    –  

Recsk R–389 727477,4 288525,9 314,88 146,9    –  

Recsk R–390 727374,1 287984,1 213,12 134,2    –  

Recsk R–391 727774,5 288254,5 260,21 159,9    –  

Recsk R–392 727492 288372,3 280,5 139,5    –  

Recsk R–393 727624,8 288243,4 250,11 134,9    –  

Recsk R–394 727553,2 288307,6 260,42 134,9    –  

Recsk R–395 727093,2 287999,7 192,99 134,9    –  

Recsk R–396 727406,3 287882,4 186,53 122,4  T.21863  M-5 1  

Recsk R–397 727342,6 288089,7 222,64 123,8    –  

Recsk R–398 727278,8 288301,7 305,31 213,3    –  

Recsk R–399 727335 288228,1 276,07 179,9    –  

Recsk R–400 727246,7 287851,5 199,69 140    –  

Recsk R–401 727625,9 288379,1 303,42 205    –  

Recsk R–402 727701,3 288303,1 282,42 169    –  

Recsk R–403 727696,2 288443,5 293,82 190,1    –  

Recsk R–404 727557,9 288446,3 314,64 101,6    –  

Recsk R–404/A 727554,9 288446,5 314,61 229,8    –  

Recsk R–406 727688,4 287733,2 193,84 113,5    –  

Recsk R–407 727764 287803,5 196,32 125,5    –  

Recsk R–408 727363,4 287777,3 198,29 155,3    –  

Recsk R–409 727334,5 288679,5 276,99 181,5    –  

Recsk R–410/A 727268,3 288578,6 292,46 208,5    –  

Recsk R–411 727488,1 288661,1 286,96 179    –  

Recsk R–412 727198,6 288512,8 305,47 189    –  

Recsk R–413 727617,6 288518,9 318,89 218    –  

Recsk R–414 727504,2 287669,9 196,65 290    –  

Recsk R–415 727764,2 288370,8 279,46 135,5    –  

Recsk R–416 727375,5 287979,6 212,81 399,3    –  

Recsk R–417 727730,4 288145,3 219,42 109,4    –  

Recsk R–421 727773,1 288254,4 260,3 135,5    –  

Recsk R–424 725498,4 284397,9 283,19 214    –  

Recsk R–425 725923,3 285320,8 380,7 154,3    –  

Recsk R–85 727838,1 288257,9  140,4  T.1706, 819/12 –  

Recsk R–89 727146,4 288614,6 275,81 197,1  T.1706, 819/12 –  

Recsk R–93 727085,4 288061,6  297  T.1706, 819/12 –  

Recsk R–F–0166 725948,1 288542,1 693,89    –  

Recsk R–112 727316,4 288508,8     –  

Recsk R–113 727307,7 288500,6     –  

Recsk R–114 727497,6 288433,8     –  

Recsk R–115 727495,2 288438,2     –  

Recsk R–117 727663,8 288355     –  

Recsk R–120 727652,4 288344,2     –  

Recsk R–124 727674,2 288337,1     –  

Recsk R–128 727644,7 288347,8     –  

Recsk R–359/A 727196,5 288788,5 239,92 25   –  

Recsk R–366/A 727613,4 288098,8 207,75 20   –  

Recsk R–371 727800,2 287950,5 184,99 93,3   –  

Recsk R–373 727721,4 288027 191,23 90   –  

Recsk R–379 727626,3 287802,6 194,76 44   –  

Recsk R–380 727420,5 288438,3 311,92 94,4   –  

Recsk R–382 727556,6 287877,9 187,5 92,5   –  

Recsk R–386 726471,6 288974,4 216,05 63   –  

Recsk R–405 727415,8 288577,5 296,68 94,4   –  

Recsk R–418 727785,9 287981 183,23 66,4   –  

Recsk R–419 727415,7 287686,3 198,83 50,3   –  

Recsk R–420 727341 287738 200,06 50,2   –  

Recsk R–422 725458,3 284791,7 266,73 81,7   –  

Recsk R–423 725457,5 284658,1 270,34 81,7   –  

Recsk R–426 727787,5 288125 214,14 96,3   –  

Recsk R–86 727716,6 287983,1 188 31,6   –  

Recsk R–87 727455,1 287790,5 186 73,3   –  

Recsk R–88 727198 288807,9  32,5   –  

Recsk R–90 727614,2 287969,7 195,28 61,7   –  
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Település Azonosító 
EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Z 

(mBf) 

Mélység 

(m) 
Dátum 

MBFH 

dokumentáció+ 

Mélyfúrás-geofizika* 

A 
Méréstípusok / 

Hossz / dőlésirány / -szög 

Recsk UF–1 726140,5 285695,7 387,36 40   –  

Recsk UF–11 725976,1 285289,3 387,89 40   –  

Recsk UF–12 725928,5 285346,4 387,87 40   –  

Recsk UF–13 725944,3 285317,2 389,37 40   –  

Recsk UF–14 725954,1 285287,2 387,45 40   –  

Recsk UF–15 725910,8 285334,5 379,96 40   –  

Recsk UF–16 725924,1 285307,7 380,28 40   –  

Recsk UF–17 725932,4 285282 379,74 40   –  

Recsk UF–18 725986,8 285349,7 392,4 20   –  

Recsk UF–19 725999 285326,4 390,05 40   –  

Recsk UF–2 726173,7 285678 387,77 40   –  

Recsk UF–20 726015,5 285301,8 386,28 40   –  

Recsk UF–21 726057,7 285348,3 385,75 40   –  

Recsk UF–22 726057,7 285260,9 382,26 40   –  

Recsk UF–23 726057,7 285260,9 382,26 40   –  

Recsk UF–24 726114,4 285271,3 373,46 40   –  

Recsk UF–25 726051,4 285153,3 381,96 40   –  

Recsk UF–26 726101,1 285166,8 374,49 40   –  

Recsk UF–27 725995,8 285087,9 362,03 32   –  

Recsk UF–28 725960,2 285106 352,91 40   –  

Recsk UF–29 725943,4 285054,3 351,78 40   –  

Recsk UF–3 726184,8 285729 382,17 40   –  

Recsk UF–33 726077,7 285056,1 374,77 40   –  

Recsk UF–34 726106,7 285064 372,16 40   –  

Recsk UF–35–1 725983 284945,6 391,29 40   –  

Recsk UF–36 725998,7 284972,2 386,94 40   –  

Recsk UF–37 726026,5 284998,4 379,73 40   –  

Recsk UF–38 726058,7 284790,8 370,95 38   –  

Recsk UF–39 726051,7 284937,6 365,98 40   –  

Recsk UF–4 726106,1 285588,4 385,46 40   –  

Recsk UF–40 726053,4 284914,6 362,05 40   –  

Recsk UF–41 726089,1 284890,4 353,83 40   –  

Recsk UF–42 726041,1 284857,9 357,12 40   –  

Recsk UF–43 725968,5 284895,1 380,07 40   –  

Recsk UF–44 725973,9 284850,9 372,6 40   –  

Recsk UF–45 725999,9 284808,2 365,88 40   –  

Recsk UF–46 726017,2 284773 364,69 40   –  

Recsk UF–47 725975,9 284813,7 369,75 40   –  

Recsk UF–5 725999,9 285503,5 396,23 40   –  

Recsk UF–6 726040,5 285518,8 396,54 40   –  

Recsk UF–7 726088,3 285512,2 391,4 40   –  

Recsk UF–8 726018 285357,7 391,66 40   –  

Recsk UF–9 725965,4 285342,1 391,74 34   –  

+MBFH dokumentáció: MBFH adattári azonosító (kútkönyv száma), *Mélyfúrás-geofizika: A: MBFH Fúrásnyilvántartás szerint: 1 – volt 

mérés; – nincs ismert mérés; Paraméterek: Az egyes fúrásokban lemért paraméterek (MFA alapján). 

  

Jelmagyarázat a mélyfúrás-geofizikai méréstípusokhoz  

Kód Név Kód Név 

1M 1M vizsgálat LYF lyukferdeség mérés 

3M 3M vizsgálat M3M M3M vizsgálat 

A akusztikus szelvényezések ME mikro ellenállás mérés 

A1 A1 vizsgálat MGF mérnök geofizikai vizsgálat 

AC akusztikus cementvizsgálat MI mikroinverz vizsgálat 

ACS akusztikus csillapodás mérés MK mikrolog mérés 

AH akusztikus hullámkép vizsgálat MLL mikrolaterolog szelvényezés 

AR áramlásmérés MM mikromérés 

ARF áramlásmérés folyamatos MNI mikronormál és inverz mérés 

ARP áramlásmérés pontonként MOE monoelektrodás mérés 

AS aktivitás mérés MPR mikropotenciál-gradiens vizsgálat 

AT akusztikus sebesség mérés MS mikroszelvényezés 

ATFI akusztikus porozitás MSZ mágneses szubszceptibilitás szelvényezés 

ATG aktivácios természetes-gamma vizsgálat NA neutron aktivációs vizsgálat 

B B vizsgálat NAG neutron aktivációs-gamma vizsgálat 

BKZ bkz vizsgálat (oldalirányú karotázs) NAS spektrális neutron aktivációs mérés 

BLV bányalég vizsgálat NG neutron-gamma vizsgálat 

BM bőség mérés NGS spektrális neutron-gamma vizsgálat 

BP buborékpont meghatározása NI normál inverz vizsgálat 

D fúrolyukátmérő szelvényezés NN neutron-neutron vizsgálat 

D2 D2 vizsgálat NNFI neutron-neutron porozitás 
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Kód Név Kód Név 

DK dielektromos szelvényezés NP NP 

DPL rétegdőlés szelvényezés NU nukleáris mérések 

DTA DTA vizsgálat OM oldalfal mintavétel 

E ellenállás mérés OMV orientált magvétel 

EG természetes gamma folyamatos mérése PG természetes gamma pontonkénti mérése 

EM elektromos mérés PS PS mérés 

F fúrolyukferdeség mérés QH kapacitásmérés (Q-H görbe felvétele) 

F3 F3 vizsgálat QHP mélységi víznyomásgörbe felvétele 

FARI fajlagos iszapellenállás mérés R ellenállás szelvényezések 

FD ferdeség mérés R1 rövid normál mérés 

FDB ferdeség és bőség mérés R1M mikro normál mérés 

FE fajlagos ellenállás mérés R2 hosszú normál mérés 

FEK folyadék ellenállás mérés R2M R2M vizsgálat 

FG termeszetes gamma folyamatos mérese R3 gradiens vizsgálat 

FHM folyamatos hőmérsékletmérés R3M mikro gradiens vizsgálat 

FIN fin vizsgálat R4 R4 vizsgálat 

FOR foraminifera vizsgálat R5 R5 vizsgálat 

FRI folyamatos iszapellenállás mérés R6 R6 vizsgálat 

FT FT vizsgálat RA rádioaktiv vizsgálat 

G gáz mérés RASZ rádioaktiv szelvényezés 

GEL geoelektrikus vizsgálat RE reométerezés 

GF geofizikai vizsgálat REP redoxpotenciál mérés 

GG gamma-gamma (sűrűség) vizsgálat RER rétegrepesztés vizsgálat 

GGFI gamma-gamma porozitás RI iszapellenállás mérés 

GGK GGK vizsgálat (gamma- RM rm vizsgálat 

GGS GGS vizsgálat RR röntgenradiometriai vizsgálat 

GGSU térfogatsúly mérés RTG RTG vizsgálat 

GGSZ szelektiv gamma-gamma mérés S savazás 

GM gamma vizsgálat SGG szelektiv gamma-gamma vizsgálat 

GP gerjesztett potenciál szelvényezés SGV speciális geofizikai vizsgálatok 

GSZ szelektiv gamma vizsgálat SP természetes potenciál szelvényezések 

GT gáztartalom mérése SPD differenciál SP mérés 

GV gáz vizsgálat SPK kontakt potenciál szelvényezés 

GVV gáz-víz viszony SPR SPR vizsgálat 

GÁM gáz és áramlás mérés SR SR vizsgálat 

H hidrológiai mérés SZ szűrőzött szakasz van 

HD hidrodinamikai mérés SZK szeizmokarotázs vizsgálat 

HG hidrogeológiai mérés T hőmérséklet mérések 

HM hőmérséklet vizsgálat TA TA vizsgálat 

HSZ hőmérséklet szelvényezés TER terelés 

IF iszapfajsúly mérés TES termoelektromos szelvényezés 

IK indukciós szelvényezés TF folyamatos hőmérsékletmérés 

IN iszapszívó mérés TFRI TFRI vizsgálat 

INM iszapszívó vizsgálat TG természetes gamma mérés 

INN impulzusos neutron-neutron vizsgálat TGA TGA vizsgálat 

KAL kaliberezés TGG TGG vizsgálat 

KAM karoptiméteres vizsgálat TGS spektrális természetes gamma mérés 

KAR karotázs vizsgálat TH talphőmérséklet mérés 

KGG kompenzált gamma-gamma vizsgálat TM termo vizsgálat 

KGGS kompenzált gamma-gamma sűrűségmérés TP hőmérsékletmérés pontonként 

KGV komplex geofizikai vizsgálat TS termoszelvényezés 

KL karmantyúlokátor mérés UHA ultrahang-akusztika vizsgálat 

KP kontakt potenciál mérés VEZ vezetőképesség mérés 

KPS kontakt ps mérés VH vízhozam mérés 

KV kölcsönhatás vizsgálatok VHM vízhozam mérés vizsgálat 

LFE látszólagos fajlagos ellenállás mérés VM vízszint mérés 

LL laterolog szelvényezés VN víznívó mérés 

LOK lokátoros vizsgálat VNY víznyeletés vizsgálat 

LT LT vizsgálat VT visszatöltődés mérése 

LY lyukbőség mérés ZGG ZGG vizsgálat 
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4. függelék. A fúrásokban megismert érces szakaszok (MFA) 

Azonosító 
EOV_Y 

(m) 
EOV_X 

(m) 
z  

(m) 
Dátum 

Mélység 
(m) 

–tól 
(m) 

–ig 
(m) 

Nyersanyag 

R–VIII 727164,34 289162,71 213,06 1965 1082 485 488 érchintés 

R–VIII 727164,34 289162,71 213,06 1965 1082 498 501 érc 

R–VIII 727164,34 289162,71 213,06 1965 1082 580 582 érc 

R–VIII 727164,34 289162,71 213,06 1965 1082 592 594 érc 

R–VIII 727164,34 289162,71 213,06 1965 1082 623 627 érc 

R–VIII 727164,34 289162,71 213,06 1965 1082 644 644 érc 

R–VIII 727164,34 289162,71 213,06 1965 1082 745 747,7 érchintés 

R–VIII 727164,34 289162,71 213,06 1965 1082 832,7 832,7 érc 

R–VIII 727164,34 289162,71 213,06 1965 1082 837,8 837,8 érc 

R–VIII 727164,34 289162,71 213,06 1965 1082 869,6 872,7 érchintés 

R–VIII 727164,34 289162,71 213,06 1965 1082 1042,4 1062,1 pirit 

R–IX 727184,63 287633,36 204,73 1965 1000 615,8 619,5 anhidrit 

R–IX 727184,63 287633,36 204,73 1966 1000 97 97,6 érchintés 

R–IX 727184,63 287633,36 204,73 1966 1000 145,7 146,4 érchintés 

R–IX 727184,63 287633,36 204,73 1966 1000 467,7 467,7 érchintés 

R–IX 727184,63 287633,36 204,73 1966 1000 612,9 612,9 érc 

R–IX 727184,63 287633,36 204,73 1966 1000 615,8 619,5 anhidrit 

R–IX 727184,63 287633,36 204,73 1966 1000 768,6 771,2 érc 

R–IX 727184,63 287633,36 204,73 1966 1000 825,4 825,4 érchintés 

R–IX 727184,63 287633,36 204,73 1966 1000 850,3 855,5 érc 

R–IX 727184,63 287633,36 204,73 1966 1000 961,4 962,4 érc 

R–IX 727184,63 287633,36 204,73 1966 1000 1057,5 1088,6 érchintés 

R–XI 726840,09 289502,49 208,85 1966 590,6 466 466 érc 

R–XI 726840,09 289502,49 208,85 1966 590,6 518,5 518,5 érc 

R–XV 726762,58 287405,33 197,29 1966 1000 352,5 354,5 érc 

R–XV 726762,58 287405,33 197,29 1966 1000 362,6 365 érc 

R–XV 726762,58 287405,33 197,29 1966 1000 393,7 393,9 érc 

R–IX 727184,63 287633,36 204,73 1967 1133,3 97 97,6 érchintés 

R–IX 727184,63 287633,36 204,73 1967 1133,3 145,7 146,4 érchintés 

R–IX 727184,63 287633,36 204,73 1967 1133,3 467,7 467,7 érchintés 

R–IX 727184,63 287633,36 204,73 1967 1133,3 612,9 612,9 érc 

R–IX 727184,63 287633,36 204,73 1967 1133,3 615,8 619,5 anhidrit 

R–IX 727184,63 287633,36 204,73 1967 1133,3 768,6 771,2 érc 

R–IX 727184,63 287633,36 204,73 1967 1133,3 850,3 855,5 érc 

R–IX 727184,63 287633,36 204,73 1967 1133,3 961,4 962,4 érc 

R–IX 727184,63 287633,36 204,73 1967 1133,3 1088,6 1091,2 érchintés 

R–X 726678,19 289033,38 220,19 1967 1045,7 596 596 érc 

R–XI/a 726963,69 289615,29 191,69 1968 1010,4 636 637,4 érc 

R–XI/a 726963,69 289615,29 191,69 1968 1010,4 642 647,8 érc 

R–XI/a 726963,69 289615,29 191,69 1968 1010,4 727,3 728,3 érchintés 

R–XI/a 726963,69 289615,29 191,69 1968 1010,4 751 751,4 érc 

R–XI/a 726963,69 289615,29 191,69 1968 1010,4 752 753,1 érc 

R–XI/a 726963,69 289615,29 191,69 1968 1010,4 820,8 822,5 érchintés 

R–XI/a 726963,69 289615,29 191,69 1968 1010,4 982,2 983,2 érc 

R–XI/a 726963,69 289615,29 191,69 1968 1010,4 984,2 984,4 érc 

R–XIV 725164,99 288902,57 212,67 1967 1002 796,8 797,6 érc 

R–XIV 725164,99 288902,57 212,67 1967 1002 921,6 922,4 érc 

R–XIV 725164,99 288902,57 212,67 1967 1002 925,6 926,6 érc 

R–XV 726762,58 287405,33 197,29 1967 1265 352,5 254,5 érc 

R–XV 726762,58 287405,33 197,29 1967 1265 362,6 365 érc 

R–XV 726762,58 287405,33 197,29 1967 1265 393,7 393,9 érc 

R–XV 726762,58 287405,33 197,29 1967 1265 479,8 482 érc 

R–XV 726762,58 287405,33 197,29 1967 1265 747 749 érc 

R–XV 726762,58 287405,33 197,29 1967 1265 857,7 858,9 érc 

R–XV 726762,58 287405,33 197,29 1967 1265 1197,2 1199,4 érc 

R–XVI 726239,77 288826,24 204,35 1967 1020 738,7 741,7 érchintés 

R–XVI 726239,77 288826,24 204,35 1967 1020 784,7 787,7 érchintés 

R–XVI 726239,77 288826,24 204,35 1967 1020 806,7 808,7 érchintés 

R–XVI 726239,77 288826,24 204,35 1967 1020 828,3 846,3 érchintés 

R–XVI 726239,77 288826,24 204,35 1967 1020 849,3 872,1 érchintés 

R–XVII 726220,03 287234,41 203,76 1967 1000 419 423 érchintés 

R–XVII 726220,03 287234,41 203,76 1967 1000 549,6 550,6 érc 

R–XVII 726220,03 287234,41 203,76 1967 1000 764,8 766 érc 

R–XX 727419,94 287123,55 215 1967 1021 575,1 579,1 érc 

R–XX 727419,94 287123,55 215 1967 1021 580,9 581,9 érc 

R–XX 727419,94 287123,55 215 1967 1021 601,3 602,3 érc 

R–XXI 727086,69 288040,53 197 1967 1002 460,5 460,5 érchintés 

R–XXI 727086,69 288040,53 197 1967 1002 465 466 érchintés 
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Azonosító 
EOV_Y 

(m) 
EOV_X 

(m) 
z  

(m) 
Dátum 

Mélység 
(m) 

–tól 
(m) 

–ig 
(m) 

Nyersanyag 

R–XXI 727086,69 288040,53 197 1967 1002 546 549 érc 

R–XXI 727086,69 288040,53 197 1967 1002 589 592,6 érc 

R–XXI 727086,69 288040,53 197 1967 1002 694,3 694,9 érc 

R–XXI 727086,69 288040,53 197 1967 1002 755,8 757,2 anhidrit 

R–XXI 727086,69 288040,53 197 1967 1002 853 854,5 érchintés 

R–XXI 727086,69 288040,53 197 1967 1002 874 875,6 érc 

R–XXI 727086,69 288040,53 197 1967 1002 878 878,8 érc 

R–XXI 727086,69 288040,53 197 1967 1002 911,4 912,8 érc 

R–XXI 727086,69 288040,53 197 1967 1002 925,6 926,8 érc 

R–XXI 727086,69 288040,53 197 1967 1002 943,2 943,4 érc 

R–XXI 727086,69 288040,53 197 1967 1002 949,4 949,5 érc 

R–XXII 727466,64 288142,42 220,38 1967 1100,1 737,8 740,4 érc 

R–XXII 727466,64 288142,42 220,38 1967 1100,1 925,8 926,6 érchintés 

R–XXII 727466,64 288142,42 220,38 1967 1100,1 972 980 érchintés 

R–XXII 727466,64 288142,42 220,38 1967 1100,1 1023,8 1024,6 érc 

R–XXII 727466,64 288142,42 220,38 1967 1100,1 1025,6 1026,4 érc 

R–XXIII 727506,81 289707,09 189,65 1967 1000 455,8 456,2 érc 

R–XXV 727732,6 288912,05 185 1967 1000 755,4 756,8 érchintés 

R–F–1393 725912,57 288584,23 –889,9 1986 57,1 0 31 nehéz szinesérc 

R–F–1394 725912,97 288579,13 –890,4 1985 15,3 0 2 nehéz szinesérc 

R–F–1395 725913,97 288574,23 –890,2 1985 28,8 3 24 nehéz szinesérc 

R–F–1396 725915,27 288569,43 –890 1985 26 1 23 nehéz szinesérc 

R–F–1397 725916,87 288564,73 –889,9 1985 30,1 0 30,1 nehéz szinesérc 

R–F–1398 725918,07 288559,83 –890,1 1985 32 0 28 nehéz szinesérc 

R–F–1399 725919,87 288555,13 –889,8 1985 16,7 0 16,7 nehéz szinesérc 

R–F–1400 725919,97 288549,63 –889,1 1985 20 0 12 nehéz szinesérc 

R–F–1401 725921,47 288547,13 –889,5 1985 9,1 0 4 nehéz szinesérc 

R–F–1403 725925,67 288549,23 –889,9 1985 29,6 0 8 rézérc 

R–F–1404 725914,87 288550,53 –889,1 1985 21,4 0 15 nehéz szinesérc 

R–F–1405 725910,07 288550,83 –889,3 1985 26,5 2 4 nehéz szinesérc 

R–F–1406 725904,97 288551,43 –889,2 1985 10,6 5 9 nehéz szinesérc 

R–F–1409 725768,08 288656,03 –888,8 1985 19,5 6 13 nehéz szinesérc 

R–F–1410 725768,58 288653,63 –888,3 1985 31,1 4 15 nehéz szinesérc 

R–F–1410 725768,58 288653,63 –888,3 1985 31,1 27 30 nehéz szinesérc 

R–F–1411 725768,08 288651,53 –887,5 1985 25 2 16 nehéz szinesérc 

R–F–1412 725768,48 288649,63 –888 1985 31,6 2 15 nehéz szinesérc 

R–F–1412 725768,48 288649,63 –888 1985 31,6 21 31,6 nehéz szinesérc 

R–F–1413 725768,68 288648,03 –887,9 1985 32 0 9 nehéz szinesérc 

R–F–1413 725768,68 288648,03 –887,9 1985 32 12 18 nehéz szinesérc 

R–F–1413 725768,68 288648,03 –887,9 1985 32 20 29 nehéz szinesérc 

R–F–1414 725769,68 288645,63 –887,6 1985 31,5 0 28 nehéz szinesérc 

R–F–1415 725769,68 288643,63 –887,5 1985 29 0 10 nehéz szinesérc 

R–F–1415 725769,68 288643,63 –887,5 1985 29 13 27 nehéz szinesérc 

R–F–1416 725769,78 288641,73 –887,8 1985 16 0 13 nehéz szinesérc 

R–F–1416 725769,78 288641,73 –887,8 1985 16 15 16 nehéz szinesérc 

R–F–1417 725770,78 288639,33 –888,4 1985 31,9 0 13 nehéz szinesérc 

R–F–1417 725770,78 288639,33 –888,4 1985 31,9 17 28 nehéz szinesérc 

R–F–1418 725770,78 288637,83 –888,3 1985 25,3 0 14 nehéz szinesérc 

R–F–1418 725770,78 288637,83 –888,3 1985 25,3 16 25,3 nehéz szinesérc 

R–F–1419 725771,48 288635,43 –888,3 1985 32,9 0 12 nehéz szinesérc 

R–F–1419 725771,48 288635,43 –888,3 1985 32,9 18 29 nehéz szinesérc 

R–F–1420 725771,78 288633,93 –888 1985 31,4 0 15 nehéz szinesérc 

R–F–1420 725771,78 288633,93 –888 1985 31,4 17 31,4 nehéz szinesérc 

R–F–1421 725772,18 288632,23 –887,9 1985 33,5 0 31 nehéz szinesérc 

R–F–1422 725772,98 288630,03 –888,2 1985 32,4 0 7 nehéz szinesérc 

R–F–1422 725772,98 288630,03 –888,2 1985 32,4 11 17 nehéz szinesérc 

R–F–1422 725772,98 288630,03 –888,2 1985 32,4 23 31 nehéz szinesérc 

R–F–1423 725773,38 288627,83 –888,3 1985 34 0 3 nehéz szinesérc 

R–F–1423 725773,38 288627,83 –888,3 1985 34 5 18 nehéz szinesérc 

R–F–1423 725773,38 288627,83 –888,3 1985 34 20 31 nehéz szinesérc 

R–F–1424 725773,58 288626,33 –888,4 1985 23,9 5 23,9 nehéz szinesérc 

R–F–1425 725774,08 288624,03 –888,5 1985 37 0 6 nehéz szinesérc 

R–F–1425 725774,08 288624,03 –888,5 1985 37 10 35 nehéz szinesérc 

R–F–1427 725774,78 288620,43 –888,6 1985 17 0 13 nehéz szinesérc 

R–F–1428 725775,08 288618,13 –888,4 1985 25,5 0 14 nehéz szinesérc 

R–F–1428 725775,08 288618,13 –888,4 1985 25,5 19 20 nehéz szinesérc 

R–F–1428 725775,08 288618,13 –888,4 1985 25,5 22 23 nehéz szinesérc 

R–F–1429 725775,08 288616,23 –888,7 1985 16 0 13 nehéz szinesérc 

R–F–1429 725775,08 288616,23 –888,7 1985 16 15 16 nehéz szinesérc 

R–F–1430 725775,78 288614,23 –888,7 1985 16,7 1 14 nehéz szinesérc 
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Azonosító 
EOV_Y 

(m) 
EOV_X 

(m) 
z  

(m) 
Dátum 

Mélység 
(m) 

–tól 
(m) 

–ig 
(m) 

Nyersanyag 

R–F–1431 725776,07 288612,53 –888,6 1985 15,6 1 7 nehéz szinesérc 

R–F–1431 725776,07 288612,53 –888,6 1985 15,6 9 15 nehéz szinesérc 

R–F–1432 725776,57 288610,43 –888,7 1985 17 0 15 nehéz szinesérc 

R–F–1433 725777,57 288608,43 –888,7 1985 18,1 0 15 nehéz szinesérc 

R–F–1434 725777,87 288606,63 –888,7 1985 21,6 0 20 nehéz szinesérc 

R–F–1435 725778,57 288604,73 –887,9 1985 21,8 0 21,8 nehéz szinesérc 

R–F–1436 725778,37 288602,63 –888,6 1985 26,7 0 14 nehéz szinesérc 

R–F–1436 725778,37 288602,63 –888,6 1985 26,7 17 23 nehéz szinesérc 

R–F–1437 725779,07 288600,83 –889 1985 28,1 2 8 nehéz szinesérc 

R–F–1437 725779,07 288600,83 –889 1985 28,1 22 26 nehéz szinesérc 

R–F–1438 725779,17 288598,73 –889 1985 33 0 7 nehéz szinesérc 

R–F–1438 725779,17 288598,73 –889 1985 33 9 26 nehéz szinesérc 

R–F–1439 725779,97 288594,93 –889,1 1985 26,2 2 5 nehéz szinesérc 

R–F–1439 725779,97 288594,93 –889,1 1985 26,2 7 17 nehéz szinesérc 

R–F–1440 725767,28 288657,83 –889,1 1985 18 13 14 nehéz szinesérc 

R–F–1441 725766,48 288661,63 –889,2 1985 16 2 4 nehéz szinesérc 

R–F–1442 725767,88 288633,33 –888 1985 26,2 0 23 nehéz szinesérc 

R–R–356 725830,2 288453,92 245,06 1985 456 273 299 nehéz szinesérc 

R–R–356 725830,2 288453,92 245,06 1985 456 302 344 nehéz szinesérc 

R–R–356 725830,2 288453,92 245,06 1985 456 428 433 nehéz szinesérc 

R–R–357 725837,6 288710,87 230,92 1985 419 391 397 nehéz szinesérc 

R–F–1444 726143,08 288876,1 –689,1 1986 42 0 42 nehéz szinesérc 

R–F–1445 726142,77 288876,2 –689,5 1986 43 0 43 nehéz szinesérc 

R–F–1446 726142,68 288876,2 –690,02 1986 45 0 45 nehéz szinesérc 

R–F–1447 726142,38 288876,1 –690,69 1986 50 0 50 nehéz szinesérc 

R–F–1448 726142,98 288875,8 –690,9 1986 55 0 55 nehéz szinesérc 

R–F–1449 726142,28 288876,2 –690,96 1986 56,1 0 56,1 nehéz szinesérc 

R–F–1450 726143,08 288876 –691,3 1986 56,3 0 56,3 nehéz szinesérc 

R–F–1451 725785,38 288636,73 –888,6 1986 40,1 0 40,1 nehéz szinesérc 

R–F–1452 725781,58 288635,93 –887,8 1986 37 0 34 nehéz szinesérc 

R–F–1453 725777,48 288635,13 –888,1 1986 29 0 28 nehéz szinesérc 

R–F–1454 725773,58 288634,33 –887,9 1986 33,2 2 31 nehéz szinesérc 

R–F–1455 725763,88 288632,33 –887,9 1986 28,1 0 27 nehéz szinesérc 

R–F–1456 725759,68 288631,23 –887,9 1986 38 0 37 nehéz szinesérc 

R–F–1457 725756,38 288630,63 –887,8 1986 50,6 11 48 nehéz szinesérc 

R–F–1458 725754,08 288630,43 –887,8 1986 49 13 47 nehéz szinesérc 
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5. függelék. Minősített dokumentumok érckutatás témakörben 

Recsk II., érckutatás, kiemelten fontos dokumentumok a Magyar Állami Földtani, 

Geofizikai és Bányászati Adattárban (Budapest) 

 

Típus: „K”: környezet, földtani jelentés, ásványvagyon, magyarázó, alapadat gyűjtemény, anyagvizsgálat, 

szeizmikus szelvényezés, értékelés, környezeti vizsgálatok, EKHT; „A”: adat, mérési eredmény; „E”: értékelés, 

értelmezés, jelentés; „T”: terv; „P”: termelési adat, készlet, ásványvagyon; „S”: regionális, értékelés, 

tanulmány; „V”: víz, vízbázis, vízkutatás, vízkutató fúrás; 

Adattári jel: T. 23143  

 

1987: A recski mélyszinti színesfémérc előfordulás készleteinek igazolásáról (Orosz nyelvű). — KFH, 886, „K” 

1987: Darnó-öv komplex földtani térképezése (Recsk 308–11 tl.) (terepi észlelési jegyzőkönyv, fúrási 

jegyzőkönyvek, térképmellékletek, Bodony, Mátraderecske, Parád, Mátraballa, Kisfüzes, Pétervására, Szajla, 

308–111, 308–112, 308–113, 308–114) 1–3. rész. — MÁFI, ÉMO. 02848, T. 7856, „T”; „K” 

1987: Recski mélyszinti színesfémérc előfordulás készleteinek igazolásáról (Magyar nyelvű). — KFH, 892, „K” 

ARTYOMOV O. H., PRJAMIKOV L. A., DICSŐ CS., SZEBÉNYI G., ZELENKA T., CSEH NÉMETH J., MAJOROS I., 

GAGYI PÁLFFY A., ESZTÓ Z., SZILÁGYI G. et al. 1988: Magyar Népköztársaság recski érclelőhely 

hasznosításával kapcsolatos műszaki–gazdasági számításai (magyar és orosznyelvű). — Színesfém Kohászati 

Minisztérium (SZU), Ipari Minisztérium, T. 20699, „E” 

1991: 319/1991. KFH határozat Recsk mélyszinti színesfémérc előfordulás bányabeli részletes fázisú kutatása és 

ásványvagyon számítása., ÉMO. 00575, III/16, T.15507 „K” 

2009: Szkennelt recski anyagok. Mecsek–Öko Zrt. összeállítása. ENARGIT Kft. 1997: A Lahóca és 

Veresagyagbérc földtani kutatási zárójelentés. VÁCI GY.: Területismertető talajm. szakvélemény a recski 

ércbánya sósvizeinek elhelyezésére. RADÓ G.: Mérnökgeol. szakvélemény. Bányavíz–elvezetés kiviteli terve, 

Recsk (1985.). Parádi–Tarna vízhozam (1978.). Vízveszélyesség (1983.). Válogatás. (1 DVD). — Mecsek–

Öko Zrt., T. 21863, „K”; „E” 

2009: Zárójelentés, Recsk–Észak, Recsk–Dél és Parád Észak/Dél elnevezésű kutatási területre. — S. Stephan 

Gold Bányászati Kft., MIBAD. 16885, 1964/1, „K” 

2013: Recsk IV. bánya felmérésének eredményéről jelentés –MBK/1542/2013. — MFGI, ÉMO. 18099, „K” 

BAKSA CS., FODOR GY. 1979: Az 1977–78. évi recski mélyszinti részletes fázisú bányafúrásos kutatás 

összefoglaló földtani–teleptani értékelése. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2889, „K” 

BAKSA CS., SZEBÉNYI G. et al. 1990: A recski mélyszinti színesfémérc előfordulás bányabeli részletes fázisú 

földtani kutatásának összefoglaló földtani jelentése és készletszámítása (1986., 1988., 1990.). — OÉÁ RÉ, 

Recsk, T. 15507, I–XIV., „K” 

BAKSA CS., SZEBÉNYI G., CSEH NÉMETH J., CSILLAG J., ESZTÓ Z., GASZTONYI É., HORVÁTH É., KUN B., NAGY I., 

POLGÁR I., SZILÁGYI G., VASSNÉ LÁZÁR R. et al. 1986: A recski mélyszinti színesfémérc előfordulás 

bányabeli részletes fázisú földtani kutatásának összefoglaló földtani jelentése és készletszámítása. 

(Alkötetekkel együtt összesen 8 kötet). — OÉÁ, T. 17015, I–II., „K” 

CSEH NÉMETH J. 1985: Tájékoztató. A recski mélyszinti színesfémérc előfordulás áttekintése. TER. — OÉÁ, 

Budapest, 894, „K” 

CSEH NÉMETH J., BAKSA CS., VERŐ L., RÁNER G., TABA S., BALLA Z., SCHŐNVINSZKY L., KARAS GY., BAGI R., 

HONOS P., MÉSZÁROS F., SZALMA S., SZONGOTH G., VIOLA B., et al. 1984: Recski mélyszinti színesfémérc 

előfordulás külszíni, mélyfúrásos kutatásának összefoglaló jelentése. — KBFI, OÉÁ, ELGI, MÉV, ÉMO. 

05678, T. 12588 „K” 

CSILLAG P.-NÉ 1967: Földtani alapadat gyűjtemény a Mátra hegység földtani térképéhez. 10000-es sorozat. 

Szuha (Mátraalmás) — MÁFI, ÉMO. 02258, T.7113, „K” 

DETZKY G. 1982: Jelentés a Nyugat–Mátra 1981. évi szeizmikus kutatásáról.(Mátraszentistván–Mátraszentimre, 

Mátrakeresztes–Hasznos, Gyöngyöstarján, Mátraszentlászló, Recsk). — ELGI, ÉMO. 09329, T. 18856, „K” 

ZELENKA T., DURA L. 2013: Földtani zárójelentés a Recsk-Dél kutatási területen végzett kutatási tevékenységről, 

–MBK/1975/2013. — Eastmine Bányászati Kft., ÉMO. 12863, 02, T.23385 „M” 

FÖLDESSY J. et al. 1997: Recsk Lahóca és Veresagyagbérc kutatási program földtani zárójelentése (érc)     + Cd 

lemez /3mr (Recsk, Mátraderecske, Bodony, Parád). — ENARGIT Kft., Recsk, ÉMO. 05146, T.23383 „K” 

FÖLDING G., ÁRGYELÁN J. T. 2012: Tényfeltárási záró-dokumentáció és műszaki beavatkozási terv a lahócai 

színesfémbányászat okozta környezeti károk felszámolására, déli terület. — Mecsek–Öko Zrt., ÉMO.17499 

„K” 

GAGYI PÁLFFY A. ID., CSEH NÉMETH J., ZELENKA T., GAGYI PÁLFFY A. IFJ., LÁZÁR B. et al. 1971: Jelentés a 

recski mélyszinti színes ércelőfordulásról. — OÉÁ, Budapest, 755, „K” 
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GAGYI PÁLFFY A. ID., CSEH NÉMETH J., ZELENKA T., GAGYI PÁLFFY A. IFJ., LÁZÁR B., SZALAY I. 1971: A recski 

mélyszinti színes ércelőfordulás összefoglaló jelentése. — OÉÁ, T. 3802, I–XII., „K” 

GAGYI PÁLFFY A. IFJ., CSATÁR K., OROSZ J. 1986: A recski ércelőfordulás szovjet–magyar közös 

vállalatkeretében történő hasznosítása. TER. — KBFI, 893, „K” 

GASZTONYI É. 1988: Parád Várhegy–Hárshegy kutatási térképe Zn, Pb, Cu M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

5.11.4559., „T” 

GASZTONYI É. 1988: Parád Várhegy–Hárshegy kutatási térképe, metallometria M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

3.12.2611., „T” 

HORVÁTH Z., SÁRI K., BODA E., GULYÁS Á., KISS J., LANTOS Z., LENDVAY P., NÉMETH A., ŐRI G., PASZERA GY., 

TOLMÁCS D., TÖRÖK K. 2014: A recski bányatelkek (Recsk–I, rézérc, Recsk II, színesfémérc) ásványvagyon 

értékelésének aktualizálásához szükséges alapadatok (földtani) rendszerezése, felhasználhatóságuk 

minősítése (+ 1 CD). — MFGI, T. 23143, „K” 

ILKEYNÉ PERLAKI E., D. TITARO 2006: A Mátraderecske–Kanázsvár kutatási területről földtani zárójelentés (érc, 

Recsk)     3mr. — HUMEX Kft., Budapest, ÉMO. 14414, „K” 

KISVARSÁNYI G. 1955: Összefoglaló jelentés a Recsk–Parádfürdői ércelőfordulásokról és a recski ércbánya 

ércvagyonbecslése. (Mátraderecske, OÁB bírálattal, Lahóca–tömzsök jelentés). I–III. — MÁFI, ÉMO. 

09887, T. 1706, „K” 

KOMLÓSSY GY., CSILLAG J., GASZTONYI É., FÖLDESSY J., POLGÁR I., SZEBÉNYI G., SZENDREY A., SZILÁGYI G. 

2000 Recsk II. (mélyszint) egységesített földtani zárójelentés. (+ 2 [VHS] videokazetta, 1 CD, 4 floppy). — 

GEOKOM Geológiai Kutató Kft., T. 20093, I–IV.,1–17., „K” 

NOTT, M., ZELENKA T. 2012: Földtani zárójelentés a Parád Észak/Dél kutatási területen 2005–2011 között 

végzett földtani kutatási tevékenységről — MBK/543/2012. (Mátraderecske, Recsk, Bodony). — Eastmine 

Bányászati Kft., ÉMO. 17696, T.23384 „K” 

SZABÓ P. 1984: Recski nagymélységű fúrások helyszínrajza + ércformációk mélység szerinti elterjedése. — 

OÉÁ RÉ, Recsk, KBFI, 3325, „K” 

SZEBÉNYI G., CSEH NÉMETH J., GASZTONYI É. 1987: A recski bányabeli földtani kutatás értékelő anyagának 

összefoglalása. (színesfémérc: rézérc, polimetallikusérc). Mellékletek: magyar–szovjet együttműködés 

(magyar és orosznyelvű), elnöki és miniszteri levelezések, tematikai javaslat műszaki-gazdasági számításra, 

dokumentációlisták, prognózisok, koncepciók, részanyagok, jegyzőkönyv 1987. május. — OÉÁ, T. 17211, 

„K” 

SZILÁGYI G. 1981: Kutatási zárójelentés. A recski ércelőfordulás déli területének vízföldtani viszonyai. — KBFI, 

3064, „V”; „K” 

TÓTH SZ. 1988: Parád, Várhegy–Hárshegy metallometriai minták térképe (piszkozat) M=1:5000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 3.12.2613., „T” 

ZELENKA T., DURA L. 2013: Földtani zárójelentés a Recsk–Észak kutatási területen végzett kutatási 

tevékenységről, — MBK/576/2013. — S. Stephan Gold Bányászati Kft., ÉMO. 18044, T.23386 „K” 

 

Recsk II, érckutatás, fontos dokumentumok a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és 

Bányászati Adattárban 
 

(é.n.: évszám nélküli) 

 

é.n.: A recski mélyszinti szubvulkáni és átalakult kőzetek területi elterjedése (bemutató). — OÉÁ RÉ, Recsk, 

3.9.2490., „T” 

é.n.: A recski ércbánya 1966. évi feltárási terve M=1:1000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.18.3940., „T” 

é.n.: A recski ércbánya 1967. évi feltárási terve M=1:1000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.18.3953., „T” 

é.n.: A recski ércbánya feltárási terve a Katalin szinten M=1:500. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.18.3950., „T” 

é.n.: A recski ércbánya külszíni létesítményeinek védőpillérei M=1:500. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.18.3937., „T” 

é.n.: A recski mélyszinti szubvulkáni és átalakult kőzetek területi elterjedése. — OÉÁ RÉ, Recsk, 3.9.2493., „T” 

é.n.: ÉK–DNY irányú földtani szelvény a recski területen, színes bemutatóanyag M=1:10000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 3.21.2913., „T” 

é.n.: Kivonat Recsk–Mátraderecske kataszteri térképéről M=1:2880. , 1.10.254., „T” 

é.n.: Recsk és környékének átnézeti térképe M=1:10000., 1.10.251., „T” 

é.n.: Recsk I. (Recski Ércbányaüzem, rézérc) Bányatelek módosítási térképe M=1:1000. — BGTV, 3.8.2467., 

„T” 

é.n.: Recsk Lakóca–lejtakna bányatelek M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 3.11.2554., „T” 

é.n.: Recsk, földmágneses Delta 2 anomália térkép M=1:50000. — ELGI, Recsk, 3.11.2551., „T” 

é.n.: Recsk, Lakóca IV-es Ereszke mintatérképe M=1:500. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.7.3820., „T” 

é.n.: Recsk, mélyszint –690. és –890. Bf szinti szinttérkép, fúrások szintenkénti döféspontjaival M=1:1000. — 

OÉÁ RÉ, Recsk, 3.21.2906., „T” 
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é.n.: Recsk, mélyszint, –700-as szint vágatföldtani térképe M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.4.3142., „T” 

é.n.: Recsk, mélyszint, készletszámítási szelvény 3406/56–58., –700. –900. szint (piszkozat) M=1:1000., 

3.12.2612., „T” 

é.n.: Recsk, porfiros, geosztatikai terület felülnézeti kontúrja M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.4.3123., „T” 

é.n.: Recsk, Rm–48-as lejtősakna területe, haránt szelvények, földtani, 17 db M=1:500. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.2.3024., „T” 

é.n.: Recsk, Rm–48-as lejtősakna területe. Hosszirányú szelvények 1–30-ig M=1:500. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.2.3023., „T” 

é.n.: Recski Ércbánya 1860. évben M=1:250. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.19.3993., „T” 

é.n.: Recski Kombinát telepítési terve M=1:25000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.4.3137., „T” 

é.n.: Recski Lakóca M=1:5000. — MÁFI, 5.7.4413., „T” 

é.n.: Recski mélyszinti ércesedés 23. sz. földtani szelvény, bemutatós, színezett anyag M=1:2000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 3.21.2912., „T” 

é.n.: Recski mélyszinti kutatási szinttérkép, –779 m. M=1:1000., 3.18.2792/a., „T” 

é.n.: Recski mélyszinti színesfémérc lelőhely kutatása bemutató M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 3.8.2481., „T” 

é.n.: TER tárgyalások, Recsk, mélyszint ércföldtani szelvény az Rm–87.–Rm–38. sz. fúrásokon át, (piszkozat) 

M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.14.1653., „T” 

1941: Recsk, Lakóca III. sz. Ereszke I. és II. szint mintatérképe M=1:250. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.7.3816., „T” 

1952: Mátraballa 1. sz. fúrás szelvénye., ÉMO. 00447, „K” 

1955: Összefoglaló jelentés Recsk–Parádfürdői ércelőfordulásról és a recski ércbánya ásványvagyon becslése 

(kivonat). — MÁFI, ÉMO. 02834, T. 1706, „K” 

1970: Recski, mélyszinti ércesedés területi elhelyezkedése, színezett, bemutatóanyag M=1:5000. — OÉÁ, 

4.4.3124., „T” 

1971: Recsk környékének földtani térképe M=1:25000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.4.3136., „T” 

1971: Recsk, Bouguer anomália térkép szigma=2,0, M=1:50000. — ELGI, 3.11.2552., „T” 

1971: Recsk, mélyszinti ércelőfordulás tágabb környezetének átnézetes térképe M=1:100000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 4.4.3135., „T” 

1973: A Magyar Népköztársaságban a recski ércelőfordulás bázisán létesítendő kohászati kombinát, előzetes 

beruházási javaslat I–IV. kötet. — Giprocvetmet, Moszkva, 7438, „E” 

1974: 4270/74. sz. OÁB határozat Recski–lejtősakna (Rm–48. környéke Lahócától ÉNy-ra eső) ENARGITos, 

luzonitos, pirites réz-, és nemesfémérc előfordulás összefoglaló földtani jelentése és vagyonszámítása., ÉMO. 

00575, I/53, „K” 

1975: A recski mélyszinti érckutatás szelvénymutató térképe M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 1.2.33., „T” 

1975: A recski mélyszinti érckutatás vízkémiai térképe. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.10.1436., „T” 

1975: A recski mélyszinti érckutatás vízkémiai térképe. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.10.1437., „T” 

1975: A recski mélyszinti kutatás helyszínrajza M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 1.1.9., „T” 

1975: A recski mélyszinti kutatás helyszínrajza M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 1.1.10., „T” 

1975: A recski mélyszinti kutatás helyszínrajza M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 1.1.15., „T” 

1975: Bodony–Parád topográfiai térképe M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 1.5.104., „T” 

1975: Recsk és környékének felszíni, földtani, szerkezeti térképe M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.4.3131., 

„T” 

1975: Recsk mélyszinti érckutatás nyugalmi vízszint térképe M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.10.1444., „T” 

1975: Recsk mélyszinti kutatás térképe. Fajlagos vízhozam M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.10.1443., „T” 

1975: Recski mélyszinti kutatás mértéke M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 1.1.2., „T” 

1975: Recski mélyszinti kutatás térképe M=1:10000. — OÉÁ, Eger, 1.1.14., „T” 

1975: Recski mélyszinti kutatás térképe M=1:10000. — OÉÁ, Eger, 1.1.20., „T” 

1977: Ásványvagyon adatok (recski mélyfúrások koordinátái), koordinátajegyzék. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4550, 

„K” 

1977: Bodony 1/T–6 sz. fúrás. — Nehézipari Minisztérium, OFKFV, Miskolc, _Nsz. 07150, fö. 204, 1890/1 

„K” 

1977: Bodony 2/T–5 sz. fúrás. — Nehézipari Minisztérium, OFKFV, Miskolc, _Nsz. 07151, fö. 204, 1890/2 

„K” 

1977: Földtani szelvény a recski kutatóakna 708 m-es szivattyúkamra, és 1. sz. rakodó hossztengelyében 

M=1:100. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.6.1226., „T” 

1977: Recsk ENARGITos mélyszint polimetallikus–réz 1977. 01. 01. Készletmérleg. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2778, 

„K” 

1978: Darnó térképezés (Recsk–Mátraballa) vékonycsiszolati leírások (MBT–1–3, Gyvt. PT). — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 3283, „K” 

1978: Összefoglaló jelentés az 1967–78. közötti recski bérfúrások radio–, hidrogeológiai és vízkémiai elemzési 

eredményeiről. — MÉV, Pécs, J-0836, „V”; „K” 



Recsk II. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 

 

182 

 

1978: Recsk ENARGITos mélyszint polimetallikus, rézérc 1978. 01. 01. Készletmérleg. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2779, „K” 

1978: Recski I–II. akna bányaüzem feltárási térképe –700, –900 szint M=1:2000. — BTI, Budapest, 1.18.597., 

„T” 

1978: Recsk–Mátraballa földtani térképezési terület M=1:2500. — OÉÁ RÉ, Recsk, 1.8.196., „T” 

1979: Magyar Népköztársaság, a recski réz ércelőforduláson létesítendő ércbánya és dúsítómű építésének 

műszaki–gazdasági alapozó tanulmánya (TEO), 1–4. kötet. — Giprocvetmet, Moszkva, 7439, „E” 

1979: Recsk ENARGITos mélyszint polimetallikus, rézérc 1979. 01. 01. Készletmérleg. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2781, „K” 

1979: Recsk, Rm–jelű mélyfúrások helyszínrajza (nem teljes) M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.5.3782., „T” 

1980: 1980. 01. 01. Állapotú mérleg: Rézérc összesen (Recsk+Rudabánya). — OÉÁ RÉ, Recsk, 2928, „K” 

1980: Recsk Lahóca–lejtősakna bányabezárás, zárójelentése. — OÉÁ RÉ, Recsk, 641, „K” 

1980: Recsk Lahóca–lejtősakna zárójelentés I. melléklet, jelentés. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4536, „K” 

1980: Recsk, Lahóca–lejtakna zárójelentés 1. sz. melléklet (621.1–C (2 pld.); 621.2–D/1; 621.3–D/2 (2 pld.)). — 

OÉÁ RÉ, Recsk, 621, „K” 

1980: Recsk, Lahóca–lejtakna zárójelentés 1. sz. melléklet. (620.1–B Készletelszámolás, 620.2–C lahócai 

bányakörlet, 620.3–D/1 és 620.4–D/2: lejtaknai bányakörlet). — OÉÁ RÉ, Recsk, 620, „K” 

1981: Mérlegek, Recsk 1981. 01. 01. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2782, „K” 

1981: Recsk, mélyszint E–10. szelvényalap M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1699., „T” 

1981: Recsk, mélyszint E–12. szelvényalap M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1698., „T” 

1981: Recsk, mélyszint E–19. szelvényalap M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1684., „T” 

1981: Recsk, mélyszint E–19. szelvényalap M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1688., „T” 

1981: Recsk, mélyszint E–20. szelvényalap M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1716., „T” 

1981: Recsk, mélyszint E–21. szelvényalap M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1683., „T” 

1981: Recsk, mélyszint E–22. szelvényalap M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1703., „T” 

1981: Recsk, mélyszint E–22. szelvényalap M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1713., „T” 

1981: Recsk, mélyszint E–23. szelvényalap M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1682., „T” 

1981: Recsk, mélyszint E–24. szelvényalap M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1685., „T” 

1981: Recsk, mélyszint E–26. szelvényalap M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1686., „T” 

1981: Recsk, mélyszint E–28. szelvényalap M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1687., „T” 

1981: Recsk, mélyszint K–12. szelvényalap M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1711., „T” 

1981: Recsk, mélyszint K–14. szelvényalap M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1700., „T” 

1981: Recsk, mélyszint K–14. szelvényalap M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1718., „T” 

1981: Recsk, mélyszint K–15. szelvényalap M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1701., „T” 

1981: Recsk, mélyszint K–15. szelvényalap M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1714., „T” 

1981: Recsk, mélyszint K–16. szelvényalap M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1710., „T” 

1981: Recsk, mélyszint K–17. szelvényalap M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1712., „T” 

1981: Recsk, mélyszint K–18. szelvényalap M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1690., „T” 

1981: Recsk, mélyszint K–19. szelvényalap M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1706., „T” 

1981: Recsk, mélyszint K–19. szelvényalap M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1708., „T” 

1981: Recsk, mélyszint K–19. szelvényalap M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1715., „T” 

1981: Recsk, mélyszint K–20. szelvényalap M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1709., „T” 

1981: Recsk, mélyszint K–21. szelvényalap M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1691., „T” 

1981: Recsk, mélyszint K–22. szelvényalap M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1692., „T” 

1981: Recsk, mélyszint K–23. szelvényalap M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1693., „T” 

1981: Recsk, mélyszint K–24. szelvényalap M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1694., „T” 

1981: Recsk, mélyszint K–26. szelvényalap M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1695., „T” 

1981: Recsk, mélyszint K–30. szelvényalap M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1696., „T” 

1981: Recsk, mélyszint K–32. szelvényalap M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1697., „T” 

1981: Recsk, mélyszint P. szelvényalap M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1707., „T”:  

1981: Recsk, mélyszint P. szelvényalap M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1717., „T” 

1981: Recsk, mélyszint S–1. szelvényalap M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1704., „T” 

1981: Recsk, mélyszint S–2. földtani szelvény M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1702., „T” 

1981: Recsk, mélyszint S–2. szelvényalap M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1689., „T” 

1981: Recsk, mélyszint S–2. szelvényalap M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1705., „T” 

1981: Recski külszíni fúrások térképe M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 1.20.685., „T” 

1982: A recski mélyszinti színesfémérc előfordulás rézérceinek készletszámítási térképe M=1:5000. — OÉÁ 

RÉ, Recsk, 1.20.688., „T” 

1982: Fajlagos repedezettség izovonalas térképe, Recsk, mélyszint, É-i terület, K-i rész, –770 m M=1:2000. — 

OÉÁ RÉ, Recsk, 2.14.1610., „T” 
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1982: Fajlagos repedezettség izovonalas térképe, Recsk, mélyszint, É-i terület, K-i rész, –830 m M=1:2000. — 

OÉÁ RÉ, Recsk, 2.14.1609., „T” 

1982: Fajlagos repedezettség izovonalas térképe, Recsk, mélyszint, É-i terület, K-i rész, –890 m M=1:2000. — 

OÉÁ RÉ, Recsk, 2.14.1608., „T” 

1982: Készletmérleg (D kat.) 1982. 01. 01. Recsk, térképek. m. réz, m. pol.— OÉÁ RÉ, Recsk, 2783, „K” 

1982: Magyarázó a recski színesfémérc előfordulás környékének M=1:10 000 méretarányú prognózistérképéhez. 

— OÉÁ RÉ, Recsk, 4011, ” ”K 

1982: Vázlatos földtani szinttérkép, Recsk, mélyszint, É-i terület, K-i rész –700 m szint M=1:2000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 2.14.1614., „T” 

1982: Vázlatos földtani szinttérkép, Recsk, mélyszint, É-i terület, K-i rész –770 m szint M=1:2000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 2.14.1613., „T” 

1982: Vázlatos földtani szinttérkép, Recsk, mélyszint, É-i terület, K-i rész –830 m szint M=1:2000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 2.14.1612., „T” 

1982: Vázlatos földtani szinttérkép, Recsk, mélyszint, É-i terület, K-i rész –890 m szint M=1:2000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 2.14.1611., „T” 

1983: A recski mélyszinti ércesedés ÉNy-i részén a –900 szinten feltárt Zn és Zn–Cu érces terület –890 m és –

850m Tsza. Szint közének értékelése és készletszámítása. — OÉÁ RÉ, Recsk, 3917, „K” 

1984: 407/11/1984. sz. KFH határozat. Recski mélyszinti réz és polimetallikus ércesedés előzetes és részletes 

fázisú külszíni és bányabeli földtani kutatás programjának kiegészítése., ÉMO. 00575, II/33, „E” 

1984: 407/11/1984. sz. KFH határozat. Recski mélyszinti réz és polimetallikus ércesedés előzetes és részletes 

fázisú külszíni és bányabeli földtani kutatási programjának kiegészítése., ÉMO. 00575, II/101, „E” 

1984: Recsk –900-as szint vágat földtani térkép, színezett M=1:1000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.4.3152., „T” 

1984: Recsk mélyszinti kutatás, szinttérkép, –934. szint. M=1:1000. — OÉÁ, Budapest, 3.16.2730/a., „T” 

1984: Recsk, 2. terület –690. szint, szelvénymutató + Rm–jelű fúrások tényleges döféspontjai ferdeségmérések 

alapján M=1:1000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.5.3783., „T” 

1984: Recsk, mélyszint –690. és –890. m Bf szintek vágattérképe, 2. terület M=1:1000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

3.21.2907., „T” 

1984: Recsk, mélyszint –690. m Bf szinti vágattérkép, 2. terület M=1:1000. — BGTV, 3.21.2908., „T” 

1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 170. sz. szelvény, földtani M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.3.3097., 

„T” 

1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 172. sz. szelvény, földtani M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.3.3098., 

„T” 

1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 17-es szelvény, ércföldtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.3.3039., 

„T” 

1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 19. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.3.3095., 

„T” 

1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 23. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.3.3082., 

„T” 

1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 25. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.3.3094., 

„T” 

1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 29-es szelvény, ércföldtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.2.3033., 

„T” 

1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 31-es szelvény, ércföldtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.2.3032., 

„T” 

1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 33-as szelvény, ércföldtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.2.3031., 

„T” 

1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 35-ös szelvény, ércföldtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.2.3030., 

„T” 

1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 37-es szelvény, ércföldtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.2.3029., 

„T” 

1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 39. sz. szelvény, földtani M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.3.3088., 

„T” 

1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 54-es szelvény, ércföldtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.3.3052., 

„T” 

1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 56–58-as szelvény, ércföldtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.3.3051., „T” 

1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 60– 62. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.3.3077., „T” 

1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 60–62-es szelvény, ércföldtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.3.3049., „T” 



Recsk II. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 

 

184 

 

1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 68. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.3.3074., 

„T” 

1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 70-es szelvény, ércföldtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.3.3042., 

„T” 

1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 72-es szelvény, ércföldtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.3.3043., 

„T” 

1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 74-es szelvény M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.3.3046., „T” 

1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 76-os szelvény, ércföldtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.3.3045., 

„T” 

1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 78-as szelvény, minőségi alap M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.3.3044., „T” 

1984: Recsk, mélyszinti kutatás 1. terület –1001 m Bf szint, szinttérkép, alaptérkép M=1:1000. — BGTV, 

4.6.3799., „T” 

1984: Recsk, mélyszinti kutatás 1. terület –1023 m Bf szint, alaptérkép M=1:1000. — BGTV, 4.5.3781., „T” 

1984: Recsk, mélyszinti kutatás 1. terület –1046 m Bf szint, szinttérkép, alaptérkép M=1:1000. — BGTV, 

4.6.3800., „T” 

1984: Recsk, mélyszinti kutatás 1. terület –1068 m Bf szint, alaptérkép M=1:1000. — BGTV, 4.6.3785., „T” 

1984: Recsk, mélyszinti kutatás 1. terület –1090 m Bf szint, alaptérkép M=1:1000. — BGTV, 4.5.3784., „T” 

1984: Recsk, mélyszinti kutatás 1. terület –912 m Bf szint, szinttérkép, alaptérkép M=1:1000. — BGTV, 

4.6.3797., „T” 

1984: Recsk, mélyszinti kutatás 1. terület –934 m Bf szint, szinttérkép, alaptérkép M=1:1000. — BGTV, 

4.6.3798., „T” 

1984: Recsk, mélyszinti kutatás 1. terület –956 m Bf szint, szinttérkép, alaptérkép M=1:1000. — BGTV, 

4.6.3801., „T” 

1984: Recsk, mélyszinti kutatás 1. terület –979 m Bf szint, alaptérkép M=1:1000. — BGTV, 4.5.3780., „T” 

1984: Recsk, mélyszinti kutatás 2. terület –1001 m Bf szint, szinttérkép, alaptérkép M=1:1000. — BGTV, 

4.6.3795., „T” 

1984: Recsk, mélyszinti kutatás 2. terület –1023 m Bf szint, szinttérkép, alaptérkép M=1:1000. — BGTV, 

4.6.3794., „T” 

1984: Recsk, mélyszinti kutatás 2. terület –1068 m Bf szint, szinttérkép, alaptérkép M=1:1000. — BGTV, 

4.6.3793.. „T” 

1984: Recsk, mélyszinti kutatás 2. terület –1090 m Bf szint, szinttérkép, alaptérkép M=1:1000. — BGTV, 

4.6.3790., „T” 

1984: Recsk, mélyszinti kutatás 2. terület –912 m Bf szint, szinttérkép, alaptérkép M=1:1000. — BGTV, 

4.6.3796., „T” 

1984: Recsk, mélyszinti kutatás 2. terület –934 m Bf szint, szinttérkép, alaptérkép M=1:1000. — BGTV, 

4.6.3792., „T” 

1984: Recsk, mélyszinti kutatás 2. terület –956 m Bf szint, szinttérkép, alaptérkép M=1:1000. — BGTV, 

4.6.3789., „T” 

1984: Recsk, mélyszinti kutatás 2. terület –979 m Bf szint, szinttérkép, alaptérkép M=1:1000. — BGTV, 

4.6.3788., „T” 

1984: Recski bányabeli részletes fázisú színesfémérc kutatás, szerződés, költségvetés, rajz.. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4374, „E” 

1985: 1539/11/1985.  sz. KFH határozat recski érclelőhely érctesteinek–blokkjainak morfogenetikai vizsgálata.. 

ÉMO. 00575, II/44, „K” 

1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 151. sz. szelvény, ércföldtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.3.3057., „T” 

1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 155. sz. szelvény, ércföldtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.3.3061., „T” 

1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 157. sz. szelvény, ércföldtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.3.3060., „T” 

1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 161. sz. szelvény, ércföldtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.3.3058., „T” 

1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 161. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.3.3104., 

„T” 

1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 163. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.3.3103., 

„T” 

1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 168. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.4.3122., 

„T” 
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1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 170. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.4.3121., 

„T” 

1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 172. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.4.3120., 

„T” 

1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 174. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.3.3068., 

„T” 

1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 174. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.4.3119., 

„T” 

1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 176. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.4.3118., 

„T” 

1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 176. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.3.3109., 

„T” 

1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 178. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.4.3117., 

„T” 

1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 182. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.4.3115., 

„T” 

1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 184. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.3.3101., 

„T” 

1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 186. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.4.3113., 

„T” 

1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 186. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.3.3100., 

„T” 

1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 188. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.4.3112., 

„T” 

1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 188. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.3.3099., 

„T” 

1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 76. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.3.3070., 

„T” 

1985: Recsk, mélyszinti kutatás 1. terület –890. szint, szinttérkép, szelvénymutató térkép M=1:1000. — OÉÁ 

RÉ, Recsk, 4.6.3787., „T” 

1985: Recsk, mélyszinti kutatás 1–2. terület –690 m Bf szint, szinttérkép, alap M=1:2000. — BGTV, 4.6.3813., 

„T” 

1985: Recsk, mélyszinti kutatás 1–2. terület –712 m Bf szint, szinttérkép, alap M=1:2000. — BGTV, 4.6.3815., 

„T” 

1985: Recsk, mélyszinti kutatás 1–2. terület –755 m Bf szint, szinttérkép, alap M=1:2000. — BGTV, 4.6.3814., 

„T” 

1986: OÉÁ anyag Recsk (Bányabeli kutatás zárójelentéséhez). Vegyes. — OÉÁ, Budapest, 2134, „K” 

1987: A recski érc előfordulás földtani szelvényei a külszíni mélyfúrások alapján M=1:5000 TER.-hez készített 

anyag. — OÉÁ RÉ, Recsk, 914, „T” 

1987: A recski komplex ércek kutatási eredményeinek és eddigi munkálatainak bemutatása. — FTI, 7837, „K” 

1987: A Recski Rézkombinát műszaki–gazdasági terveinek a szovjet és magyar szakértők által Magyarországon 

egyeztetett megoldásairól készült anyag. — OÉÁ, Budapest, 7446, „E” 

1987: Darnó-öv komplex földtani térképezése (Recsk 308–11 tl.) (terepi észlelési jegyzőkönyv, fúrási 

jegyzőkönyvek, térképmellékletek, Bodony, Mátraderecske, Parád, Mátraballa, Kisfüzes, Pétervására, Szajla, 

308–111, 308–112, 308–113, 308–114) 1–3. rész. — MÁFI, ÉMO. 02848, T. 7856, „K” 

1987: Recsk mélyszinti kutatás ÉK Mátra és előtere M=1:50000. — FTI, 1.20.692., „T” 

1987: Recsk mélyszinti kutatás M=1:10000. — FTI, 1.19.673., „T” 

1987: Recsk mélyszinti kutatás M=1:2000. — FTI, 1.19.668., „T” 

1987: Recsk mélyszinti kutatás M=1:2000. — FTI, 1.19.669., „T” 

1987: Recsk mélyszinti kutatás M=1:5000. — FTI, 1.19.671., „T” 

1987: Recsk mélyszinti kutatás M=1:5000. — FTI, 1.19.675., „T” 

1987: Recsk mélyszinti kutatás, ércelőfordulás M=1:10000. — FTI, 1.19.677., „T” 

1987: TER tárgyalás Recsk É-i rész, szelvénymutató térkép, (piszkozat) M=1:5000. — FTI, 2.14.1640., „T” 

1988: A recski mélyszinti ércelőfordulás készletszámítási térképe. A rézércek ipari minőségű harántolásainak 

jellemzése, orosz–magyar nyelvű. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.2.3020., „T” 

1988: A recski mélyszinti színesfémérc előfordulás készletszámítási térképe M=1:15150. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

1.14.477., „T” 

1988: A recski mélyszinti színesfémérc előfordulás készletszámítási térképe M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

1.14.474., „T” 
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1988: Előterjesztés a recski színesfémérc vagyon hasznosításának műszaki–gazdasági lehetőségeiről, szovjet-

magyar együttműködéssel. — IPM, 7839, „E” 

1988: Recsk mélyszinti kutatás E–20., szelvény M=1:5000. — FTI, 2.4.1088., „T” 

1988: Recsk mélyszinti kutatás E–22., szelvény M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.4.1085., „T” 

1988: Recsk mélyszinti kutatás K–14., szelvény M=1:5000. — FTI, 2.4.1086., „T” 

1988: Recsk mélyszinti kutatás K–15., szelvény M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.10.1471., „T” 

1988: Recsk mélyszinti kutatás S1., szelvény M=1:5000. — FTI, 2.4.1087., „T” 

1988: Recsk mélyszinti kutatás S2., szelvény M=1:5000. — FTI, 2.4.1092., „T” 

1988: Recsk mélyszinti kutatás S2., szelvény M=1:5000. — FTI, 2.4.1093., „T” 

1988: Recsk mélyszinti kutatás, szelvényszám: E–22. M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.11.1511., „T” 

1988: Recsk mélyszinti kutatás, szelvényszám: K–14. M=1:5000. — FTI, 2.11.1494., „T” 

1988: Recsk mélyszinti kutatás, szelvényszám: K–14. M=1:5000. — FTI, 2.11.1505., „T” 

1988: Recsk mélyszinti kutatás, szelvényszám: K–14. M=1:5000. — FTI, 2.11.1506., „T” 

1988: Recsk mélyszinti kutatás, szelvényszám: K–14. M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.11.1508., „T” 

1988: Recsk mélyszinti kutatás, szelvényszám: K–14. M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.11.1509., „T” 

1988: Recsk mélyszinti kutatás, szelvényszám: S1. M=1:5000. — FTI, 2.11.1497., „T” 

1988: Recsk mélyszinti kutatás, szelvényszám: S1. M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.11.1493., „T” 

1988: Recsk mélyszinti kutatás, szelvényszám: S2. M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.11.1491., „T” 

1988: Recsk mélyszinti kutatás, szelvényszám: S2. M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.11.1492., „T” 

1988: Recsk, mélyszinti színes ércelőfordulás készletszámítási térképe, készlet adatokkal, orosz nyelvű. — OÉÁ 

RÉ, Recsk, 4.1.3019., „T” 

1988: Recski kutatólétesítmények állagmegóvási munkáinak terve. (1984–88.). — OÉÁ, Budapest, 7432, „E” 

1988: Recski mélyszinti kutatás K–15. szelvény M=1:5000. — FTI, 2.4.1082., „T” 

1988: Recski mélyszinti kutatás K–15. szelvény M=1:5000. — FTI, 2.4.1090., „T” 

1988: Recski mélyszinti kutatás K–15. szelvény M=1:5000. — FTI, 2.4.1091., „T” 

1988: Recski mélyszinti színes ércelőfordulás készletszámítási térképe, orosz nyelvű, M=1:15150. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 4.2.3021., „T” 

1988: Recski mélyszinti színesfémérc előfordulás készletszámítási térképe M=1:15150. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.2.3022., „T” 

1988: TER tárgyalás Recsk É-i rész E–22. szelvény, (piszkozat) M=1:5000. — FTI, 2.14.1641., „T” 

1988: TER tárgyalás Recsk É-i rész E–22. szelvény, (piszkozat) M=1:5000. — FTI, 2.14.1643., „T” 

1988: TER tárgyalás Recsk É-i rész K–14. szelvény, (piszkozat) M=1:5000. — FTI, 2.14.1642., „T” 

1988: TER tárgyalás Recsk É-i rész K–14. szelvény, (piszkozat) M=1:5000. — FTI, 2.14.1644., „T” 

1988: TER tárgyalások, mélyszint, Recsk –890. szint, ércföldtani térkép piszkozat M=1:5000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 2.14.1663., „T” 

1988: TER tárgyalások, mélyszint, Recsk, ércminőség szelvény az Rm–58.–Rm–132. sz. fúrásokon keresztül, 

(piszkozat) M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.14.1661., „T” 

1988: TER tárgyalások, Recsk, mélyszint E–20. szelvény, ércföldtani (piszkozat) M=1:5000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 2.14.1648., „T” 

1988: TER tárgyalások, Recsk, mélyszint E–22. ércföldtani szelvény, (piszkozat) M=1:5000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 2.14.1649., „T” 

1988: TER tárgyalások, Recsk, mélyszint földtani szelvény az Rm–31.–Rm–59. sz. fúrásokon keresztül, 

(piszkozat) M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.14.1654., „T” 

1988: TER tárgyalások, Recsk, mélyszint földtani szelvény az Rm–87.–Rm–38. között, (piszkozat) M=1:5000. 

— OÉÁ RÉ, Recsk, 2.14.1650., „T” 

1988: TER tárgyalások, Recsk, mélyszint földtani szelvény E–22., (piszkozat) M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2.14.1652., „T” 

1988: TER tárgyalások, Recsk, mélyszint K–15. szelvény, (piszkozat) M=1:5000. — FTI, OÉÁ RÉ, Recsk, 

2.14.1645., „T” 

1988: TER tárgyalások, Recsk, mélyszint K–15. szelvény, (piszkozat) M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2.14.1646., „T” 

1989: Magyar Népköztársaság: A recski rézlelőhely hasznosításával kapcsolatos műszaki–gazdasági számítások 

ismertetése. — OÉÁ RÉ, Recsk, 7826, „E”; „M” 

1989: Recsk mélyszinti kutatás, szelvényszám: E–22., M=1:5000. — FTI, 2.11.1495., „T” 

1989: Recsk mélyszinti kutatás, szelvényszám: E–22., M=1:5000. — FTI, 2.11.1500., „T” 

1989: Recsk mélyszinti kutatás, szelvényszám: E–22., M=1:5000. — FTI, 2.11.1504., „T” 

1989: Recsk mélyszinti kutatás, szelvényszám: K–14., M=1:5000. — FTI: 2.11.1501., „T” 

1989: Recsk mélyszinti kutatás, szelvényszám: K–15., M=1:5000. — FTI, 2.11.1498., „T” 

1989: Recsk mélyszinti kutatás, szelvényszám: K–15., M=1:5000. — FTI, 2.11.1502., „T” 

1989: Recsk mélyszinti kutatás, szelvényszám: S1., M=1:5000, — FTI, 2.11.1503., „T” 
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1989: Recsk mélyszinti kutatás, szelvényszám: S2., M=1:5000. — FTI, 2.11.1496., „T” 

1989: Recsk mélyszinti kutatás, szelvényszám: S2., M=1:5000. — FTI, 2.11.1499., „T” 

1989: TER. 1989. A recski rézlelőhely hasznosításával kapcsolatos műszaki–gazdasági számítások ismertetése. 

— Recski Ércbányák Rt., Recsk, Giprocvetmet, Moszkva, 4005, „E” 

1990: Recsk és környékének átnézeti térképe tervezett létesítményekkel M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

3.15.2689., „T” 

1990: Recsk mélyszinti ércesedés készletszámítása. cut-off Cu=1.5 % (statisztikus). — OÉÁ RÉ, Recsk, 1987, 

„K” 

1991: A Recski Ércbánya Vállalat által a DCI (Development Coordinators International) közreműködésével 

összeállított, a Recski Rézbánya Projekt Magyarország műszaki projektdokumentumai. 1991. szeptember. 

Kiegészítés a műszaki projektdokumentációhoz. 1991. október. (Recsk, színesfémérc). Melléklet: angol és 

magyar nyelvű. — Recski Ércbányák Rt., Recsk, T. 17212, „K” 

1991: Kutatási engedély versenypályázat. Nemesfémércek. Előzetes információ versenypályázathoz. Recsk. 

(Aranykoncessziós csomag). — KFH, T. 15765, „K” 

1991: Polimetallikus ércesedés Recsk D-i terület. Pályázati dokumentáció. Sulphide ores and rare metals Recsk, 

south territory. Pre-bid documentation. (magyar és angol nyelvű). — MGSZ, T. 16296, „K” 

1991: Recsk II. (Recski Ércbánya Vállalat) színesfémérc bányatelek (KBF határozat, szelvények, bányatelek-

határ töréspontjai). — KBF, ÉMO. 09408, „K” 

1991: Recsk–Dél koncessziós pályázati dokumentáció, Recsk és környékének topográfiai térképe M=1:50000. 

— GEODA Kft., Recsk, 3.13.2641., „T” 

1993: Nyersanyag kutatási lehetőség. Rövid ismertető. Információs anyag. Recsk, Lahóca hegy (Heves megye). 

Nemesfém ércek. — MÁFI, T. 16254, „K” 

1994: Recsk I. (Recski Ércbánya Üzem) rézérc bányatelek Rm–48. sz. fúrás KBF, OBF, KFH határozat, 

megkutatottsági nyilatkozat, bányatelek térkép) 1960–1975. (Lahóca, bányászati jog átruházás ENARGIT 

Kft. 1994, Mátraderecske, Rm–48 lejtősakna). — KBF St., OBF, KFH, ÉMO. 09405, „K” 

1994: Recski földtani adatok és anyagok felmérése — GRAFIDOK/FOTODOK — térképtár és foto-

dokumentációs tárlista leporellón. — OÉÁ RÉ, Recsk, 3238, „E” 

1994: Recski földtani adatok és anyagok felmérése — RISZDOK — adattári lista leporellón. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 3237, „E” 

FODOR B., GOMBÁRNÉ FORGÁCS G., KÁLI Z., LUKÁCS B., NAGY I., PAMUCSI S.-NÉ, SEBESTYÉN I., SOÓS G. 1998:  

Tájékoztató az ENARGIT Kft. kezelésében lévő előfordulások réz-, és nemesfémérc vagyonának az 

Országos Ásványvagyon Nyilvántartás szerinti 1997. évi mérlegszerű változásairól és 1998. január 1.-ei 

állapotáról (Recsk). — MGSZ, T. 19180, „K” 

2000: A Recski Ércbányák Rt. Baláta völgyi meddőhányóinak és a Baláta oldalvölgyi tározó partjának 

rekultivációs terve B1 és B2 jelű hányó (Mátraderecske, Bodony) — MBK/3805/20.  — MENDIKÁS Kft., 

ÉMO. 17311, „K” 

2000: A Recski Ércbányák Rt. H9, H10 és H11 jelű hányóinak rekultivációs terve (Mátraderecske) –

MBK/3305/2. — MENDIKÁS Kft., ÉMO. 17310, „K” 

2002: Műszaki Üzemi Terv; Recsk–Lahóca bányaüzem RM–48 lejtősakna kitermelés szüneteltetése. — 

ENARGIT Kft., Recsk, MIBAD. 05892, 3728, „M” 

2003: Határozat: Parád elnevezésű területen nemes-, és színesfémérc kutatási engedély kérelem. — Nemzeti 

Park Igazgatóság, Eger, MIBAD. 07648, 12788, „E” 

2003: Határozat; Recsk nemes-, és színesfémérc, ásványi nyersanyag, kutatáshoz. — Nemzeti Park Igazgatóság, 

Eger, MIBAD. 06784, 2794, „E” 

2003: Határozat; Recsk–Dél elnevezésű területen nemes-, és színesfémérc kutatási engedély kérelem. — 

Nemzeti Park Igazgatóság, Eger, MIBAD. 07649, 12789, „E” 

2003: Kutatási engedély; Parád nemes-, és színesfémérc kutatására szóló kérelem. — S. Stephan Gold 

Bányászati Kft., MIBAD. 07369, 9170, „E” 

2003: Kutatási engedély; Recsk nemes-, és színesfémérc. — S. Stephan Gold Bányászati Kft., MIBAD. 06651, 

927, „E” 

2003: Kutatási engedély; Recsk–Dél nemes-, és színesfémérc kutatására szóló kérelem. — S. Stephan Gold 

Bányászati Kft., MIBAD. 07370, 9171, „E” 

2003: Műszaki Üzemi Terv; Recsk–Észak területre kutatási MÜT. — S. Stephan Gold Bányászati Kft., MIBAD. 

07630, 12316, „M” 

2004: Megkeresés; Recsk–Sirok: Darnó hegy és környéke földtani kutatása., Dr. Molnár Pál, Balatonalmádi, 

MIBAD. 07737, 1522, „E” 

2004: Műszaki Üzemi Terv; Recsk rézérc szüneteltetési MÜT. — Mecsekérc Rt., Pécs, MIBAD. 08061, 10772, 

„M” 

2004: Műszaki Üzemi Terv; Recsk–Dél elnevezésű terület nemes-, és színesfémérc kutatási MÜT. — S. Stephan 

Gold Bányászati Kft., MIBAD. 07945, 7827, „M” 
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2004: Recsk II. bányatelek Műszaki Üzemi Terv (emlékeztető, érc). — Mecsekérc Rt., Pécs, ÉMO. 13357, „M” 

2005: Kutatási engedély: Recsk geotermikus energia kutatása. — TDE Kft., Budapest, MIBAD. 08624, 8522, ”E 

2006: Tájékoztatás Recsk–Észak, Recsk–Dél, Parád Észak/Dél elnevezésű kutatás terület 2005. évi jelentése. — 

S. Stephan Gold Bányászati Kft., MIBAD. 09181, 1571/1, „K” 

2006: Tájékoztatás, Mátraderecske–Kanázsvár kutatási terület éves jelentés. — HUMEX Kft., Budapest, 

MIBAD. 09067, 2070/1, „K” 

2007: Kutatási adomány, Recsk–Lahóca területén arany-, ezüst-, ólom-, és cinkérc kutatás. — Magyar–Kanadai 

Kárpátív Kft., MIBAD. 15324, 5647/1, „E” 

2007: Kutatási jog adomány, Recsk–Észak polimetallikus-, és nemesfémkutatás. — S. Stephan Gold Bányászati 

Kft., MIBAD. 13540, 1742/1, „E” 

2007: Kutatási jogadomány, Recsk–Észak polimetallikus-, és nemesfémkutatás –MBK/1742/2007. Kutatási 

Műszaki Üzemi Terv –MBK/1401/2008. (Mátraderecske, Bodony, Parád), –MBK/4473/2011. Bírósági 

felülvizsgálati kérelem, –MBK/1794/2012. Kutatófúrások mélyítésének bejelentése. — S. Stephan Gold 

Bányászati Kft., ÉMO. 17302, „E” 

2007: Megkeresés: Recski meddőhányók talaj-, és talajvízszennyezés ügye. — Észak-magyarországi 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, MIBAD. 14054, 2696/1, „E”; „K” 

2007: Megkeresés: Recski meddőhányók talaj-, talajvízszennyezés ügye. — Észak-magyarországi 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, MIBAD. 15246, 5431/1, „E”; „K” 

2007: MÜT szüneteltetési, Recsk II. mélyszinti ércbánya 2008–2010. évi szüneteltetési MÜT. — Mecsek–Öko 

Zrt., MIBAD. 15395, 5826/1, „M” 

2007: Recsk-Észak nemesfémérc és polimetallikusérc fúrásos kutatásának engedélyezése a Recsk–Észak 

elnevezésű területen. — S. Stephan Gold Bányászati Kft., ÉMO. 16244, „E” 

2007: Recsk–Észak, Recsk–Dél és Parád Észak/Dél területeken 2005–2006. években végzett kutatási 

tevékenységről készített beszámolójelentés. — S. Stephan Gold Bányászati Kft., MIBAD. 13150, 1001/1, 

„K” 

2007: Tájékoztatás, Recsk–Észak és Recsk–Dél, Parád Észak/Dél elnevezésű kutatás terület. 2005–2006. évi 

beszámolójelentés. — S. Stephan Gold Bányászati Kft., MIBAD. 13166, 1035/1, „K” 

2008: Határozat külső, Recski Ércbányák Rt. mélyszinti bányaüzemében a kitermelés szüneteltetésére kiadott 

környezetvédelmi engedély névátírása. — Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség, MIBAD. 16273, 3526/1, „E” 

2008: Hiánypótlás, Recsk–Észak elnevezésű területre kutatási MÜT. — S. Stephan Gold Bányászati Kft., 

MIBAD. 15993, 1401/1, „M” 

2008: Megkeresés, Recsk környéki területek nyersanyagára vonatkozó bányászati jogosultságok és még 

szabadterületek listájával kapcsolatosan információkérés. — Magyar–Kanadai Kárpátív Kft., MIBAD. 

16233, 3193/1, „E” 

2008: MÜT kutatási –Recsk, Lahóca–Nyugat– érckutatási MÜT. — Progress Venture Kft., 2030 Érd, Torockói 

u. 30., MIBAD. 16363, 4301/1, „M” 

2008: Nemes-, és színesfémércek kutatásának engedélyezése a Recsk–Lahóca II. elnevezésű területen –

5647/2/2008. Mátraderecske. — Magyar–Kanadai Kárpátív Kft., ÉMO. 16257, 01, „E” 

2008: Salgótarján Ügyfélszolgálati Iroda Borsod, Heves, Nógrád ügyintézés: Bükki Nemzeti Park, KEOP 

finanszírozású bánya-rehabilitációs feladatok, Salgótarján eresztvényi bányák, Nyárjas-puszta homokbánya, 

Recsk, Parád Antal–tár. — Bükki Nemzeti Park Igazgatósága, ÉMO. 15376, 051, „E” 

2008: Tájékoztatás, Recsk–Dél és Parád Észak/Dél kutatási tevékenységről jelentés. — S. Stephan Gold 

Bányászati Kft., MIBAD. 16072, 1881/1, „K” 

2008: Tájékoztatás: Recski meddőhányók talaj-, talajvízszennyezés ügyében tárgyalás összehívása. — Észak-

magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. MIBAD. 16399, 4537/1, 

„E”; „K” 

2009: KAS ADM; Parád Észak/Dél Blokk elnevezésű kutatási terület. — S. Stephan Gold Bányászati Kft., 

MIBAD. 17071, 3290/1, „K” 

2009: KAS; ÁTR; Recsk–Dél és Parád Észak/Dél kutatási területre vonatkozó kutatási engedélyezési átruházása. 

— Eastmine Bányászati Kft., MIBAD. 17466, 6225/1, „E” 

2009: Kutatási adomány, Bodony, Gyöngyössolymos, Gyöngyösoroszi nemes-, és színesfémérc kutatás. — 

Nagyirtás Kft., 2634. Nagybörzsöny, 0208/56 hrsz., MIBAD. 16893, 2049/1, „E” 

2009: LAM; TÁK; a lahócai színesfém bányászathoz (Recsk–I.) köthető környezeti károk felszámolásához, 

környezeti hatástanulmány. — Mecsek–Öko Zrt., MIBAD. 17476, 6271/1, „K” 

2009: PRA; SZM; Recsk nagyközség TRT (Település Rendezési Terv) módosítás. — Recsk Nagyközség 

Önkormányzat Jegyzője, 3245 Recsk, Kossuth Lajos u. 165, MIBAD. 17491, 6346/1, „TH” 

2010: BAR; SZÜ; Recsk II. mélyszinti ércbánya 2011–2013. évi szüneteltetési MÜT. — Mecsek–Öko Zrt., 

MIBAD. 17783, 4816, „M” 
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2010: KAS; ADM; Mátraderecske–Kanázsvár elnevezésű területre réz, polimetallikus-, és nemesfémérc 

kutatásra. — Eastmine Bányászati Kft., MIBAD. 17620, 1731, „K” 

2010: KAS; ADM; Recsk–Bájpatak elnevezésű területre réz-, polimetallikus-, és nemesfémérc kutatásra. — 

Eastmine Bányászati Kft., MIBAD. 17619, 1730, „E” 

2010: KAS; MKU; Mátraderecske–Kanázsvár elnevezésű területre kutatási MÜT. — Eastmine Bányászati Kft., 

MIBAD. 17781, 4802, „M” 

2010: KAS; MKU; Recsk–Bájpatak elnevezésű területre kutatási MÜT. — Eastmine Bányászati Kft., MIBAD. 

17782, 4803, „M” 

2010: KAS; MKU; Recsk–Dél kutatási MÜT fúrási pont koordinátáinak módosítás. — S. Stephan Gold 

Bányászati Kft., MIBAD. 17691, 3036, „M” 

2012: Bodony község Településrendezési Terv MBK/1168/2012.–helyi építési szabályzatmódosítás. — 

Polgármesteri Hivatal Bodony, ÉMO. 13416, 02, „TH” 

ÁRGYELÁN J. T. 2012: A Recsk–I. színesfém bányászat során keletkezett meddőhányók (H1, H2, H3, H3/A, H4, 

H5, H6, H7, H8, rezespörkhányó) bányászati hulladékgazdálkodási terve –MBK/687/2012. — Mecsek–Öko 

Zrt., ÉMO. 17477. 02, „E” 

ÁRGYELÁN J. T., MÁLYINKÓ Z., MÉSZÁROS A. 2012: Recsk II. bányatelek meddőhányók bányászati 

hulladékgazdálkodási terve–MBK/2368/2012. — Mecsek–Öko Zrt., ÉMO. 18360, „E” 

BAKOS GALAMBOS I. 1978: A recski légakna földtani szelvénye 500–600 m M=1:100. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2.7.1282., „T” 

BAKOS GALAMBOS I. 1984: Recski lelőhely É-i részén mélyült felszíni kutatófúrásokban a telepvastagságok 

gyakorisága. — OÉÁ RÉ, Recsk, 3443, „K” 

BAKSA CS. 1972: A recski mélyszinti érckutatási terület idealizált oszlopszelvénye. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

1.16.506., „T” 

BAKSA CS. 1973: 1973. 01. 01.-i Recsk mélyszinti polimetallikus érc mérleg. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2385, „K” 

BAKSA CS. 1973: 1973. 01. 01.-i Recsk mélyszinti rézérc mérleg. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2384, „K” 

BAKSA CS. 1974: 1974. 01. 01.-i Recsk mélyszinti polimetallikus ércmérleg. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2383, „K” 

BAKSA CS. 1974: 1974. 01. 01.-i Recsk mélyszinti rézérc mérleg. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2382, „K” 

BAKSA CS. 1975: I. Recsk mélyszinti rézérc mérleg 1975. 01. 01. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2378, „K” 

BAKSA CS. 1978: Darnó-öv komplex földtani kutatása, Recsk 308–11. térképlap tektonikai vázlat légi felvételek 

alapján M=1:25000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 1.8.212., „T” 

BAKSA CS. 1978: Darnó-öv komplex földtani kutatása, Recsk 308–11. térképlap tektonikai vázlat légi felvételek 

alapján M=1:25000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 1.8.213., „T” 

BAKSA CS. 1979: Bányafúrásos kutatás összefoglaló földtani–teleptani értékelése. Az 1977–78. évi recski 

mélyszinti kutatás részletes fázisú jelentése. — OÉÁ RÉ, Recsk, 3045, „K” 

BAKSA CS. 1982: A recski mélyszinti ércelőfordulás színesfémérc előfordulás készletszámítási térképe 

M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.4.3141., „T” 

BAKSA CS. 1982: A recski mélyszinti színesfémérc előfordulás készletszámítási térképe M=1:5000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 1.19.676., „T” 

BAKSA CS. 1982: A recski színesfémérc előfordulás környékének felszín közeli prognózis térképe M=1:10000. 

— OÉÁ RÉ, Recsk, 1.17.595., „T” 

BAKSA CS. 1991: Recsk–Dél, koncesszió, pályázati dokumentáció, Recsk D-i terület és környékének 

készletszámítási térképe M=1:10000. — GEODA Kft., Recsk, 3.13.2634., „T” 

BAKSA CS., CSEH NÉMETH J., FÖLDESSY J., ZELENKA T. 1982: A recski bányabeli kutatás földtani–teleptani 

eredményei és dokumentációs rendszere. — Földtani Kutatás 25/3–4. pp. 52–60, 923, „K” 

BAKSA CS., FÖLDESSY J. 1978: A recski lejtaknai érces terület módosított reálköltség–számítása, ásványvagyon 

és az ebből származtatható következtetések. — OÉÁ RÉ, Recsk, 609, „E” 

BAKSA CS., FÖLDESSY J. 1984: Etalon lelőhelyek leírása, Recsk. — KGST Földtani Állandó Bizottsága, OÉÁ 

RÉ, Recsk, 386, „K” 

BAKSA CS., FÖLDESSY J., POLGÁR I. 1982: Recsk mélyszint –900-as szinti 3–4 sz. vágatrendszer környékén a 

polimetallikus ércesedés jobb megismerésére irányuló kutatási terv. — OÉÁ RÉ, Recsk, 93, „E” 

BAKSA CS., SZEBÉNYI G. 1991: A recski mélyszinti színesfémérc előfordulás készletszámítási térképe 

M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.6.3786., „T” 

BÁLDI T. 1970: Jelentés a Recsk környéki felszíni minták vizsgálatáról (Mátraderecske–téglagyár, Parád, 

Bodony). — MÁFI, ÉMO. 02863, T. 3773, „K” 

BORSOS L. 1983: Recsk mélyszinti bányászati kutatás helyszínrajza –700. szint vizet fakasztó bányafúrások 

helye és vízhozama M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.10.1442., „T” 

BORSOS L. 1983: Recsk mélyszinti bányászati kutatás helyszínrajza –700-as szint M=1:2000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 1.17.594., „T” 

BORSOS L. 1983: Recsk mélyszinti bányászati kutatás helyszínrajza M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 1.20.690., 

„T” 
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BORSOS L. 1985: Recsk mélyszinti bányászati kutatás helyszínrajza M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 1.20.689., 

„T” 

BORSOS L. 1986: –890 m szinttérkép Recsk mélyszinti bányászati kutatás helyszínrajza M=1:2000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 1.12.361., „T” 

BORSOS L. 1986: –890 m szinttérkép Recsk mélyszinti bányászati kutatás helyszínrajza M=1:2000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 1.18.600., „T” 

BORSOS L. 1986: Recsk mélyszinti bányászati kutatás helyszínrajza –700-as szint M=1:1000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 2.16.1846., „T” 

BORSOS L. 1986: Recsk, mélyszinti bányászati kutatás –700-as szint. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.1.3018., „T” 

BORSOS L. 1987: Recsk –900. szint 3-as vágat környékének vágat földtani térképe M=1:5000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 4.4.3140., „T” 

BORSOS L. 1987: Recsk mélyszinti bányászati kutatás helyszínrajza –700-as szint M=1:2000. — FTI, 1.12.354., 

„T” 

CIFKA I., DEBRECZENI E. 1976: Kutatási zárójelentés (16–15/76) Geotermikus és klimatikus vizsgálatok a recski 

vágathajtásnál. (ábrák, táblázatok, szöveg). — BKI, 209.1, „K” 

CSALAGOVITS I. 1985: Kutatási program a recski mélyszinti ércesedés prognóziscélú geokémiai etalon 

feldolgozására. — MÁFI, T. 19546, „E” 

CSEH NÉMETH J. 1975: Recski mélyszinti réz ércelőfordulás kutatási terve, mellékletek. — OÉÁ, Budapest, 

3326, „E” 

CSEH NÉMETH J. 1983: Recsk Rm-es fúrások térképe M=1:15400. — OÉÁ, Budapest, 2.15.1676., „T” 

CSEH NÉMETH J. 1983: Recsk Rm-es fúrások térképe M=1:15400. — OÉÁ, Budapest, 2.15.1681., „T” 

CSEH NÉMETH J. 1983: Recski mélyszinti ércesedés Cu m % izohipszás térképe, cut-off: 0,0 % Cu M=1:15400. 

— OÉÁ RÉ, Recsk, 2.13.1595., „T” 

CSEH NÉMETH J. 1983: Recski mélyszinti ércesedés Cu m % izohipszás térképe, cut-off: 0,20 % Cu M=1:15400. 

— OÉÁ RÉ, Recsk, 2.13.1589., „T” 

CSEH NÉMETH J. 1983: Recski mélyszinti ércesedés Cu m % izohipszás térképe, cut-off: 0,40 % Cu M=1:15400. 

— OÉÁ RÉ, Recsk, 2.13.1588., „T” 

CSEH NÉMETH J. 1983: Recski mélyszinti ércesedés Cu m % izohipszás térképe, cut-off: 0,60 % Cu M=1:15400. 

— OÉÁ RÉ, Recsk, 2.13.1587., „T” 

CSEH NÉMETH J. 1983: Recski mélyszinti ércesedés Cu m % izohipszás térképe, cut-off: 0,80 % Cu M=1:15400. 

— OÉÁ RÉ, Recsk, 2.13.1586., „T” 

CSEH NÉMETH J. 1983: Recski mélyszinti ércesedés Fe m % izohipszás térképe, cut-off: 0,0 % Fe M=1:15400. 

— OÉÁ RÉ, Recsk, 2.13.1593., „T” 

CSEH NÉMETH J. 1983: Recski mélyszinti ércesedés Fe m % izohipszás térképe, cut-off: 5,0 % Fe M=1:15400. 

— OÉÁ RÉ, Recsk, 2.13.1582., „T” 

CSEH NÉMETH J. 1983: Recski mélyszinti ércesedés Mo m % izohipszás térképe, cut-off: 0,0 % Mo M=1:15400. 

— OÉÁ RÉ, Recsk, 2.13.1594., „T” 

CSEH NÉMETH J. 1983: Recski mélyszinti ércesedés Pb m % izohipszás térképe, cut-off: 0,0 % Pb M=1:15400. 

— OÉÁ RÉ, Recsk, 2.13.1591., „T” 

CSEH NÉMETH J. 1983: Recski mélyszinti ércesedés Pb m % izohipszás térképe, cut-off: 0,50 % Pb M=1:15400. 

— OÉÁ RÉ, Recsk, 2.13.1584., „T” 

CSEH NÉMETH J. 1983: Recski mélyszinti ércesedés Zn m % izohipszás térképe, cut-off: 0,0 % Zn M=1:15400. 

— OÉÁ RÉ, Recsk, 2.13.1592., „T” 

CSEH NÉMETH J. 1983: Recski mélyszinti ércesedés Zn m % izohipszás térképe, cut-off: 0,50 % Zn M=1:15400. 

— OÉÁ RÉ, Recsk, 2.13.1585., „T” 

CSEH NÉMETH J. 1984: A recski mélyszinti ércesedés elhelyezkedése, alaki vázlata, egyéb irodalom, ábrák 

(kézirat). — OÉÁ, Budapest, 994, „K” 

CSEH NÉMETH J. 1985: A recski mélyszinti színesfém előfordulás áttekintése.(1984–85.). — OÉÁ, Budapest, 

7338, „K” 

CSEH NÉMETH J. 1987: A recski mélyszinti színesfémérc előfordulás tovább kutatása. — OÉÁ, Budapest, 7029, 

„K” 

CSEH NÉMETH J. 1987: Szovjet–magyar (kapcsolatos) Recsk megkutatottság. — OÉÁ, Budapest, 2105, „K” 

CSEH NÉMETH J. 1988: A recski mélyszinti színesfémérc előfordulás reménybeli polimetallikus ércvagyonának 

újraértékelése. — OÉÁ, Budapest, 7990, „K” 

CSEH NÉMETH J. et al. 1975: A recski mélyszinti réz ércelőfordulás részletes kutatási terve. — OÉÁ, Budapest, 

2379, „K” 

CSEH NÉMETH J., GAGYI PÁLFFY A. IFJ., ZELENKA T. 1975: A recski mélyszinti réz ércelőfordulás részletes 

kutatási terve. — OÉÁ, Budapest. 2769.1, 2769.2, 2769.3 „K” 

CSEH NÉMETH J., ZELENKA T. 1983: Geológiai jelentés, Recsk mélyszinti kutatásról. — OÉÁ, Budapest, 6118, 

„K” 
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CSERNYÁK A., TÓTH SZ. 1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 58. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ 

RÉ, Recsk, 4.3.3079., „T” 

CSILLAG J. 1971: A recski mélyszinti érckutatás területen a szubvulkáni andezites összlet burkoló felülete 

M=1:1000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 1.2.31., „T” 

CSILLAG J. 1986: A recski rézérc előfordulás (A geokémiai etalonkutatáshoz és a zárójelentéshez készített 

összefoglaló). — OÉÁ RÉ, Recsk, 3051, „K” 

CSILLAG J., NAGY I., RADÓCZ GY., VARGA GY., ZELENKA T. 1969: A paleogén összlet vázlatos tektonikai 

térképe az oligocén képződmények elterjedési és vastagsági adataival a recski mélyszinti érckutatás területén 

M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.4.3151., „T” 

CSILLAG P.-NÉ 1966: Mátra hegység földtani térképei. L–34–4–(46) számú térképlap. M=1:5000, 307–223 (ÉK), 

Mátramindszent, Szuha, Bodony. — MÁFI, ÉMO. 05662, T. 1773, „T” 

CSONGRÁDI J. 1975: A recski mélyszinti érckutatás É-i területének Cu m %-os izovonalas térképe M=1:5000. — 

OÉÁ RÉ, Recsk, 1.1.13., „T” 

CSONGRÁDI J. 1975: A recski mélyszinti érckutatás ÉNy-i rész ólomegyenérték x m izovonalas térkép 

M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 1.1.12., „T” 

CSUPECZ J., DIÓSZEGI S., LOHRMANN E. 1996: Recski mélyszinti színesfémérc előfordulás vagyonszámítása 1 

%-os Cu kiemelés mellett. 1996. január 31. T. 17220, „K” 

DANKACSI 1979: Recsk I. akna alaptérkép I. lap M=1:500. — BÁTI, 2.17.1885., „T” 

DIÓSZEGI S., CSUPECZ J., SZEBÉNYI G., LOHRMANN E. 1992: Recski mélyszinti színesfémérc előfordulás 

vagyonszámítása 1,0 %  Cu. — GEOTEAM Group (Lohrmann Ervin), Bakonyszentlászló, 2655, „K” 

DIÓSZEGI S., CSUPECZ J., SZEBÉNYI G., LOHRMANN E. 1996: Recski mélyszinti színesfémérc előfordulás 

vagyonszámítása 1 %  Cu. — GEOTEAM Group (Lohrmann Ervin), Bakonyszentlászló, 2654, „K” 

DOÓR I. 1976: A recski légakna földtani szelvénye 300–400 m M=1:100. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.7.1280., „T” 

ERHARDT GY., ILKEYNÉ PERLAKI E. 1997: A HUMEX Kft. 1994–95. évi kutatási tevékenysége a Mátra 

hegységben Kanázsvár I–II. 1996. (Mátraderecske, Recsk, polimetallikusérc) + 1996. évi kutatási munkák 

1997. 3mr. — HUMEX Kft. Budapest, ÉMO. 04927, „K” 

ESZTERHÁS I., GÖNCZÖL I., SZARKA GY. 1991: Központi-, és a D-i Mátra barlangjai (Abasár, Gyöngyössolymos, 

Gyöngyösoroszi, Parádsasvár, Bodony, Mátraszentimre, Bátonyterenye, Domoszló, Recsk, Hasznos, Kis-

terenye, Sirok, Demjén, Domaháza, Szuha, Mátrakeresztes, Gyöngyös (Mátraháza), Parád, Szurdokpüspöki). 

ÉMO. 03913, „K” 

FEKETE F. 2005: A recski bányászat hatása környezetére 2004. évi monitoring jelentés (Mátraderecske, Bodony, 

Parád). — Mecsek–Öko Zrt., ÉMO. 13818, „K” 

FEKETE J. 1936: Jelentés a Geofizikai Intézet által 1936. évben Nagybátony, Parád, Recsk és Bükkszék vidékén, 

valamint Füzesabony és Kál–Kápolna vidékén végzett torziós inga és földmágneses mérésekről. — MÁFI, 

ÉMO. 02730, ELGI M-3, Geof: 20 „K” 

FEKETE ZS. 2010: Mátraderecske–Kanázsvár elnevezésű terület réz-, polimetallikus-, és nemesfémérc kutatás, 

kutatási Műszaki Üzemi Terv + kiegészítés –MBK/4802/2010./ Recsk. — Eastmine Bányászati Kft., ÉMO. 

17557, 02, „M” 

FEKETE ZS. 2010: Recsk–Bájpatak elnevezésű kutatási terület Műszaki Üzemi Terve –MBK/4803/2010, —

MBK/131/2011. — bankgarancia (Sirok, Mátraderecske, Verpelét). — Eastmine Bányászati Kft., ÉMO. 

18125, 02, „M” 

FEKETE ZS. 2010: Recsk–Bájpatak elnevezésű területre kutatási jogadomány kérelem –MBK/1730/2010. (Sirok, 

Mátraderecske, Verpelét). — Eastmine Bányászati Kft., ÉMO. 18125, 01, „E” 

FEKETE ZS. 2012: Hiánypótlás a Recsk–Bájpatak elnevezésű kutatási terület Műszaki Üzemi Terv 

dokumentációjának módosítása –MBK/2297/2012. — MBK/358–16/2012. határozat elleni fellebbezés 

melléklete (Sirok, Mátraderecske, Verpelét). — Eastmine Bányászati Kft., ÉMO. 18125, 06, „M” 

FEKETE ZS. 2013: Recsk–Bájpatak elnevezésű kutatási terület Műszaki Üzemi Terv megismételt elbírálása –

MBK/1763/2013. (Sirok, Mátraderecske, Verpelét). — Eastmine Bányászati Kft., ÉMO. 18125, 08, „M” 

FEKETE ZS., SMYTH, P. M. 2003: Parád nemes-, és színesfémérc, ásványi nyersanyag kutatási engedély kérelem –

MBK/9170/2003. — S. Stephan Gold Bányászati Kft., ÉMO. 12863, 03, „E” 

FEKETE ZS., SMYTH, P. M. 2004: Parád nemes-, és színesfémérc, ásványi nyersanyag-kutatási engedély kérelem. 

2003. (Bodony) Parád (É/D blokk) Kutatás Műszaki Üzemi Terve. 2004. — MBK/9170/2003–2005., KEK 

MBK/13551/2004., KMÜT, –MBK/383/2009. fúrás koordinátamódosítás –MBK/3290/2009., KMÜT 

módosítás, –MBK/6225/2009. átruházása. — S. Stephan Gold Bányászati Kft., ÉMO. 12862, „E” 

FIDLER I. 1975: OÉÁ Rézérc Művek, Recsk, lakócai bányaüzem, bányaművelési térképe M=1:1000. — OÉÁ 

RÉ, Recsk, 1.9.242., „T” 

FIDLER I. 1975: OÉÁ. Rézérc Művek, Recsk, lakócai bányaüzem bányaművelési térképe M=1:1000. — OÉÁ 

RÉ, Recsk, 3.15.2685., „T” 

FIDLER I. 1975: Recsk lakócai bányaüzem Rm–48. lejtősakna bányaművelési térkép M=1:1000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 3.8.2470., „T” 
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FIDLER I. 1975: Recsk, lakócai bányaüzem bányaművelési térképe M=1:1000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 3.15.2686., 

„T” 

FIDLER I. 1981: A recski ércelőfordulás kutatási térképe M=1:10 000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.5.3160., „T” 

FIDLER I. 1984: Szüneteltetési terv Recsk lakócai bányaüzem Rm–48 lejtősakna bányaművelési térképe 

M=1:1000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 1.13.414., „T” 

FIDLER I. 1985: Recsk, Dalla puszta, radiolarit feltárás, helyszínrajz M=1:500. — OÉÁ RÉ, Recsk, 3.22.2938., 

„T” 

FIDLER I. 1985: Recsk, mélyszinti bányaüzem és környéke, átnézeti térkép, színezett M=1:5000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 4.5.3158., „T” 

FIDLER I. 1985: Recsk, mélyszinti bányaüzem és környéke, bányatelek határokkal M=1:5000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 4.5.3173., „T” 

FIDLER I. 1988: Recsk Darnó–Dalla puszta helyszínrajz M=1:500. — OÉÁ RÉ, Recsk, 1.10.246., „T” 

FIDLER I. 1988: Recsk–Darnó M=1:500. OÉÁ RÉ, Recsk, 1.9.233., „T” 

FIDLER I. 1990: Recsk, mélyszinti bányaüzem és környéke átnézeti térképe M=1:5000 (A pausz térkép 

szkennelve lett (3159.jpg, 600×600-as) (CD-re írva és elhelyezve a páncélszekrényben). — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.5.3159., „T” 

FIDLER I.-NÉ 1981: Recski ércelőfordulás kutatási térképe M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 3.15.2706., „T” 

FODOR B. et al. 1994: Tájékoztató a Recski Ércbánya Vállalat kezelésében lévő előfordulások réz-, és 

polimetallikusérc vagyonának az Országos Ásványvagyon Nyilvántartás szerinti 1993. évi mérlegszerű 

változásáról és 1994. január 1.-ei állapotáról (Magyarország, Észak-magyarország). — MGSZ, ÉMO. 04167, 

”K 

FODOR B. et al. 1994: Tájékoztató a Recski Ércbánya Vállalat kezelésében lévő előfordulások réz-, és 

polimetallikusérc vagyonának a az Országos Ásványvagyon Nyilvántartás szerinti 1992. évi mérlegszerű 

változásáról és 1993. január 1.-ei állapotáról (Magyarország, Észak-magyarország). — MGSZ, ÉMO. 04166, 

„K” 

FODOR B., GOMBÁRNÉ FORGÁCS G., KÁLI Z., LUKÁCS B., NAGY I., PAMUCSI S.-NÉ, SOÓS G. 1999: Magyarország 

ércvagyona (fekete-, és színesfémérc) 1999. január 1. (Telkibánya, Rudabánya, Martonyi, Recsk, 

Gyöngyösoroszi, Szarvaskő, Észak-magyarország). — MGSZ, T.19540, „K” 

FODOR B., GOMBÁRNÉ FORGÁCS G., KÁLI Z., LUKÁCS B., NAGY I., PAMUCSI S.-NÉ, SEBESTYÉN I., SOÓS G. 1999: 

Tájékoztató a Recski Ércbányák Részvénytársaság kezelésében lévő előfordulások réz-, és polimetallikusérc 

vagyonának az Országos Ásványvagyon Nyilvántartás szerinti 1998. évi mérlegszerű változásáról és 1999. 

január 1.-ei állapotáról (Recsk). — MGSZ, T. 19454, „K” 

FODOR B., GOMBÁRNÉ FORGÁCS G., KÁLI Z., LUKÁCS B., NAGY I., PAMUCSI S.-NÉ, SEBESTYÉN I., SOÓS G. 1999: 

Tájékoztató az ENARGIT Kft. kezelésében lévő előfordulások réz-, és nemesfémérc vagyonának az 

Országos Ásványvagyon Nyilvántartás szerinti 1998. évi mérlegszerű változásairól és 1999. január 1.-ei 

állapotáról (Recsk, arany, ezüst, réz). — MGSZ, T. 19452, „K” 

FODOR B., GOMBÁRNÉ FORGÁCS G., KÁLI Z., LUKÁCS B., NAGY I., PAMUCSI S.-NÉ, SEBESTYÉN I., SOÓS G. 1998: 

Magyarország ércvagyona (fekete-, és színesfém) 1998. január 1. (Rudabánya, Martonyi, Úrkút, Eplény, 

Mecsek hegység, Gyöngyösoroszi, Nagybörzsöny, Telkibánya, Recsk, Cserszegtomaj, Szarvaskő, mangán, 

urán, réz, nemesfémérc–arany, vasérc, ólomérc, cinkérc, pirites homok, wehrlit). — MGSZ, T. 19181, „K” 

FODOR B., GOMBÁRNÉ FORGÁCS G., KÁLI Z., LUKÁCS B., NAGY I., PAMUCSI S.-NÉ, SEBESTYÉN I., SOÓS G. 1998: 

Tájékoztató a Recski Ércbányák Részvénytársaság kezelésében lévő előfordulások réz-, és polimetallikusérc 

vagyonának az Országos Ásványvagyon Nyilvántartás szerinti 1997. évi mérlegszerű változásáról és 1998. 

január 1.-ei állapotáról. (Recsk, ólom, cink). — MGSZ, T. 19061, „K” 

FODOR B., GOMBÁRNÉ FORGÁCS G., KÁLI Z., LUKÁCS B., NAGY I., PAMUCSI S.-NÉ, SEBESTYÉN I., SOÓS G. 1997: 

Magyarország ércvagyona (fekete-, és színesfém). 1997. január 1. (Eplény–Úrkút, Olaszfalu, Rudabánya, 

Magyarürög–Pécs, Kővágószőlős, Martonyi, Recsk, Gyöngyösoroszi, Nagybörzsöny, Pátka, Telkibánya, 

Szarvaskő, Cserszegtomaj, mangán, urán, pirites homok, vasérc, rézérc, ólomérc, cinkérc, nemesfém, 

wehrlit). — MGSZ, T. 18143, „K” 

FODOR B., GOMBÁRNÉ FORGÁCS G., KÁLI Z., LUKÁCS B., NAGY I., PAMUCSI S.-NÉ, SEBESTYÉN I., SOÓS G. 1997: 

Tájékoztató a Recski Ércbányák Részvénytársaság kezelésében lévő előfordulások réz-, és polimetallikusérc 

vagyonának az Országos Ásványvagyon Nyilvántartás szerinti 1996. évi mérlegszerű változásáról és 1997. 

január 1.-ei állapotáról. — MGSZ, T. 18139, „K” 

FODOR B., GOMBÁRNÉ FORGÁCS G., KÁLI Z., LUKÁCS B., NAGY I., PAMUCSI S.-NÉ, SEBESTYÉN I., SOÓS G. 1997: 

Tájékoztató az ENARGIT Kft. kezelésében lévő előfordulások réz-, és nemesfémérc vagyonának az 

Országos Ásványvagyon Nyilvántartás szerinti 1996. évi mérlegszerű változásairól és 1997. január 1.-ei 

állapotáról (Recsk). — MGSZ, T. 18141, „K” 

FODOR B., GOMBÁRNÉ FORGÁCS G., KÁLI Z., LUKÁCS B., NAGY I., PAMUCSI S.-NÉ, SEBESTYÉN I., SOÓS G. 1996: 

Magyarország ércvagyona. (fekete-, és színesfém). 1996. január 1. (Rudabánya, Martonyi, Eplény, 



Recsk II. Függelék 

 

193 

 

Szarvaskő, Cserszegtomaj, Úrkút, Recsk, Gyöngyösoroszi, Parádsasvár, Pátka, Nagybörzsöny, Telkibánya, 

Kővágószőlős, Cserkút, Pécs). — MGSZ, T. 17116, „K” 

FODOR B., GOMBÁRNÉ FORGÁCS G., KÁLI Z., LUKÁCS B., NAGY I., PAMUCSI S.-NÉ, SEBESTYÉN I., SOÓS G. 1996: 

Tájékoztató a Recski Ércbánya Vállalat kezelésében lévő előfordulások réz-, és polimetallikusérc 

vagyonának az Országos Ásványvagyon Nyilvántartás szerinti 1995. évi mérlegszerű változásáról és 1996. 

január 1.-ei állapotáról (Recsk). — MGSZ, T. 17120, „K” 

FODOR B., GOMBÁRNÉ FORGÁCS G., KÁLI Z., LUKÁCS B., NAGY I., PAMUCSI S.-NÉ, SEBESTYÉN I., SOÓS G. 1996: 

Tájékoztató az ENARGIT Kft. kezelésében lévő előfordulások réz,- és nemesfémérc vagyonának az 

Országos Ásványvagyon Nyilvántartás szerinti 1995. évi mérlegszerű változásairól és 1996. január 1.-ei 

állapotáról (Recsk). — MGSZ, T. 17118, „K” 

FODOR B., GOMBÁRNÉ FORGÁCS G., KÁLI Z., LUKÁCS B., NAGY I., PAMUCSI S.-NÉ, SEBESTYÉN I., SOÓS G. 1995: 

Magyarország ércvagyona (fekete-, és színesfém) 1995. január 1. (Nagybörzsöny, Rudabánya, Martonyi, 

Eplény, Úrkút, Recsk, Gyöngyösoroszi, Telkibánya, Cserszegtomaj, Szarvaskő, Mecsek, vas, mangán, 

wehrlit, pirites homok, réz, ólom, cink, urán, ritka fémek). — MGSZ, T. 19069, „K” 

FODOR B., GOMBÁRNÉ FORGÁCS G., KÁLI Z., LUKÁCS B., NAGY I., PAMUCSI S.-NÉ, SEBESTYÉN I., SOÓS G. 1995: 

Tájékoztató a Recski Ércbánya Vállalat kezelésében lévő előfordulások réz-, és polimetallikusérc 

vagyonának az Országos Ásványvagyon Nyilvántartás szerinti 1994. évi mérlegszerű változásáról és 1995. 

január 1.-ei állapotáról (ólom, cink). — MGSZ, T. 19072, „K” 

FODOR B., GOMBÁRNÉ FORGÁCS G., KÁLI Z., LUKÁCS B., NAGY I., PAMUCSI S.-NÉ, SEBESTYÉN I., SOÓS G. 1995: 

Tájékoztató az ENARGIT Kft. kezelésében lévő előfordulások réz-, és nemesfémérc vagyonának az 

Országos Ásványvagyon Nyilvántartás szerinti 1994. évi mérlegszerű változásairól és 1995. január 1.-ei 

állapotáról (Recsk–Lahóca bánya, Recsk–lejtakna, arany, ezüst, ritka fém). — MGSZ, T. 19074, „K” 

FODOR B., GOMBÁRNÉ FORGÁCS G., LUKÁCS B., NAGY I., PAMUCSI S.-NÉ, SOÓS G., SZEBÉNYI G. 2003: 

Magyarország ércvagyona (feketefém-, színesfém-, és uránérc) 2003. január 1. (Rudabánya, Martonyi, 

vasérc, Eplény–Olaszfalu, Úrkút, mangánérc, mecseki uránérc, Recsk, Rudabánya, réz). — MGSZ, T. 21145, 

„K” 

FODOR B., GOMBÁRNÉ FORGÁCS G., LUKÁCS B., NAGY I., PAMUCSI S.-NÉ, SOÓS G., SZEBÉNYI G. 2003: 

Tájékoztató a Recski Ércbányák Részvénytársaság kezelésében lévő előfordulások réz-, és polimetallikusérc 

vagyonának az Országos Ásványvagyon Nyilvántartás szerinti 2002. évi mérlegszerű változásáról és 2003. 

január 1.-ei állapotáról (Recsk, réz, ólom, cink). — MGSZ, T. 21139, „K” 

FODOR B., GOMBÁRNÉ FORGÁCS G., LUKÁCS B., NAGY I., PAMUCSI S.-NÉ, SOÓS G., SZEBÉNYI G. 2003: 

Tájékoztató az ENARGIT Kft. kezelésében lévő előfordulások réz-, és nemesfémérc vagyonának az 

Országos Ásványvagyon Nyilvántartás szerinti 2002. évi mérlegszerű változásáról és 2003. január 1.-ei 

állapotáról (Recsk–lejtakna, Recsk–Lahóca). — MGSZ, T. 21141, „K” 

FODOR B., GOMBÁRNÉ FORGÁCS G., LUKÁCS B., NAGY I., PAMUCSI S.-NÉ, SOÓS G., SZEBÉNYI G. 2002: 

Tájékoztató a Recski Ércbányák Részvénytársaság kezelésében lévő előfordulások réz-, és polimetallikusérc 

vagyonának az Országos Ásványvagyon Nyilvántartás szerinti 2001. évi mérlegszerű változásáról és 2002. 

január 1.-ei állapotáról (Recsk). — MGSZ, T. 20838, „K” 

FODOR B., GOMBÁRNÉ FORGÁCS G., LUKÁCS B., NAGY I., PAMUCSI S.-NÉ, SOÓS G., SZEBÉNYI G. 2002: 

Tájékoztató az ENARGIT Kft. kezelésében lévő előfordulások réz-, és nemesfémérc vagyonának az 

Országos Ásványvagyon Nyilvántartás szerinti 2001. évi mérlegszerű változásáról és 2002. január 1.-ei 

állapotáról (Recsk–Lahóca II., Recsk–Veresagyagbérc II.). — MGSZ, T. 20840, „K” 

FODOR B., GOMBÁRNÉ FORGÁCS G., LUKÁCS B., NAGY I., PAMUCSI S.-NÉ, SOÓS G. 2001: Tájékoztató a Recski 

Ércbányák Részvénytársaság kezelésében lévő előfordulások réz-, és polimetallikusérc vagyonának az 

Országos Ásványvagyon Nyilvántartás szerinti 2000. évi mérlegszerű változásáról és 2001.január 1.-ei 

állapotáról (Recsk). — MGSZ, T. 20438, „K” 

FODOR B., GOMBÁRNÉ FORGÁCS G., LUKÁCS B., NAGY I., PAMUCSI S.-NÉ, SOÓS G. 2001: Tájékoztató az 

ENARGIT Kft. kezelésében lévő előfordulások réz-, és nemesfémérc vagyonának az Országos 

Ásványvagyon Nyilvántartás szerinti 2000. évi mérlegszerű változásairól és 2001. január 1.-ei állapotáról 

(Mátra, Recsk). — MGSZ, T. 20440, „K” 

FODOR B., GOMBÁRNÉ FORGÁCS G., LUKÁCS B., NAGY I., PAMUCSI S.-NÉ, SOÓS G. 2000: Magyarország 

ércvagyona (fekete-, színesfém- és uránérc) 2000. január 1. (Rudabánya, Martonyi, Úrkút, Kővágószőlős, 

Eplény–Olaszfalú, Recsk, Gyöngyösoroszi, Mátra hegység, Nagybörzsöny, Pátka, Telkibánya, 

Cserszegtomaj, Szarvaskő, Mecsek hegység, mangán, réz, ólom–cink, vas, nemesfém, pirites homok, 

wehrlit). — MGSZ, T. 19975, „K” 

FODOR B., GOMBÁRNÉ FORGÁCS G., LUKÁCS B., NAGY I., PAMUCSI S.-NÉ, SOÓS G. 2000: Tájékoztató a Recski 

Ércbányák Részvénytársaság kezelésében lévő előfordulások réz-, és polimetallikusérc vagyonának az 

Országos Ásványvagyon Nyilvántartás szerinti 1999. évi mérlegszerű változásáról és 2000. január 1.-ei 

állapotáról (Recsk). — MGSZ, T. 19970, „K” 
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FODOR B., GOMBÁRNÉ FORGÁCS G., LUKÁCS B., NAGYI., PAMUCSI S.-NÉ, SOÓS G. 2000: Tájékoztató az 

ENARGIT Kft. kezelésében lévő előfordulások réz-, és nemesfémérc vagyonának az Országos 

Ásványvagyon Nyilvántartás szerinti 1999. évi mérlegszerű változásairól és 2000. január 1.-ei állapotáról 

(Recsk–Lahóca, Recsk–lejtakna). — MGSZ, T. 19972, „K” 

FODOR B., LENGYEL V.-NÉ, RAPP F. 1987: Recski mélyszintű ércesedés rézérc mintaterületének 3 dimenziós 

blokk–krígelése Cu, Zn és Au paraméterekre, talpszint –700 m-től –920 m-ig, blokk magasság 20 m 

M=1:1000. — Budapest, 4.5.3178., „T” 

FODOR B., LENGYEL V.-NÉ, RAPP F. 1987: Recski mélyszintű ércesedés rézérc mintaterületének 3 dimenziós 

blokk–krígelése Cu, Zn és Au paraméterekre, talpszint –900 m, blokk magasság 20 m M=1:1000. — 

Budapest, 4.5.3177., „T” 

FODOR B., LENGYEL V.-NÉ, RAPP F. 1987: Recski mélyszintű ércesedés rézérc mintaterületének 3 dimenziós 

blokk–krígelése Cu, Zn és Au paraméterekre, talpszint –920 m, blokk magasság 20 m M=1:1000. — 

Budapest, 4.5.3176., „T” 

FODOR B., RAPP F., LENGYEL V.-NÉ 1984: Recski mélyszinti ércesedés porfiros rézérc mintaterületének 3 

dimenziós blokk–krígelése Cu, Mo és Au paraméterekre, talpszint: –880 m, –900 m, –840 m, –860 m, –800 

m, –820 m, –760 m, –780 m, –720 m, –740 m, –700 m, –680 m, –660 m, –640 m, –620 m, –600 m M=1:500. 

—Budapest, 3.21.2892., „T” 

FODOR B., RAPP F., LENGYEL V.-NÉ 1984: Recski mélyszinti ércesedés rézérc mintaterületének 3 dimenziós 

blokk–krígelése Cu, Zn és Au paraméterekre, alapszint –890 m-től –900 m-ig, blokk magasság 20 m 

M=1:1000. — Budapest, 3.21.2898., „T” 

FODOR B., RAPP F., LENGYEL V.-NÉ 1984: Recski mélyszintű ércesedés porfiros rézérc mintaterületének 3 

dimenziós blokk–krígelése Cu, Mo és Au paraméterekre, talpszint –520 m-től –580 m-ig, blokkmagasság 20 

m M=1:500. — Budapest, 3.21.2894., „T” 

FODOR B., RAPP F., LENGYEL V.-NÉ 1984: Recski mélyszintű ércesedés porfiros rézérc mintaterületének 3 

dimenziós blokk–krígelése Cu, Mo és Au paraméterekre, talpszint –520 m-től –900 m-ig, blokkmagasság 20 

m M=1:500.— Budapest, 3.21.2893., „T” 

FODOR B., RAPP F., LENGYEL V.-NÉ 1984: Recski mélyszintű ércesedés porfiros rézérc mintaterületének 3 

dimenziós blokk–krígelése Cu, Mo és Au paraméterekre, talpszint —520-től –900 m-ig, blokkmagasság 20 m 

M=1:500. — Budapest, 3.21.2896., „T” 

FODOR B., RAPP F., LENGYEL V.-NÉ 1984: Recski mélyszintű ércesedés rézérc mintaterületének 3 dimenziós 

blokk–krígelése Cu, Zn és Au paraméterekre, alapszint –700 m-től –920 m-ig, blokk magasság 20 m 

M=1:500. — Budapest, 3.21.2897., „T” 

FODOR B., RAPP F., LENGYEL V.-NÉ 1984: Recski mélyszintű ércesedés rézérc mintaterületének 3 dimenziós 

blokk–krígelése Cu, Zn és Au paraméterekre, talpszint –700 m-től –840 m-ig, blokk magasság 20 m 

M=1:500. — Budapest, 3.21.2895., „T” 

FODOR B., RAPP F., LENGYEL V.-NÉ 1987: Recski mélyszintű ércesedés porfiros rézérc mintaterületének 3 

dimenziós blokk–krígelése Cu, Mo és Au paraméterekre, –520 m és –720 m közötti szintekre, 

blokkmagasság 20 m M=1:1000. — Budapest, 3.21.2904., „T” 

FODOR B., RAPP F., LENGYEL V.-NÉ 1987: Recski mélyszintű ércesedés porfiros rézérc mintaterületének 3 

dimenziós blokk–krígelése Cu, Mo és Au paraméterekre, –800m-től –900 m talpszintig, blokkmagasság 20 m 

M=1:1000. — Budapest, 3.21.2905., „T” 

FODOR B., RAPP F., LENGYEL V.-NÉ 1987: Recski mélyszintű ércesedés rézérc mintaterületének 3 dimenziós 

blokk–krígelése Cu, Zn és Au paraméterekre, talpszint –700 m-től –920 m-ig, blokk magasság 20 m 

M=1:1000. — Budapest, 3.21.2899., „T” 

FODOR B., RAPP F., LENGYEL V.-NÉ 1988: Recsk –790 és –910 m szintek közötti szintek cinkszórásának 

szintvonalas térképe 1988. M=1:1000. — Budapest, 3.21.2900., „T” 

FODOR B., RAPP F., LENGYEL V.-NÉ 1988: Recsk –790. szint cink szórásának szintvonalas térképe 1988. 

M=1:1000. — Budapest, 3.21.2903., „T” 

FODOR B., RAPP F., LENGYEL V.-NÉ 1988: Recsk –810 és –890 m szintek közötti szintek cinkszórásának 

szintvonalas térképe 1988. M=1:1000. — Budapest, 3.21.2901., „T” 

FODOR B., RAPP F., LENGYEL V.-NÉ 1988: Recsk –910. szint cink szórásának szintvonalas térképe 1988. 

M=1:1000. — Budapest, 3.21.2902., „T” 

FÖLDESSY J. 1971: Recsk és környéke fedetlen földtani térképe M=1:25 000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 1.10.250., „T” 

FÖLDESSY J. 1971: Recsk és környéke fedetlen földtani térképe, elváltozások M=1:10 000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.6.3809., „T” 

FÖLDESSY J. 1971: Recsk és környékének fedetlen földtani térképe M=1:10 000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.4.3139., 

„T” 

FÖLDESSY J. 1975: Recsk és környéke fedetlen földtani térképe M=1:25 000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.4.3129., „T” 

FÖLDESSY J. 1979: A recski mélyszinti kutatási terület szerkezeti térképe M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

1.1.11., „T” 
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FÖLDESSY J. 1981: A recski ércelőfordulás földtani térképe 1:10 000, jelmagyarázat. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.3.3053., „T” 

FÖLDESSY J. 1981: A recski ércelőfordulás földtani térképe M=1:10 000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.6.3810., „T” 

FÖLDESSY J. 1981: Recsk–Dél koncessziós pályázati dokumentáció, jelmagyarázat a 1:10 000-es méretarányú 

földtani térképhez. — OÉÁ RÉ, Recsk, 3.13.2638., „T” 

FÖLDESSY J. 1989: Szakértői vélemény a Jelentés a Recsk–Fehérkőn végzett, polimetallikus ércesedés helyzetét 

tisztázó földtani kutatásról. — OÉÁ, Budapest, 637.2, „K” 

FÖLDESSY J. 1991: Cu–Recsk továbbkutatási lehetőségek táblázata. — ENARGIT Kft., Recsk, 3663, „E” 

FÖLDESSY J. 1991: Recsk–Dél, koncesszió, pályázati dokumentáció, Recsk D-i terület és környékének fedetlen 

földtani térképe M=1:10 000. — GEODA Kft., Recsk, 3.13.2632., „T” 

FÖLDESSY J. 1998: Recski mélyszint sekély mélységű ércesedéseinek földtani vizsgálata. — ENARGIT Kft., 

Recsk, 2789. „E” 

FÖLDESSY J. et al. 1991: Mátrabánya Rt. Recsk Cu–Zn érclelőhely földtani kutatási terv 1992–1994. 

(mellékletek). — ENARGIT Kft., Recsk, 2800, „E” 

FÖLDESSY J. et al. 1991: Mátrabánya Rt. Recsk Cu–Zn érclelőhely földtani kutatási terv 1992–1994. (szöveg). — 

ENARGIT Kft., Recsk, 2799, „E” 

FÖLDESSY J. et al. 1991: Recsk réz–cink lelőhely földtani kutatási terv 1992–1994. — ENARGIT Kft., Recsk, 

2819, „E” 

FÖLDESSY J., FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K., ZELENKA T. 1983: Recsk, mélyszint érckutatási terület, szerkezet 

M=1:10 000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.4.3147., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1971: — A recski mélyszinti érckutatás III. sz. földtani szelvénye M=1:5000. — OÉÁ 

RÉ, Recsk, 2.4.1067., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1971: A recski mélyszinti érckutatás 1. sz. földtani szelvénye M=1:5000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 2.4.1071., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1971: A recski mélyszinti érckutatás 10. sz. földtani szelvénye M=1:5000. — OÉÁ 

RÉ, Recsk, 2.4.1074., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1971: A recski mélyszinti érckutatás 2. sz. földtani szelvénye M=1:5000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 2.4.1063., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1971: A recski mélyszinti érckutatás 3. sz. földtani szelvénye M=1:5000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 4.18.3904., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1971: A recski mélyszinti érckutatás 4. sz. földtani szelvénye M=1:5000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 2.4.1057., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1971: A recski mélyszinti érckutatás 5. sz. földtani szelvénye M=1:5000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 2.4.1069., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1971: A recski mélyszinti érckutatás 6. sz. földtani szelvénye M=1:5000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 2.4.1060., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1971: A recski mélyszinti érckutatás 7. sz. földtani szelvénye M=1:5000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 2.4.1073., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1971: A recski mélyszinti érckutatás 8. sz. földtani szelvénye M=1:5000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 2.4.1068., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1971: A recski mélyszinti érckutatás 9. sz. földtani szelvénye M=1:5000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 2.4.1070., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1971: A recski mélyszinti érckutatás I. sz. földtani szelvénye M=1:5000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 2.4.1062., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1971: A recski mélyszinti érckutatás II. sz. földtani szelvénye M=1:5000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 2.4.1075., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1971: A recski mélyszinti érckutatás IV. sz. földtani szelvénye M=1:5000. — OÉÁ 

RÉ, Recsk, 2.4.1079., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1971: A recski mélyszinti érckutatás IX. sz. földtani szelvénye M=1:5000. — OÉÁ 

RÉ, Recsk, 2.4.1072., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1971: A recski mélyszinti érckutatás VI. sz. földtani szelvénye M=1:5000. — OÉÁ 

RÉ, Recsk, 2.4.1065., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1971: A recski mélyszinti érckutatás VII. sz. földtani szelvénye M=1:5000. — OÉÁ 

RÉ, Recsk, 2.4.1066., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1971: A recski mélyszinti érckutatás VIII. sz. földtani szelvénye M=1:5000. — OÉÁ 

RÉ, Recsk, 2.4.1064., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1979: A recski ércelőfordulás földtani szelvénye E–21. M=1:500. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

1.13.427., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1979: Recski ércelőfordulás földtani szelvénye E–12. M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2.9.1420., „T” 



Recsk II. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 

 

196 

 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1979: Recski ércelőfordulás földtani szelvénye E–14. M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2.9.1421., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1979: Recski ércelőfordulás földtani szelvénye E–16. M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2.9.1412., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1979: Recski ércelőfordulás földtani szelvénye E–19. M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2.9.1409., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1979: Recski ércelőfordulás földtani szelvénye E–20. M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2.9.1434., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1979: Recski ércelőfordulás földtani szelvénye E–21. M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2.9.1397., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1979: Recski ércelőfordulás földtani szelvénye E–23. M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2.9.1398., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1979: Recski ércelőfordulás földtani szelvénye E–26. M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2.9.1413., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1979: Recski ércelőfordulás földtani szelvénye K–13. M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2.9.1401., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1979: Recski ércelőfordulás földtani szelvénye K–19. M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2.9.1417., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1979: Recski ércelőfordulás földtani szelvénye K–20. M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2.9.1418., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1979: Recski ércelőfordulás földtani szelvénye K–22. M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2.9.1423., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1979: Recski ércelőfordulás földtani szelvénye K–24. M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2.9.1368., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1979: Recski ércelőfordulás földtani szelvénye K–26. M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2.9.1406., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1979: Recski ércelőfordulás földtani szelvénye M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

1.12.392., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1979: Recski ércelőfordulás K–13. sz. földtani szelvénye M=1:5000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 2.9.1405., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1980: A recski ércelőfordulás földtani szelvénye P–P’. M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

1.13.420., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1980: Recsk–Dél koncessziós pályázati dokumentáció, K–28. sz. földtani–ércföldtani 

szelvény M=1:10 000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 3.13.2639., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1980: Recsk–Dél koncessziós pályázati dokumentáció, Recsk E–14. sz. földtani–

ércföldtani szelvény M=1:10 000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 3.13.2642., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1980: Recski ércelőfordulás E–18. sz. földtani szelvénye M=1:5000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 2.9.1433., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1980: Recski ércelőfordulás földtani szelvénye E–10. M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2.9.1419., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1980: Recski ércelőfordulás földtani szelvénye E–17. M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2.9.1404., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1980: Recski ércelőfordulás földtani szelvénye E–18. M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2.8.1361., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1980: Recski ércelőfordulás földtani szelvénye E–22. M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2.8.1360., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1980: Recski ércelőfordulás földtani szelvénye E–24. M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2.9.1399., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1980: Recski ércelőfordulás földtani szelvénye E–28. M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2.9.1400., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1980: Recski ércelőfordulás földtani szelvénye K–12. M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2.9.1407., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1980: Recski ércelőfordulás földtani szelvénye K–14. M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2.9.1386., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1980: Recski ércelőfordulás földtani szelvénye K–15. M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2.9.1415., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1980: Recski ércelőfordulás földtani szelvénye K–16. M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2.8.1362., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1980: Recski ércelőfordulás földtani szelvénye K–16. M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2.9.1410., „T” 
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FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1980: Recski ércelőfordulás földtani szelvénye K–17. M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2.8.1363., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1980: Recski ércelőfordulás földtani szelvénye K–17. M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2.9.1422.. „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1980: Recski ércelőfordulás földtani szelvénye K–18. M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2.9.1416., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1980: Recski ércelőfordulás földtani szelvénye K–21. M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2.9.1369., „T” 

FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1980: Recski ércelőfordulás földtani szelvénye K–23. M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2.9.1403., „T” 
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GASZTONYI É. 1988: Recsk, mélyszint C–D. ércföldtani–földtani szelvény M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2.15.1723., „T” 

GASZTONYI É. 1988: Recsk, mélyszint E–F. ércföldtani szelvény M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1722., 

„T” 

GASZTONYI É. 1988: Recsk, mélyszint G–H. földtani szelvény M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1719., „T” 

GASZTONYI É. 1988: Recsk, mélyszint I–J. ércföldtani szelvény M=1:10000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.15.1721., 

„T” 

GASZTONYI É. 1990: A Recski Ércbánya Vállalat 1991. évi földtani kutatási terve. — Recski Ércbányák Rt., 

Recsk, 2408, „E” 

GASZTONYI É. 1991: A recski mélyszinti intruzív test kovás sapkájának ásvány-kőzettani értékelése. A zóna 

aranytartalmának vizsgálata. Előzetes jelentés. — GEODA Kft., Recsk, ÉMO. 05752, T. 16283, „K” 

GASZTONYI É. 1991: Előzetes jelentés a recski szkarnos zóna 1,5% Cu kiemelési határon kontírozható érc-
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Kft., Recsk, T. 16284, „K” 

GASZTONYI É. 1991: Recsk–Dél, koncesszió, pályázati dokumentáció, fúráskori vízszintek izovonalas térképe 

M=1:10000. — GEODA Kft., Recsk, 3.13.2631., „T” 

GASZTONYI É. 1991: Recsk–Dél, koncesszió, pályázati dokumentáció, Recsk D-i terület és környékének 

fúráskori vízminőségi térképe M=1:10000. — GEODA Kft., Recsk, 3.13.2635., „T” 

GASZTONYI É. 1991: Recsk–Dél, koncesszió, pályázati dokumentáció, Recsk D-i terület és környékének kutatási 
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HANICH J., LOIS L., SOMODY A. 2002: A Recski Ércbányák Rt. mélyszinti üzeme kitermelés szüneteltetése 
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HANICH J., LOIS L., SOMOSVÁRI ZS., SZEPESSY A., SZILÁGYI G. 1999: A Recski Ércbányák Rt. mélyszinti 

bányaüzeme kitermelés szüneteltetése vízelárasztással 1999–2001. évi Műszaki Üzemi Terve 1999. mell: A 
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Stephan Gold Bányászati Kft., ÉMO. 12429, „E” 
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LOIS L. 1999: A Recski Ércbányák Rt. mélyszinti bányaüzemében a kitermelés szüneteltetése vízelárasztással 

előzetes környezeti hatástanulmány (Mátraderecske, Bodony, Parád). — Recski Ércbányák Rt., Recsk, 
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MARKÓ B. 1972: A recski kutatóakna földtani szelvénye 500–600 m között M=1:100. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2.7.1247., „T” 

MARKÓ B. 1973: A recski kutatóakna földtani szelvénye 0–100 m között M=1:100. — OÉÁ RÉ, Recsk, 
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2.7.1251., „T” 

MARKÓ B. 1973: A recski kutatóakna földtani szelvénye 600–700 m között M=1:100. — OÉÁ RÉ, Recsk, 
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MARKÓ B. 1973: A recski kutatóakna földtani szelvénye 700–800 m között M=1:100. — OÉÁ RÉ, Recsk, 
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MARKÓ B. 1973: A recski kutatóakna földtani szelvénye 800–900 m között M=1:100. — OÉÁ RÉ, Recsk, 
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MARKÓ B. 1974: A recski kutatóakna földtani szelvénye 1000–1100 m között M=1:100. — OÉÁ RÉ, Recsk, 
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MARKÓ B. 1974: A recski kutatóakna földtani szelvénye 1100–1200 m között M=1:100. — OÉÁ RÉ, Recsk, 
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4.3.3035., „T” 

TÓTH SZ. 1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 27. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.3.3083., „T” 

TÓTH SZ. 1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 27-es szelvény, ércföldtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.3.3034., „T” 

TÓTH SZ. 1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 29. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.3.3092., „T” 

TÓTH SZ. 1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 31. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.3.3093., „T” 

TÓTH SZ. 1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 33. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.3.3091., „T” 

TÓTH SZ. 1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 35. sz. szelvény, földtani M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.3.3090., „T” 

TÓTH SZ. 1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 37. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.3.3089., „T” 

TÓTH SZ. 1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 41. sz. szelvény, földtani M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.3.3087., „T” 

TÓTH SZ. 1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 43. sz. szelvény, földtani M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.3.3086., „T” 

TÓTH SZ. 1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 43-as szelvény, ércföldtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.2.3026., „T” 

TÓTH SZ. 1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 45. sz. szelvény, földtani M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.3.3085., „T” 

TÓTH SZ. 1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 54. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.3.3081., „T” 

TÓTH SZ. 1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 56–58. sz. szelvény M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.3.3080., „T” 

TÓTH SZ. 1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 60. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.3.3078., „T” 

TÓTH SZ. 1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 60-as szelvény, ércföldtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.3.3050., „T” 

TÓTH SZ. 1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 62. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.3.3076., „T” 

TÓTH SZ. 1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 62-es szelvény, ércföldtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.3.3040., „T” 

TÓTH SZ. 1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 64. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.3.3075., „T” 

TÓTH SZ. 1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 64-es szelvény, ércföldtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.3.3048., „T” 

TÓTH SZ. 1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 66-os szelvény, ércföldtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.3.3041., „T” 

TÓTH SZ. 1984: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 72. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.3.3072., „T” 

TÓTH SZ. 1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 147. sz. szelvény, ércföldtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 4.3.3063., „T” 

TÓTH SZ. 1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 147. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.3.3108., „T” 

TÓTH SZ. 1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 149. sz. szelvény, földtani M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.3.3067., „T” 

TÓTH SZ. 1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 149. sz. szelvény, ércföldtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 4.3.3056., „T” 

TÓTH SZ. 1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 151. sz. szelvény, ércföldtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 4.3.3064., „T” 

TÓTH SZ. 1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 153. sz. szelvény, ércföldtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 4.3.3062., „T” 

TÓTH SZ. 1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 153. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.3.3107., „T” 

TÓTH SZ. 1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 155. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.3.3106., „T” 
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TÓTH SZ. 1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 157. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.3.3105., „T” 

TÓTH SZ. 1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 159. sz. szelvény, ércföldtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 4.3.3059., „T” 

TÓTH SZ. 1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 159. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.3.3065., „T” 

TÓTH SZ. 1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 163. sz. szelvény, ércföldtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, 

Recsk, 4.3.3066., „T” 

TÓTH SZ. 1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 178. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.4.3110., „T” 

TÓTH SZ. 1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 180. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.4.3111., „T” 

TÓTH SZ. 1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 180. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.4.3116., „T” 

TÓTH SZ. 1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 184. sz. szelvény, földtani M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.4.3114., „T” 

TÓTH SZ. 1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 74. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.3.3071., „T” 

TÓTH SZ. 1985: Recsk, mélyszint, bányabeli kutatás, 78. sz. szelvény, földtan M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

4.3.3069., „T” 

TÓTH SZ. 1986: Recsk, mélyszint, nyomelem eloszlás Ni, I. szelvény M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 3.12.2608., 

„T” 

TÓTH SZ. 1986: Recsk, mélyszint, nyomelem eloszlás Ni, II. szelvény M=1:2000. —OÉÁ RÉ, Recsk, 

3.12.2610., „T” 

TÓTH SZ. 1986: Recsk, mélyszint, nyomelem eloszlás Ni, III. szelvény M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

3.12.2609., „T” 

TÓTH SZ. 1986: Recsk, mélyszint, nyomelem eloszlás Ni, IV. szelvény M=1:2000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

3.12.2607., „T” 

TÓTH SZ. 1988: TER tárgyalások, Recsk, mélyszint E–22. Zn> 0,5 %, Fe> 10 %, Mo> 0,01 %, (piszkozat) 

M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.14.1660., „T” 

TÓTH SZ. 1988: TER tárgyalások, Recsk, mélyszint földtani szelvény az Rm–58.–Rm–132. között, (piszkozat) 

M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 2.14.1651., „T” 

TÓTH SZ. 1988: TER tárgyalások, Recsk, mélyszint K–15. szelvény, (piszkozat) M=1:5000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

2.14.1647., „T” 

TÖRÖK K. 1969: Ábrák 1:10000 (Recsk–Parádfürdő lap), Magyarország földtani térképéhez. — OÉÁ RÉ, Recsk, 

379.3, „T” 

TÖRÖK K. 1969: Észlelési magyarázó 1:10 000 (Recsk–Parádfürdő lap), Magyarország földtani térképéhez. — 

OÉÁ RÉ, Recsk, 379.2, T.6659 „K” 

TÖRÖK K. 1969: Földtani magyarázó szöveg 1:10000 (Recsk–Parádfürdő lap), Magyarország földtani 

térképéhez. — OÉÁ RÉ, Recsk, 379.1, T.6659 „K” 

VARGA GY. 1958: Mátrai 1:5000-es méretű földtani térképezés. L–34–4–(62) számú lap, 307–223 (DK), Szuha, 

Bodony, Parádsasvár. — MÁFI, ÉMO. 05623, T. 409, „T” 

VARGA GY. 1958: Mátrai 1:5000-es méretű földtani térképezés. L–34–4–(63) számú lap, 307–224 (DNY), 

Bodony, Parádsasvár. — MÁFI, ÉMO. 05624, T. 410, „T” 

VARGA GY. 1960: A Mátra hegység földtani térképei L–34–4–(64) sz. lap (Jelentés az 1959. évről, Bodony, 

Parád, Parádsasvár, 307–224 (DK), M=1:5000). — MÁFI, ÉMO. 05283, T. 658, „T” 

VARGA GY. 1960: A Mátra hegység földtani térképei L–34–5–(49) sz. lap (Jelentés az 1959. évről, Parád, 

Bodony, 308–113 (DNY), M=1:5000). — MÁFI, ÉMO. 05286, T. 660, „T” 

VARGA GY. 1974: Recsk–Dél koncessziós pályázati dokumentáció, jelmagyarázat a földtani térképhez 

(1:50000). — MÁFI, 3.13.2637., „T” 

VARGA GY. 1974: Recsk–Dél koncessziós pályázati dokumentáció, Recsk és környékének földtani térképe 

M=1:50000. — MÁFI, 3.13.2640., „T” 

VARGA GY., GUZYNÉ SOMOGYI A. 1964: Néhány Mátra hegységi telér és lávaár kontakt, szegélyének ásványtani 

és kőzetkémiai vizsgálata (Parád, Recsk, Sirok). — MÁFI Évi Jelentése 1962-ről 293 p., „K” 

VÁROSI 1946: A recski ércbánya fő vágatai M=1:25 000. — OÉÁ RÉ, Recsk, 4.5.3162., „T” 

VARRÓK K. 1959: Javaslat a Parádfürdő környéki terület érckutatására (Recsk, Parád, Bodony, Mátraderecske, 

Fehérkő, Veresagyagbérc, Macska-hegy, Vörösvár, Ferenc-, Nyugat-, Egyesség-, Liget-, Jószomszéd-, 

Orczy-, Antal-, Irma-, Etelka-, Pál-táró, Etelka-külfejtés) — MÁFI, ÉMO. 05279, T. 625, „E” 

VARRÓK K. 1960: A Mátra hegység földtani térképei L–34–5–A–a–3 ÉK (34) számú M=1:5000 térképlap. 

(Jelentés az 1959. évről). (308–113 (ÉK), Bodony, Mátraderecske). — MÁFI, ÉMO. 05799, T. 646, „T” 
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VARRÓK K. 1960: A Mátra hegység földtani térképei. L–34–5–A–a–DK (50) számú M=1:5000-es térképlap 

(Jelentés az 1959. évről) (308–113 (DK), Parád, Bodony, Mátraderecske, Recsk). — MÁFI, ÉMO. 05802, T. 

649, „T” 

VECSERNYÉS GY., NAGY I. 1969: Kiegészített tervjavaslat a Darnó hegy területén végzett kutató árkolásra, 

fúrásos kutatásra, Recsk–Parádfürdő térképezésére. — OÉÁ, Budapest, OÉÁ, Eger, 653, „E” 

VERŐ L., BAGI R., KARAS GY. 1981: Recsk D–i terület. a; összefoglaló jelentés az 1972–81. között végzett 

geofizikai vizsgálatokról. b; mélyfúrásos geofizikai vizsgálatok. c; bányabeli geofizikai mérések. — ELGI, 

3065, „K” 

VIRÁGH K., MÁTRAI Á., MOSER K. ET AL. 1979: Recski bányabeli kutatási módszerek és az osztószintes fejtési 

rendszerek vizsgálata. — MÉV, Pécs, 3104, „M” 

VISNYEI GY. 1997: Recsk Település Rendezési Terve (műszaki leírás, szabályozási terv, helyi építési szabályzat) 

+ Mérnökgeológiai szakvélemény. — D 18 Építész Iroda, LÉNÁRD GEOTECHNIKA Bt., Eger, ÉMO. 

05265, „TH” 

WEISZBURG T., MOLNÁR F. 1989: 1. Jelentés a Kárpát–balkáni gyűrt övezet Ásványtani Enciklopédiája 

magyarországi része 1986-ban megkezdett fejezetének 1989-ben elvégzett munkáiról. 2. A jódkristályos 

kvarc magyarországi előfordulásainak áttekintése. Készült a Magyar Ásványtani Adatbázis 1989. novemberi 

állása alapján. (Gyöngyösoroszi, Parád, Recsk, Telkibánya, Rudabányácska, Komlóska, Regéc). — ELTE, 

Ásványtani Tanszék, T. 18321, „K” 

WISNOVSZKY K., MOLNÁR A. 1978: A recski rézérc vagyon leművelési modellje. — ALUTERV, 3111, „M” 

ZELENKA T. 1992: Mátraderecske térségének űr-, és légifotó értékelése. Mátraderecskei thermoviziós felvétel 

értékelése. — KFH, T. 22533, „T”; „K” 

ZELENKA T., CSEH NÉMETH J., BAKSA CS., KÁTAI I., FÖLDESSYNÉ JÁRÁNYI K. 1981: Recsk D–i terület földtani 

jelentése. I. kötet, szöveges fejezetek, kéziratok, OÉÁB határozat. II. készletszámítási alapelvek. III. rajzos 

mellékletek. IV. készletszámítási alapadatok számítógépes listája. — OÉÁB, ELTE, 3046/I-IV, I–IV., „K” 

ZOTTER K., LICSKÓ I. 1997: Az ENARGIT Kft. (Recsk) kutatási területén korábban keletkezett környezeti károk 

és a rehabilitációhoz szükséges költségek meghatározása. Rész-témabeszámoló. Rész-témabeszámoló II. — 

VITUKI Consult Rt., ÉMO. 10767, „K” 

ZSILÁK K., MANTVANÓ J. 1991: A recski ércelőkészítő üzem flotációs meddő elhelyezésének és a célszerű ipari 

vízbiztosítás vizsgálata a koncepcionális tervezéshez. — Observator Kultúrmérnöki Kft., Budapest, 3673, 

„V”; „M” 
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V izsgálati terület
Term észetvédelem  [V M]

Tájvédelm i k örzet (TK)
Nem zeti Ö k ológiai Hálózat (NÖ H) [V KGA 2009]

Magterület
Ö k ológiai folyosó
Puffer terület
Natura 2000 k ülönleges m adárvédelm i terület (SPA) [V M]
Natura 2000 k ülönleges vagy k iem elt jelentőségű term észetm eg őrzési terület (SAC) [V M]

Méretarány:

Dátum : 2015.07.07.

Megrendelő:
Digitális szerk .:
Ellenőrizte:
Jóváhagyta:

Paszera György
Gyuricza György
Fancsik  Tam ás

MBFH

1. m ellék let

-
V etület: EOV

Kom plex érzék enységi és terhelhetőségi
vizsgálati tanulm ány
MFGI-MBFH együttm űk ödés 2015. 

Helyszínrajz, term észetvédelm i területek :
Recsk  II.
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Méretarány:

Dátum : 2015.07.15.

Meg rendelő:
Digitális szerk.:
Ellenőriz te:
Jóváhagyta:

Paszera György
Gyuricza György
Fancsik Tam ás

MBFH

2. m ellék let

-
Vetület: EOV

Kom plex érzékenységi és terhelhetőségi
viz sgálati tanulm ány
MFGI-MBFH együttm űködés 2015. 

Területhasz nosítás (CORINE):
RECS K II.

Vizsgálati terület
112   Nem  összefüg gő településszerkezet
121  Ipari vagy kereskedelm i területek
131  Nyersanyag kiterm elés
142  S port- és szabadidő-létesítm ények
211  Nem  öntözött szántóföldek
222  Gyüm ölcsösök, bogyósok
231  Rét/legelő
243  Mezőgazdasági területek, jelentős term észetes növényzettel
311  Lom blevelű erdők
312  Tűlevelű erdők
313  Vegyes erdők
324  Átm eneti erdős-cserjés területek



Recsk II. - színesfémérc
Recsk I. - rézérc

Recsk II. - andezit

Mátraderecske I. (Téglagyár) - agyag
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Recsk IV. - andezit
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Méretarány:

Dátum : 2016.03.11.

Megrendelő:
Digitális szerk.:
Ellenő rizte:
Jóváhagyta:

Paszera György
Gyuricza György
Fanc sik Tam ás

MBFH

3. m elléklet

-
Vetület: EOV

Kom plex érzékenységi és terhelhető ségi
vizsgálati tanulm ány
MFGI-MBFH együttm űködés 2015. 

Bányászati fedettség:
RECSK II.

Vizsgálati terület
Hatályos bányászati engedély (MBFH)

bányatelek
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Méretarány:

Dátum : 2015.07.15.

Me gre nd e lő:
Digitális sze rk.:
Elle nőrizte:
Jóváhagyta:

Pasze ra György
Gyuricza György
Fanc sik Tam ás

MBFH

4. m e llékle t

-
V etüle t: EOV

K om plex érzéke nységi és te rhe lhe tőségi
vizsgálati tanulm ány
MFGI-MBFH együttm ű köd és 2015. 

Fúrási és geofizikai felm értség:
RECSK  II.

V izsgálati te rüle t
Fúrás (MBFH, MFGI, MFA, Sze b ényi e t al. 2013, K om lós sy e t al. 2000))
Szénhid rogén-kutató fúrás (MBFH)
Digitális m élyfúrás-ge ofizikai ad at
Hőáram  és hőm érsékle ti ad at
Gravitációs m érés
Mágne se s d z m érés
V ESZ m érés; AB >4000 m
2D re frakciós sze lvény

A terület egésze fedett légi geofizikai mérésekkel (1966, 1992).
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Mére tarány:

Dátu m : 2015.07.15.

Me g re nde lő:
Dig itális sze rk.:
Elle nőrizte:
Jóváh a g yta:

Pasze ra Györg y
Gyu ricza Györg y
Fancsik Tam ás

MBFH

5. m e llékle t

-
Ve tüle t: EO V

Kom plex érzéke nység i és te rh e lh e tőség i
vizsg álati tanu lm ány
MFGI-MBFH e g yüttm űködés 2015. 

Fúrási  és bányászati fe lm értség :
RECSK II. központi te rüle t

Vizsg álati te rüle t
Hatályos bányate le k (MBFH)
Fúrás (MBFH, MFGI, MFA, Sze bényi e t al. 2013, Kom lóssy e t al. 2000))
Fe lszíni fúrás (Kom lóssy e t al.  2000)
Mélyszinti fúrás (Kom lóssy e t al. 2000)
Akna (EO V 10e térkép)
Vág at: m élyszint (Sze bényi e t al. 2013)
Vág at: La h óca (Polg ár 2009)
Táró (Sze b e nyi e t al. 2013, Kom lóssy e t al. 2000)
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Méretará n y:

Dátum : 2015.06.05.

Megren delő:
Digitá lis szerk.:
Ellen őrizte:
Jóvá hagyta:

Paszera György
Gyuricza György
Fan csik Tam á s

MBFH

6. m elléklet

-
V etület: EOV

Kom plex érzéken ységi és terhelhetőségi
vizsgá lati tan ulm á n y
MFGI-MBFH együttm űködés 2015. 

Preneogén földtan i térkép (Budin szkyné 
et al. 1999): Recsk–Bükkszék

V izsgá lati terület
Recsk-Bükkszék term á lkarszt
Szén h idrogén -kutató fúrá s (MBFH)
500m  m élységet elért fúrá s (MFGI, GeoBan k)
Budai Márga Form áció
Csipkéstetői Radiolarit Form áció
Dallapusztai Radiolarit Form áció
Hosszúvölgyi Bazalt Form áció
Hosszúvölgyi Form áció és Món ósbéli Fcs együttesen
Kiscelli Agyag Form áció 
Kiscelli és Szécsén yi F. átm en ete v. összevon tan
Món osbéli Form áció
Nagyvisn yói Mészkő Form áció
Oldalvölgyi Form áció
Recski An dzeit Form áció
Szépvölgyi Mészkő Form áció
Szécsén yi Slír Form áció
Szécsén yi és Pétervá sá rai F. átm en ete v. összevon tan
Tardi Agyag Form áció

Budin szkyn é et al. 1999: Az Északi-Középhegységi terület pren eogén  földtan i térképe, (n eogén  és n egyedidőszaki képződm én yektől m en tés földtan i térkép) 1:100000. – Földtan i In tézet kiadvá n ya 

A tekton ikai elem ek jelkulcsát ld. a 2. függelékben .
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7. m elléklet

-
V etület: EOV

Kom plex é rzéken ységi é s terhelhetőségi
vizsgálati tan ulm án y
MFGI-MBFH együttm űködé s 2015. 

Prekain ozoos aljzat (Haas et al. 2010):
Recsk–Bükkszék

V izsgálati terület
Recsk-Bükkszék term álkarszt

!. Szé n h idrogé n -kutató fúrás (MBFH)
. 500m  m é lységet elé rt fúrás (MFGI, GeoBan k)
jura bázisos m agm atitok
középső-jura olisztosztróm a-m elan zs
kisfokú m etam orf közé pső–felső-triász platform karbonátok
nagyon  kisfokú m etam orf felső-perm –alsó-triász seké lyten geri m é szkő, hom okkő, m árga
nagyon  kisfokú m etam orf újpaleozoos é s m ezozoos képződm é n yek tagolás n é lkül
n agyon  kisfokú m etam orf ten geri újpaleozoos ké pződm é n yek
paleozoos és m ezozoos ké pződm é n yek tagolás n é lkül

Haas J., Budai T., Cson tos L., Fodor L., Kon rád Gy. 2010: Magyarország pre-kain ozoos földtan i té rké pe, 1:500000. – Földtan i In tézet kiadván ya 

A tekton ikai elem ek jelkulcsát ld. a 2. függelékben .
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8. melléklet

-
Vetület: EOV

Komplex érzékenységi és terhelhetőségi
vizsgálati tanu lmány
MFGI-MBFH együttműködés 2015. 

Antropogén tényezők, védett területek, 
med d őhányók: RECSK II.

Vizsgálati terület
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-
Vetület: EOV

Ko mp lex érzékenységi és terhelhetőségi
vizsgálati tanulmány
MFGI-MBFH együttműködés 2015. 

Felszíni szennyeződés-érzékenység: 
RECSK II.

Vizsgálati terület

MÁFI TFSZ  (1988) nyo mán, kivágat
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