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érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése 

 

 

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

Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) véleményezésre kiküldte az érintett önkormány-

zatoknak és az érdekelt hivatalos szerveknek. 

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

felsorolása, valamint a vizsgálati területre vonatkozó tiltások és korlátozások ismertetése, 

amely az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány és az illetékes hatóságok 

válaszai alapján került összeállításra. 
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I. Füzérkajata 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 szénhidrogén – 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 103/2011. (VI. 29.) kor-

mányrendelet szabályozza. Ez a vizsgálat a bányászati koncesszió céljára történő kijelölés 

érdekében végzett környezet-, táj- és természetvédelmi, vízgazdálkodási és vízvédelmi, 

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

nemzetvédelmi, területfejlesztési és ásványvagyon-gazdálkodási szempontokat figyelembe-

vevő vizsgálatokat jelenti. 

A rendelet alapján komplex érzékenységi–terhelhetőségi vizsgálatot a Magyar Bányászati 

és Földtani Szolgálat (MBFSZ), a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (HOI) és az Országos 

Vízügyi Főigazgatóság (OVF) végzik, a rendelet 1. mellékletében megjelölt közigazgatási 

szervek közreműködésével. 

A rendelet alapján elkészítettük Füzérkajata terület érzékenység–terhelhetőség vizsgálati 

tanulmányát, nemesfémérc 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. Füzérkajata vizsgálati terület földrajzi leírása 

1.1.1. Térbeli elhelyezkedése és földrajza 

A vizsgált terület 21,2 km
2
 kiterjedésű, Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén 

helyezkedik el (1. ábra, 1. melléklet). Sarokpontjait az 1. táblázat adja meg. A vizsgálati 

terület körül kijelöltünk egy 1 km-rel kibővített téglalap alakú környezetet (1 km-es 

környezet, 1. táblázat). A vizsgálatot, adatgyűjtést részben kiterjesztettük erre a térrészre is. 

 
1. táblázat. A vizsgálati terület sarokpontjai 

Id 

Vizsgálati terület 

Id 

1 km-es környezet 

EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

1 830250 356590 1 829250 351080 

2 832989,86 356590 2 829250 357590 

országhatár 3 836860 357590 

3 835860 354813,9 4 836860 351080 

4 835860 352080 5=1 829250 351080 

5 830250 352080 
 

6=1 830250 356590 

 

 

 
1. ábra. Füzérkajata vizsgálati terület elhelyezkedése 

A vizsgálati területen nem található hatályos ércbányatelek, ezért a vizsgálati terület 

megegyezik a koncesszióra javasolt területtel (2. táblázat, 1. melléklet, 2. ábra). 
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2. táblázat. A koncesszióra javasolt terület  

térbeli lehatárolása 

Id 
EOV Y 

(m) 
EOV X 

(m) 

Koncesszióra javasolt terület 

1 830250 356590 

2 832989,86 356590 

országhatár 

3 835860 354813,9 

4 835860 352080 

5 830250 352080 

6=1 830250 356590 

 

A 3. táblázat sorolja fel azokat a településeket, amelyek közigazgatási területe (kül-, 

és/vagy belterülete) érinti a vizsgálati területet, és egyben a koncesszióra javasolt területet is. 

 
3. táblázat. A vizsgálati területet, illetve a koncesszióra 

 javasolt területet érintő települési közigazgatási határok 

Település Megye 
Bózsva Borsod-Abaúj-Zemplén 
Filkeháza Borsod-Abaúj-Zemplén 
Füzérkajata Borsod-Abaúj-Zemplén 
Füzérradvány Borsod-Abaúj-Zemplén 
Pálháza Borsod-Abaúj-Zemplén 
Pusztafalu Borsod-Abaúj-Zemplén 
Vilyvitány Borsod-Abaúj-Zemplén 

 

 
2. ábra. A vizsgálati terület és a koncesszióra javasolt terület elhelyezkedése 

barna vonal – a vizsgálati terület, fekete vonal – a vizsgálati terület 1 km-es környezete. 

rózsaszín poligon – Füzérkajata koncesszióra javasolt terület. 
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A vizsgálati terület (1) sarokpontja Füzérkajatától ÉNy-ra található. Innen K felé 2,7 km-

re, az országhatáron van a (2) sarokpont, melytől a határ mentén haladva Vilyvitánytól É-ra 

található a (3) pont. Ettől D-re 2,6 km-re fekszik a (4) pont, majd Ny-i irányba 5,6 km 

távolságra, a Bisó-pataktól Ny-ra az (5) pont, ahonnan a vizsgálati terület határa É-i irányban 

4,5 km-t haladva éri el az (1) sarokpontot. 

A koncesszióra javasolt térrész a felszíntől –1000 méterig terjed. 

 

A vizsgált terület tájbeosztását (3. ábra) DÖVÉNYI szerk. (2010) alapján a 4. táblázat 

mutatja. 

 
4. táblázat. A vizsgálati terület tájbeosztása 

Nagytáj Középtáj Kistáj Kistájcsoport Terület (km2) % 

Észak-magyarországi-

középhegység 

Tokaj–Zempléni-

hegyvidék 

Hegyközi-dombság 
Hegyköz 

9,7 45,7 

Vitányi-rögök 11,5 54,3 

Összesen 21,2 100 

 

A terület teljes terjedelmében az Észak-magyarországi-középhegység nagytájon belül a 

Tokaj–Zempléni-hegyvidék középtájon található. Mindössze két kistájat érinti, a Hegyközi-

dombságot, valamint a Vitányi-rögöket. 

A Hegyközi-dombság egy tagolt medencedombság középhegységi környezetben, melynek 

tengerszint feletti magassága 108–550 m között változik, az átlagos relief 90 m/km
2
. A 

vizsgálati terület a kistáj É-i részén található, melyre magasabb, 300–450 m körüli tengerszint 

feletti magasság jellemző és a relief is több helyen 150 m/km
2
 feletti. A felszín DK-i lejtés-

irányú, horizontálisan gyengén felszabdalt, az áltagos vízfolyássűrűség 2 km/km
2
. A kistáj 

lejtőtörmelékes, kőzettörmelékes homokos, vályogos üledékeire jellemző az erózióveszély. 

A Vitányi-rögök kistáj közepes magasságú vulkáni hegység, amely egy dombsági hátakból 

és hegylábi lejtőkből álló, tektonikus eredetű tönkösödött rögdarab. A tengerszint feletti 

magasság itt is 400 m körül alakul, az áltagos relatív relief 150 m/km
2
, amely a lejtőszögekkel 

együtt É-ról DNy és D felé csökkenő tendenciájú. A felszínformálást a lejtős tömegmozgások 

uralják, amelyek által felhalmozott lejtő- és kőzettörmelékek megfigyelhetők a meredekebb 

hegyoldalakban. A vizsgálati területen található Korom-hegyen az omlasztásos bányászati 

technológia következtében a felhagyott bányajáratok felett a felszínen különböző méretű 

berogyások keletkeztek. A hegyoldalban található Kis- és Nagy-Büdös-tó feltehetően szintén 

a bányászati tevékenység eredményeképp jött létre (KISS et al. 2002). 

Az éghajlat mérsékelten hűvös – mérsékelten száraz. Az évi napfénytartam meghaladja az 

1800 órát, nyáron 700, télen 160–170 óra napsütés jellemző. Az évi középhőmérséklet 8–9 °C 

között alakul, a tenyészidőszakban 14,5–15 °C, illetve 15,5–16,5 °C várható. A 10 °C napi 

középhőmérsékletet meghaladó napok száma 170 körüli, tavaszi határnapja április 20–24., az 

őszi október 11–13. A fagymentes napok száma 170, kezdetük április 25, végük október 10 

körül várható. A legmagasabb nyári hőmérsékletek sokévi átlaga 31–33 °C, a télieké –16, –17 

°C. A csapadék éves összege 600–700 mm körül van, a nyári félévben 370–400 mm eső hull. 

A téli félévben 50–70 hótakarós nap valószínű, a hó átlagos maximális vastagsága 20–30 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) 1,0–1,1 közötti. Leggyakrabban ÉK és D felől fúj a szél, az átlagos 

szélsebesség 2,5 m/s körüli. Az éghajlat az erdőgazdálkodás mellett megfelelő a kevésbé 

hőigényes szántóföldi és kertészeti növények termesztésére, illetve bizonyos 

gyümölcskultúrák számára. 
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3. ábra. Füzérkajata vizsgálati terület Magyarország geomorfológiai  

térképén (kivágat: Pécsi 2000) 

A vizsgálati terület hét települést érint, melyek mindegyike a sátoraljaújhelyi járásban 

helyezkedik el. Pálháza kivételével mind néhányszáz fős lakossággal rendelkezett 2017-ben, 

előbbi is éppen csak átlépte az ezer főt. Füzérkajata, Vilyvitány és Pusztafalu Magyarország 
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és Szlovákia határán fekszenek. A legnagyobb területtel Vilyvitány rendelkezik, a népsűrűség 

Pálházán a legmagasabb.  

A korszerkezet a KSH 2017-es adatai alapján Filkeháza kivételével mindegyik településen 

elöregedő. Az korszerkezet mutatójaként alkalmazott öregedési index (a 65 évesnél idősebbek 

14 évesnél fiatalabbakhoz viszonyított arányát mutatja meg) 84,2 és 612,5% között mozog. 

Pusztafaluban a legmagasabb az idősek fiatalokhoz viszonyított aránya. 

A 2011-es népszámlálás szerint az iskolázottság a legtöbb településen alacsonyabb az 

országos átlagnál. Ebben a tekintetben kiemelkedik Pálháza és Bózsva – melyek éppen csak 

érintik a vizsgálati területet –, ahol az érettségizettek aránya megközelíti, vagy meghaladja az 

országos átlagot (27,5%), a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya pedig megközelíti, 

vagy meghaladja a 10%-ot. Az iskolázottság szempontjából a legrosszabb helyzetben 

Füzérkajata, Füzérradvány és Pusztafalu van. 

A foglalkoztatottságra vonatkozóan nincsenek települési szintű friss statisztikáink. A 

foglalkoztatottak népességen belüli aránya a 2016-os mikrocenzus szerint a Sátoraljaújhelyi 

járásban 44,5% volt. Ugyanezen felmérés szerint a munkanélküliek népességen belüli aránya 

a járásban 2,7% volt. A Pénzügyminisztérium 2017-es adatai alapján a nyilvántartott 

álláskeresők aránya a 15–64 éves népességen belül 7,5% volt a járásban és 4,2% országos 

átlagban. Ez utóbbira vonatkozóan települési szintű adatok is elérhetők: a regisztrált 

munkanélküliek aránya Füzérradványon volt a legmagasabb (13,8%), Pálháza és Bózsva 

kivételével minden településen meghaladta az országos átlagot (4. ábra).  

 

 
4. ábra. Füzérkajata vizsgálati területen mért munkanélküliségi ráta, 2011 (%) 

Bózsva és Pálháza az egy főre eső jövedelem tekintetében is kiemelkedik a vizsgálati 

területen fekvő többi település közül, a mutató ugyanis mindkét településen meghaladja az 

országos átlagot, ami 1246 ezer Ft/fő volt 2017-ben. Az egy főre eső jövedelem Füzérkajatán 

volt a legalacsonyabb (739 ezer Ft/fő) (5. ábra). 
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5. ábra. Egy lakosra jutó éves jövedelem Füzérkajata vizsgálati területen, 2011 (%) 

A kisebbségek, nemzetiségek tekintetében a terület színes képet mutat. A 2011-es 

népszámlálás szerint Filkeházán és Füzérradványon jelentős arányban vallották valamely 

kisebbséghez tartozóknak magukat a lakosok. Előbbin 49% a ruszin nemzetiségűek aránya, 

míg utóbbin 32%-ban van jelen a cigány kisebbség. Emellett Pálházán a lakosság 5,7%-a 

vallotta magát szlovák nemzetiségűnek.  

 

Összefoglalóan elmondható, hogy a vizsgálati területen fekvő települések jellemzően az 

országosnál rosszabb társadalmi–gazdasági mutatókkal rendelkeznek. Kivételt képez ez alól 

Bózsva és Pálháza, ahol mind az iskolázottság, mind a foglalkoztatottság, mind pedig a 

jövedelem megközelíti, vagy meghaladja az országos átlagot. Ennek a két településnek a 

területe viszont nagyon kis részben fekszik a vizsgálati területen.  

 

1.1.2. Talajtan és természetes növényzet 

1.1.2.1. Talajtípusok 

A vizsgált területet legnagyobb kiterjedésben (87,5%) a pszeudoglejes barna erdőtalajok 

borítják, míg kisebb részt (12,7%) a köves és földes kopárok jellemzőek Vilyvitánytól 

nyugatra (5. táblázat, 6. ábra). 
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5. táblázat. Füzérkajata vizsgálati terület talajtípusainak százalékos megoszlása  

csökkenő sorrendben. 

Talajtípus 
kódja 

Talajtípus Terület (km2) % 

8 Pszeudoglejes barna erdőtalajok 18,5 87,3 

1 Köves és földes kopárok 2,7 12,7 

 Összesen 21,2 100 

 

A periglaciális üledékeken képződött pszeudoglejes barna erdőtalajok (8), vagy más néven 

pangó vizes barna erdőtalajok mechanikai összetétele agyagos vályog. Ezek a talajok 

kedvezőtlen vízgazdálkodásúak, emiatt pangó víz jelenik meg a talajszelvény egészében. 

Kémhatásuk erősen savanyú, rosszul levegőzöttek, nehezen művelhetőek. Tápanyag-

gazdálkodásuk vízgazdálkodásukhoz hasonlóan kedvezőtlen, ezért a termőképesség foko-

zásához meliorációs beavatkozások – elsősorban meszezés és talajcsövezés – szükségesek 

(STEFANOVITS et al. 1999). 

A jelentős erózió következtében Füzérradványtól É-ra az andeziten és rioliton köves és 

földes kopárok (1) jellemzőek. A szinte terméketlen kopárokon gyenge faállomány, vagy gyér 

füvű legelők találhatók. A terület mezőgazdasági potenciálja alacsony, ezért a termeszthető 

növények választéka is korlátozott, leginkább búzát, árpát, zabot és vörösherét termesztenek 

(DÖVÉNYI 2010). 

 

 
6. ábra. Talajtípusok Füzérkajata 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, 

roskadás/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 
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értékelésére (MARSI, SZENTPÉTERY 2013). Az agrotopográfiai adatbázis (VKGA 2009) kilenc 

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

és 9 érzékenységi kategóriát különítettünk el úgy, hogy veszélyeztetettségi pontérték szerint 

három fő csoportot és azokon belül három–három alcsoportot képeztünk. 

A 7. ábra a vizsgált terület fentiek szerint meghatározott talajérzékenységét ábrázolja. 

 

 
7. ábra. Füzérkajata vizsgálati terület koncessziós tevékenységgel szembeni talajérzékenység térképe 

(MARSI, SZENTPÉTERY 2013). 

A vizsgálati terület döntő része a közepesen veszélyeztetett területek zónájába, míg kisebb 

része a gyengébben veszélyeztetett területek közé tartozik. A közepes veszélyeztetettség a 

pszeudoglejes barna erdőtalajok (8) megjelenéséhez köthető, melyek felhalmozódási szint-

jében és a mélyebben fekvő rétegekben a nagy duzzadóképesség miatt elzáródnak a pórusok, 

így kiszorul a levegő a talajból és nem képesek szellőzni. A talajtípusra jellemző a kedve-

zőtlen vízgazdálkodás is, amelyhez kismértékű nitrogén- és foszforfelhalmozódás társul, 

valamint a káliumtartalom sem mindig kielégítő, emiatt a tápanyag-gazdálkodás is gyenge. A 

gyengébben veszélyeztetett területeken a köves és földes kopárok (1) találhatóak, amelyekre 

jellemző, hogy a talajképződést a felszín gyors és állandó pusztulása akadályozza. A talaj-

képző kőzet mélyebb átalakulása szinte lehetetlen, mert a talajpusztulás az átalakult anyagot 

azonnal elszállítja, így újabb és újabb anyag kerül a talajképződési tényezők hatása alá 

(STEFANOVITS et al. 1999). 

 

1.1.2.3. A vizsgálati terület természetes növényzete 

A tágabb környezet általános áttekintése 

A Zempléni-hegység voltaképp botanikai összekötő kapocs az Észak-magyarországi-

középhegység és a Kárpátok között. Az alacsonyabb, peremi területek, illetve a déli erdőségek 

értéke, hogy az itt élő növénytársulások nagy része kevéssé zavart, köszönhetően jórészt a 

gondos erdészeti, természetvédelmi kezelésnek, és nem utolsó sorban az infrastrukturálisan 

elszigetelt elhelyezkedésnek. A hegység északi, központi része (nagyjából Hollóházától a 

Háromhutai-völgyig terjedően) már a kárpáti hatásokat mutatja. A flóraelemek megoszlása is 

változatos kapcsolatokat mutat: egyaránt megtalálhatók eurázsiai fajok (31,5%), európai–

közép-európai flóraelemek (19,5%), kontinentális (16%) és szubmediterrán fajok (10,5%), 

cirkumpoláris–boreális elemek (9,7%). Bár az országos átlagnál kevesebb a kárpáti–pannon 
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bennszülött (1,6%), alpin (1,1%), balkáni (1,2%), valamint atlanti (0,6%) fajok száma, ám a 

terület botanikai sokfélesége szembeötlő. A hegység potenciális vegetációtérképét a 8. ábra 

mutatja be. 

A terület növénytani sokszínűségére döntően ható, savanyú alapkőzet 10–15 millió évvel 

ezelőtt zajlott vulkanizmus keretében andezites, majd ennél fiatalabb riolitos szakaszban jött 

létre. Mindkét kőzettípus kémiai összetétele kedvez a mészkerülő társulások megjelenésének, 

megmaradásának. A Zempléni-hegység északi és központi része montán jelleget mutat (a 

Milic-csoport növényföldrajzi szempontból már egyértelműen a Kárpátokhoz tartozik). A 

magasabb régiókban a montán bükkösök, mohagazdag sziklagyepek és sziklai cserjések 

fordulnak elő, míg a hegységben legkiterjedtebben a különféle mészkerülő erdők fordulnak 

elő. Ez tehát a savanyú alapkőzettel, és a viszonylag több csapadék kilúgozó hatásával függ 

össze. 

A montán és mészkerülő bükkösök társulásaiból kiemelhető fajok: ikrás fogasír, vörös 

áfonya, ritkábban előforduló módon pedig a kövi szeder és havasi iszalag. A mészkerülő 

bükkösök szegélyén, vágásaiban, fénygazdag tisztásain hazánk legfajgazdagabb korpafű-

állománya található meg, öt fajjal. Emellett páfrányfélék is gyakoriak, valamint jelentősebb a 

moha-zuzmó borítottság. Egykori mészkerülő erdők helyén, erősen savanyú talajú fenyéreken 

nyíres-csarabosok jelennek meg, fekete és vörös áfonyával, korpafüvekkel, körtikékkel. A 

nyírek kevésbé savanyú talajokon is kiterjedt állományt alkotnak. 

Megemlítendők a mészkerülő tölgyes társulások. Ezek a cseres-tölgyes zónától a montán 

régiókig töltik ki az élettereket, számos altípussal. E társulások bennszülött növénye a 

Schudich-tarsóka (Thlaspi schudichii). 

 
8. ábra. A Zempléni-hegység potenciális vegetációtérképe 1:200 000 

SIMON (1977) in FEKETE – VARGA, 2006 
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A mélyebb, kevésbé savanyú talajokon az Északi-középhegységben általánosan elterjedt 

bükkösök, gyertyános- és kocsánytalan tölgyesek jelennek meg. Utóbbiakból a csertölgy már 

hiányzik, mert e vidék már túllép annak északi elterjedési határán. Ezen említett társulások 

adott helyen történő tényleges megjelenése a tengerszint feletti magasság, a domborzat, a 

kitettség, de az emberi hatások függvényében is változhat: északon, magasabban a bükkös, 

alacsonyabban, illetve korábban emberi hatás által zavart részeken inkább gyertyánelegyes, 

míg délebben, alacsonyabban fénygazdagabb, szárazabb tölgyeseket találunk. 

A legkitettebb gerinceket szilikát-sziklaerdők foglalják el, ahol a kocsánytalan tölgy 

mellett lisztes és madárberkenye, illetve nyírfa is megjelenik. Koronaszintjük alacsony, 

nyitott, aljukon olyan fajokkal, mint a juhsóska, fehér perjeszittyó, fekete áfonya, illetve a 

sziklai növényeket képviselő hegyi hagymával, kövirózsákkal. 

A legmagasabb hegyek északi oldalán kárpáti fajokban gazdag sziklagyepek, sziklai 

cserjések, míg a napfényes hegytetőkön, a nem túl tápanyag-gazdag talajon sovány hegyi 

száraz rétek jelennek meg, számos értékes fajjal (pl. juhcsenkesz (Festuca ovina), hegyi 

kőtörőfű (Saxifraga adscendens), vagy orchideafélék, mint az agárkosbor (Orchis morio)). 

A hegység alacsonyabb régióiban, és déli előterében melegkedvelő tölgyesek is előfordulnak. 

A hegylábi területeken azonban az erdőket az idők folyamán, sok helyen kiirtották, és 

helyüket a szőlőföldek vették át.  

 

Az erdőterületek jellemzése 

A vizsgálati területen – igazodva a hegység általános vegetációviszonyaihoz (9. ábra) – 

természetes módon egykoron leginkább cseres-tölgyes erdők jelennek, jelentek meg. 

DÖVÉNYI (2010) ezt pontosítja kocsánytalan tölgyesekre. Azonban az emberi beavatkozások 

miatt az erdők jelentős részben visszaszorultak, és a vizsgálati terület középső, illetve északi, 

északkeleti határa – utóbbi, mint országhatár – mentén maradtak fenn; ott azonban összefüggő 

tömbben (9. ábra). Potenciálisan a patakok mentén patakparti füzes, illetve hegyvidéki 

égerliget, magaskórós is megjelenhet, amit mészkerülő tölgyesek egészítenek ki (9. ábra). Az 

előforduló erdőségek botanikai értékeit jól jelzi, hogy mind az ökológiai hálózat, mind a 

Natura 2000 hálózat része, ezzel biztosítva a zoológiai értékek fennmaradását is (v.ö.: az 

„1.1.4. Természetvédelem” résszel). 

Területünk Kistájkataszter szerinti besorolásában „6.7.31. Hegyközi-dombság” nevű 

területén a dombhátak száraz gyepe javarészt legelő. Néhol jellegtelen telepített, elegyes 

erdők is megjelennek. Fajszám: 600–800, védett növényfajok száma: 20–40. 

A vizsgálati terület Kistájkataszter szerinti másik, „6.7.32. Vitányi-rögök” kistája 

földtanilag elüt a Zemplén tömegétől. Az ország legidősebb metamorfit kőzetei fordulnak itt 

elő, feltehetően több mint 900 millió éves korral. A metamorfitokon keletkezett talajok 

különböznek a vulkáni kőzeteken keletkezett talajoktól, ám kocsánytalan tölgyes, helyenként 

gyertyános-tölgyes, illetve kis foltokban középhegységi bükkös állományai nem térnek el 

jelentősen a hegységben tapasztalt társulásoktól. A települések közelében másodlagosan 

fátlan legelők alakultak ki. A telepített erdők erdei és fekete fenyőket, illetve akácokat 

tartalmaznak. Fajszám: 400, védett növényfajok száma: <20. 
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9. ábra. A vizsgálati terület erdői elsődleges rendeltetésük szerint 

Területünk erdészeti jellemzéséhez – a 8. ábra és a 9. ábra térképein megadott 

információkon felül – érdemes a NÉBIH Erdőtérképét is segítségül hívni 

(https://erdoterkep.nebih.gov.hu/). Eszerint a vizsgálati terület É–ÉNy-i része a Felső-

Hegyközi, míg D–DK-i része az Alsó-Hegyközi erdőtervezési körzethez tartozik. 

Tulajdonforma szerint döntően magántulajdonú, gazdasági rendeltetésű erdőket találunk a 

területen, amelybe közép-délen ékelődik be nagyobb, állami tulajdonban álló erődrészlet (a 

Füzzérradványi Kastélypark TT révén) (10. ábra). 

 

https://erdoterkep.nebih.gov.hu/
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10. ábra. A vizsgálati terület erdeinek tulajdonformái 

(Forrás: https://erdoterkep.nebih.gov.hu/) 

Tűzveszélyességi szempontból többségében a „kismértékben tűzveszélyes” kategóriába 

sorolhatók az erdők, de a „közepes mértékben tűzveszélyes” besorolású foltok miatt 

mozaikosnak hat a vizsgálati terület. E képet erősíti a néhány, elsősorban az összefüggő 

erdővel borított terület DK-i határmezsgyéjén található, „nagymértékben tűzveszélyes” folt, 

amelyet területünk ÉK-i sarkában néhány elszigetelt, szintén nagy tűzveszélyességű folt 

egészít ki (11. ábra). 

 

 
 

11. ábra. A vizsgálati terület erdeinek tűzveszélyességi besorolása 
(Forrás: https://erdoterkep.nebih.gov.hu/) 

 

https://erdoterkep.nebih.gov.hu/
https://erdoterkep.nebih.gov.hu/
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1.1.3. A területhasználat térképi bemutatása 

A területhasználat ismert adatai a CORINE (2009) szerint az alábbiak (6. táblázat), térképi 

ábrázolásuk a 2. mellékleten látható. 

 
6. táblázat. Füzérkajata vizsgálati terület területhasználatának adatai CORINE (2009)  

alapján 

Kód Leírás Terület (km
2
) % 

112 Lakott területek – nem összefüggő településszerkezet 0,78 3,7 

211 Nem öntözött szántóföldek 3,28 15,4 

222 Állandó növényi kultúrák – gyümölcsösök 0,91 4,3 

231 Rét/legelő 3,81 18 

242 Mezőgazdasági területek – komplex művelési szerkezet  0,21 1 

243 Mezőgazdasági területek – elsődlegesen 

mezőgazdasági területek 
0,49 2,3 

311 Lomblevelű erdők 9,42 44,4 

312 Tűlevelű erdők 0,59 2,8 

313 Lombos erdők 0,52 2,5 

324 Átmeneti erdős/cserjés területek 1,19 5,6 
 Összesen 21,2 100 

 

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 vizsgálni kell a Natura 2000 terület 

jelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhely típusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt 

hatásait. 

Füzérkajata vizsgálati terület az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez 

tartozik, de magával a védett nemzeti parki területtel nem fed át (1. melléklet). Ugyanakkor a 

Füzérradványi Kastélypark Természetvédelmi Terület (TT), mint országos jelentőségű védett 

terület a vizsgált térség 4,7%-át, 1 km
2
 nagyságú területét foglalja el. A Natura 2000 

területeket esetünkben csak az ún. madárvédelmi terület (SPA) képviseli, igen jelentős, 19,8 

km
2
-es kiterjedéssel, amely a vizsgálati terület 93,4%-át jelenti. A természetvédelmi 

szabályozás jellegéből adódóan a fajok szabad mozgását jogilag biztosító Nemzeti Ökológiai 

Hálózat is jelentős kiterjedésű a területen (20,03 km
2
; 94,4%). Ezen belül az ún. magterület 

14,4 km
2
 (67,9%), az ökológiai folyosó 0,03 km

2
 (0,14%), végül a puffer terület 5,6 km

2
 

(26,4%) kiterjedésű. Ez azt is jelenti, hogy az egyes természetvédelmi kategóriák 

átfed(het)nek egymással; másként fogalmazva, egy adott területrész több szempontú védelmi 

besorolást is élvezhet. Amennyiben egy terület több védelmi kategóriába is esik, úgy a 

legszigorúbb védelmi kategória korlátozásai érvényesek. 

 

1.1.4.1. Országos jelentőségű védett természetvédelmi területek 

A füzérkajatai vizsgálati terület nem fed át nemzeti parki országos jelentőségű védett 

területtel vagy tájvédelmi körzettel. 
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Természetvédelmi terület (TT) 

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Füzérradványi Kastélypark Természetvédelmi 

Terület (TT) 

A TT helyzetét az 1. melléklet térképe mutatja. 

A TT legfontosabb ismérvei: 

Törzskönyvi száma: 116/TT/75 

Védetté nyilvánító jogszabály száma: 51/2007. (X.18.) KvVM rendelet (eredeti védetté 

nyilvánító jogforrás: 7/1975 OTVH határozat) 

Nemzetközi egyezmény alá eső terület sorszáma: Natura 2000 SPA terület: „HUBN 10007 

Zempléni-hegység és peremterületei”  

A terület kiterjedése: 157,7 ha 

Megye megnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén 

Települések megnevezése: Füzérradvány 

EOTR koordináták: X = 833 444; Y = 351 921 

Tengerszint feletti magassága (szélső érték): max.: 240 m; min.: 170 m; 

 

A védettség indoka és célja: 

A jelentős dendrológiai (fás növények rendszertana) és esztétikai értéket képviselő 

fafajokat, cserjéket és egyéb növényfajokat tartalmazó park megóvása, valamint az élővilág 

természetközeli életfeltételeinek biztosítása. 

A Füzérradványi Kastélypark Természetvédelmi Terület rendeltetését illetően kiemelt 

szerepet kap a mesterségesen kialakított kert szerkezetének, a kertben megtalálható fafajoknak 

– hazai és egzóta (trópusi; tágabb értelemben: nem őshonos) – védelme, őrzése. 

A Zempléni-hegységben álló füzérradványi kastély páratlan természeti környezetben 

fekszik, a Pajna-domb és a Korom-hegy lábánál, az egykori Károlyi-birtokon vízmosások, 

források, tisztások között. 

A kastélypark a Tokaj–Zempléni-hegyvidék részét képező Hegyköz északi peremének 

egyik kiemelkedésén, 170–240 méter tengerszint feletti magasságban helyezkedik el. A 

Kárpátok vonulatának közelsége eredményezi a terület hegyvidéki klímáját, amely lehetővé 

tette az idegenhonos növényfajok és a hegyvidékhez szokott állatfajok otthonra találását. 

A park legnagyobb értéke a több mint 150 fajból álló dendrológiai gyűjteményben rejlik. 

Kiemelten értékesek az idős kocsánytalan tölgyeket és gyertyánokat, melyek kora 250–300 

év. Az egyik idős platánfát például 1721-ben ültették, de a főbejárathoz vezető idős fenyves 

fasor is 130 éves. 

Bár a kert kialakításánál az eredeti vegetációt nagyban átalakították, új élőhelyeket is 

kialakítottak. A mesterséges vízfelületek számos kétéltűfajnak nyújtanak élő és 

szaporodóhelyet, emellett a megritkult keresztes vipera is előfordul a park területén. A fás 

vegetáció pedig több mint 100 madárfajnak nyújt otthont. Az idős odvas fákban számos 

denevérfaj talál búvóhelyet. A park értékeit a Kormos bába tanösvény mutatja be.  

A ma kettéosztott park egyik része a kastély körüli területeket foglalja magába. Másik, a 

kastélytól távolabb eső része erdészeti kezelésben van 1947-ben való államosítása óta. 
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„Ex lege” védett természeti terület  

Az 1996. évi LIII. 23.§ (2) bekezdés értelmében országosan védett területnek minősül 

valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom és földvár. 

A vizsgálati területen – az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság oldaláról letölthető, 

tájékoztató állományok alapján (http://anp.nemzetipark.gov.hu/terinformatika-adatbazis-

letoltes) –, e tanulmány összeállítása idején csak források képviselik az „ex lege” besorolású 

objektumokat. Ezeket a 7. táblázat sorolja fel. 

 
7. táblázat. „Ex lege” védettségű objektumok  

a vizsgálati terület térségében 

Település 

(közigazgatási területe) 
Forrás név 

Füzérkajata Dagonyás-források 

Füzérkajata Felső Tuzinka-forrás 

Füzérkajata Garad-kút 

Füzérkajata Gáspár-kút 

Füzérkajata Kenderes-forrás 

Füzérkajata Marika-kút 

Füzérkajata Mariska-forrás I. 

Füzérkajata Mariska-forrás II. 

Füzérkajata Palánkos-forrás 

Füzérkajata Rednek-forrás 

Füzérradvány Egres-kút 

Füzérradvány Felső-kút 

Füzérradvány Mocsolya-kút 

Füzérradvány Tuzinka-forrás (alsó) 

Vilyvitány Hideg-kút Ny-i-forrás 

Vilyvitány Községi-forrás 

Vilyvitány Névtelen-forrás 1. 

Vilyvitány Réti-forrás 

 

1.1.4.2. Egyéb, országos védettségű területek 

Nemzeti Ökológiai Hálózat 

Az ökológiai hálózat övezeteire vonatkozó általános irányelveknek megfelelően az 

ökológiai hálózat övezeteiben tájidegen műtárgyak, tájképileg zavaró létesítmények nem 

helyezhetők el, és a táj jellegét kedvezőtlenül megváltoztató domborzati beavatkozás, 

valamint a természetvédelem céljaival ellentétes fásítás nem végezhető. Magas építmények 

(10 méternél magasabb) elhelyezése kerülendő, illetve csak látványterv alapján a természet-

védelmi 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 újrahasznosítása a termőföld védelméről szóló, 2007. évi CXXIX. törvény 10. § (1) 

bekezdése alapján csak az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehetséges. Mindhárom 

ökológiai hálózatelem esetében: a magterületeken, az ökológiai folyosókon, és a puffer 

területeken a földtani kutatáshoz, tájrendezéshez és bányászati termeléshez kapcsolódó 

államigazgatási eljárásokban a természetvédelmi hatóság szakhatósági bevonása szükséges. 

 

A vizsgálati területen e tanulmány összeállítása idején nincs bioszféra rezervátum, 

erdőrezervátum, ramsari és érzékeny természeti terület besorolású terület. 

FAVÖKO 

Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák (FAVÖKO) a következő víztestekhez 

kapcsolódnak (8. táblázat). 

http://anp.nemzetipark.gov.hu/terinformatika-adatbazis-letoltes
http://anp.nemzetipark.gov.hu/terinformatika-adatbazis-letoltes
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8. táblázat. Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák a vizsgálati terület térségében 

 

1.1.4.3. Natura 2000 területek 

Maga a Natura 2000 hálózat az Európai Unió 79/409/EEC - Madárvédelmi-, valamint a 

92/43/EEC - Élőhelyvédelmi irányelv alapján a tagországaiban létrehozott természetvédelmi 

hálózat, amelynek célja az EU területén található kötelezően megőrizendő természetes élőhely 

típusok, állat-, és növényfajok védelme. A hálózat kialakítása minden csatlakozó ország 

számára kötelező volt. A Natura 2000 hálózat két típusa a madárfajok védelmére kijelölt 

Különleges Madárvédelmi Területek (SPA), valamint a növény-, és egyéb állatfajok védelme 

érdekében kijelölt Különleges Természetmegőrzési Területek (SCI és SAC) területek 

alkotják. 

Ezt a védettségi típust a „Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-

völggyel” elnevezésű, HUBN10007 kódú, különleges madárvédelmi terület (SAP) képviseli. 

A teljes SPA-terület kiterjedése  115 194,2 ha. Ebből a vizsgálati területre 19,8 km
2
 esik, 

amely területünk 93,4%-át fedi le.  

A tárgyi madárvédelmi terület jelölőfajai az alábbiak (forrás: A Telkibányai Kánya-hegy, 

mint a Zempléni-hegység a Szerencsidombsággal és a Hernád-völggyel elnevezés 

(HUBN10007) Natura 2000-es terület részterületének fenntartási terve): 

 

jégmadár   Alcedo atthis 

parlagi sas   Aquila heliaca  

békászó sas   Aquila pomarina  

szirti sas   Aquila chrysaetos  

uhu    Bubo bubo  

lappantyú   Caprimulgus europaeus  

fehér gólya   Ciconia ciconia  

fekete gólya   Ciconia nigra  

vízirigó   Cinclus cinclus  

kígyászölyv   Circaetus gallicus 

kék galamb   Columba oenas  

haris    Crex crex  

fehérhátú fakopáncs  Dendrocopos leucotos  

balkáni fakopáncs  Dendrocopos syriacus  

fekete harkály  Dryocopus martius  

kerecsensólyom  Falco cherrug  
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8 AIQ666 2-5 h.2.7 
Zempléni-hegység – 
Bodrog-vízgyűjtő 

Természet-
védelmi Terület 

116/TT/75 Füzérradványi-park 
vízi (forrás, 
alaphozam) 

  

8 AIQ665 2-5 sh.2.7 
Zempléni-hegység – 
Bodrog-vízgyűjtő 

Természet-
védelmi Terület 

116/TT/75 Füzérradványi-park 
vízi (forrás, 
alaphozam) 

  

8 AIQ666 2-5 h.2.7 
Zempléni-hegység – 
Bodrog-vízgyűjtő 

Natura2000 SPA 
HUBN 
10007 

Zempléni-hegység a 
Szerencsi-dombsággal 
és a Hernád-völggyel 

vízi (forrás, 
alaphozam) 

források, 
patakok 

8 AIQ665 2-5 sh.2.7 
Zempléni-hegység – 
Bodrog-vízgyűjtő 

Natura2000 SPA 
HUBN 
10007 

Zempléni-hegység a 
Szerencsi-dombsággal 
és a Hernád-völggyel 

vízi (forrás, 
alaphozam) 

források, 
patakok 
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örvös légykapó  Ficedula albicollis  

tövisszúró gébics  Lanius collurio  

kis őrgébics   Lanius minor  

darázsölyv   Pernis apivorus  

hamvas küllő  Picus canus  

uráli bagoly   Strix uralensis  

 

1.1.4.4. Helyi jelentőségű védett természeti területek 

A vizsgálati területen található a „Füzérkajatai kovásodott fatörzsek természetvédelmi 

terület”, ami helyi szintű természetvédelmi oltalom alatt áll, habár a jogi helyzete bizonytalan. 

1977-ben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács nyilvánította védetté. 2011-ben a megyei 

kormányhivatal megkeresésére az önkormányzat jelezte, hogy biztosították a védettséget, 

habár feltételezhető, hogy jogilag nem megfelelő módon. Egyes jogi állásfoglalások szerint – 

amit annak idején az Alkotmánybíróság határozatban erősített meg – a védettségi szint nem 

csökkenhet, vagyis: jogilag most is védett a terület. A bizonytalan jogi helyzet szakmailag 

egyértelmű: országos jelentőségű értékről van szó. 
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1.2. Füzérkajata vizsgálati terület földtana 

1.2.1. A terület geológiai és geofizikai megkutatottsága 

1.2.1.1. Érckutatás 

A területen korábban is folyt érckutatás (MBFSZ Jelentéstár). A már visszaadott területek 

neveit és fontosabb dokumentációit a 9. táblázat és a 10. táblázat adja meg (12. ábra, 5. 

melléklet). 

 

 
12. ábra. Korábbi és jelenlegi érckutatások által érintett területek 

 

A területre jelenleg nem esik egyetlen hatályos érckutatási terület sem. 

 

1.2.1.2. Szakirodalom, jelentések 

Áttekintettük a vizsgálati területről potenciálisan rendelkezésre álló földtani, geofizikai, 

fúrásos, vízföldtani adatokat az MBFSZ Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárában 

(MÁFGBA). A fontosabb jelentéseket a 10. táblázat listázza. 

 
9. táblázat. A fontosabb korábbi érces kutatási területek a vizsgálati területre és 1 km–es környezetére 

Név Időszak  
(Kezdet és megszűnés) Engedélyes Zárójelentés, fontosabb 

dokumentáció az MÁFGBA–ban Megjegyzés 

Füzérradvány – nemesfém érc 

koncesszió 1997–2010 
HUMEX-ILLIT ÉMO.16725 

a vizsgálati terület 

középső és K-i része 

Füzérkajata – Füzérradvány – ércek 

2010 
egyéni vállalkozó a kutatási kérelem elutasítva  
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10. táblázat. Fontosabb érckutatási jelentések a vizsgálati területre 

MBFSZ  

adattári szám Szerzők, évszám Jelentés címe Engedélyes 

A vizsgálati területet környezetébe eső korábbi érckutatások fontosabb jelentései 

ÉMO.13930 Kecseti Sándor 2004. 
2004. évi kutatási munkák a Füzérradvány – Koromtető 

területén 
Humex 

ÉMO.16725 IIkeyné dr. Perlaky E. 2010. 
Jelentés a Füzérradvány Koromhegy – Koromtető közötti 

terület földtani kutatásáról. 
Humex 

ÉMO.11448 Kiss Péter 2001. 
Kutatási zárójelentés a Füzérradvány 013/3. hrsz-ú számú 

területen végzett kvarcit kutatásról 

ENVIRA 

Kft 

ÉMO.05602 
Ilkeyné Perlaki Elvíra, Dura 

László 2004. 

Füzérradvány arany–ezüst nemesfémérc kutatási 

engedélykérelem, műszaki üzemi terv. 1998 (Korom-hegy, 

Emberkő, Vilyvitány, Füzérkajata, Felsőregmec) + 

Műszaki üzemi terv. 2004 

Humex 

T.15879 
Pentelényi László, Tóth 

Csaba 1992. 

1992. évi koncessziós csomagok. Pályázati dokumentáció. 

Füzérradvány – Koromhegy, arany. (Füzérkajata, 

Vilyvitány,(+ 1-1 floppy [(FD-FDD]) + Zelenka Tibor 

véleménye. 

MÁFI 

T.16835 Zalai Péter 1992. 

Jelentés. Tokaj-hegységi aranykutatás. Geofizikai 

mérések.(Tokaji-hegység ÉK-i pereme: Füzérkajata, 

Vilyvitány és az országhatár közötti terület). (+ 2 floppy) 

ELGI 

T.4116 

Gagyi Pálffy András, 

Podányi Tibor, Cseh Németh 

József 1971. 

A Füzérradvány – Koromhegy – i illites nemesagyag 

előfordulás összefoglaló földtani jelentése és 

készletszámítása. 

OÉÁ 

T.19273 Komora, J., Okál, B. 1992. 

Geophysical Survey of the Tokaji Mountains Au-

oremineralization Füzérkajata – Vilyvitány-state border 

area. Final report. 

ELGI, 

GEOKOMP

LEX Inc. 

 

Számba vettük az MBFSZ Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárában 

(MÁFGBA) a területről rendelkezésre álló jelentéseket (MBFSZ Jelentéstár, MBFSZ 

Geológiai megkutatottság). A dokumentumokat, jelentéseket 2 csoportba soroltuk: érckutatás, 

illetve az érzékenység–terhelhetőségi vizsgálatokhoz kapcsolódó anyagok külön táblázatba 

gyűjtöttük feltételezhető fontosságuk szerint minősítve (3. függelék, 4. függelék). A minősítés 

jobbára csak a Jelentéstári nyilvántartásban rendelkezésre álló adatok alapján történt. 

 

1.2.1.3. Fúrások 

Áttekintettük a területre eső fúrásokat (MBFSZ Fúrás-nyilvántartás, GeoBank, MFA, 

Kútkataszter, IIKEYNÉ DR. PERLAKY E. 2010). 

Az MBFSZ fúrási adatbázisa alapján a vizsgálati területen 66 fúrás ismert (11. táblázat, 3. 

melléklet, a sűrűbben felfúrt központi részt a 13. ábra mutatja be) az ismert rétegsorú fúrások 

közül a prekainozoos aljzatot 6 fúrás érte el (13. táblázat).  

 
11. táblázat. A vizsgálati terület fúrásai (GeoBank) 

Frs–id+ Település Fúrás EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

Z 
(m) 

Mélység 
(m) Dátum 

 Füzérradvány Fr–108 833728,5 354776,2 430 240 2009 

 Füzérradvány Fr–109 833716 354635,7 430 63 2009 

 Füzérradvány Fr–110 833714 354634,7 430 60 2009 

 Füzérradvány Fr–111 833632,7 354683,7 465 123 2009 

 Füzérradvány Fr–101 833477,1 354381,6 410 450 2008 

 Füzérradvány Fr–102 834009,4 354428,8 368 351 2008 

 Füzérradvány Fr–103 833080,7 353817,2 435 450 2008 

 Füzérradvány Fr–104 833075,8 353813,1 435 450 2008 

 Füzérradvány Fr–105 833701,4 354740,5 440 200 2008 

 Füzérradvány Fr–106 833474 354384,5 410 66 2008 

 Füzérradvány Fr–107 833477,1 354378,6 410 450 2008 

 Füzérradvány Fr–74 833665,2 354837,6 460 127,7 2007 

 Füzérradvány Fr–69 833457,1 354683 495 107,05 2007 
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Frs–id+ Település Fúrás EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

Z 
(m) 

Mélység 
(m) Dátum 

 Füzérradvány Fr–68 833448,4 354681,2 495 148 2007 

 Füzérradvány Fr–61 833815 354429,9 391 112,6 2007 

 Füzérradvány Fr–57 833746,9 354551,4 428 160,85 2007 

 Füzérradvány Fr–55 833664 354714,6 451 150,1 2007 

200229 Füzérradvány Fr–43 833029,2 354580,2 462,5 60 1969 

200228 Füzérradvány Fr–42 833125,4 354569,9 478,2 75,5 1969 

200227 Füzérradvány Fr–41 833152,3 354573,2 482,2 79 1969 

200226 Füzérradvány Fr–40 833244,7 354510,4 485,2 85,5 1969 

49557 Füzérradvány Fr–39 833241,6 354693,6 482,8 75 1968 

49556 Füzérradvány Fr–38 833137,2 354493 479,7 75 1968 

49555 Füzérradvány Fr–37 833235 354793,1 474,5 70 1968 

49554 Füzérradvány Fr–36 833241,9 354599,7 487,2 85 1968 

49553 Füzérradvány Fr–35 833233,1 354894,1 466,8 57 1968 

49552 Füzérradvány Fr–34 833083,5 354538,5 476,4 76 1968 

49551 Füzérradvány Fr–33 833229,1 354991,4 459 50 1968 

49550 Füzérradvány Fr–32 833071,5 355030,8 433 41,9 1968 

49549 Füzérradvány Fr–31 833322,3 354814,5 483,3 75 1968 

49548 Füzérradvány Fr–30 833081,1 354845,2 451,4 50 1968 

49547 Füzérradvány Fr–29 833281,4 354952 471,1 55 1968 

49546 Füzérradvány Fr–28 833182,6 354849,7 464,5 60 1968 

49545 Füzérradvány Fr–27 833188,7 354749,7 473,5 70,5 1968 

49544 Füzérradvány Fr–26 833295,9 354757,5 484,2 64,9 1968 

T.4116 Füzérradvány Fr–25 832989,6 354829,1 440,57 65,0 1967 

49542 Füzérradvány Fr–24 833165,8 355041,9 449,1 45 1967 

T.4116 Füzérradvány Fr–23 832889,9 354824,9 423,73 61,3 1967 

T.4116 Füzérradvány Fr–22 832969,6 355014,1 422,4 35,0 1967 

49539 Füzérradvány Fr–21 833095,9 355132,6 428,9 65 1967 

49538 Füzérradvány Fr–20 833071,3 354932,7 443,4 43,7 1967 

49537 Füzérradvány Fr–19 833183,3 354892,9 461,5 76,3 1967 

49536 Füzérradvány Fr–18 833639,5 354854,2 455,92 54,4 1967 

49535 Füzérradvány Fr–17 833043,5 353770 435,66 35 1967 

49534 Füzérradvány Fr–16 833273,2 355045,2 480,55 59,8 1967 

49533 Füzérradvány Fr–15 833071,6 354040,8 462,94 75 1967 

49532 Füzérradvány Fr–14 833287,3 354851,4 476,5 92,5 1967 

T.4116 Füzérradvány Fr–13 833138,9 354070,3 426,66 71,7 1967 

49530 Füzérradvány Fr–12 833332,9 354600,2 491,8 104,2 1967 

49529 Füzérradvány Fr–11 833285 354653,3 491,4 110 1967 

49528 Füzérradvány Fr–10 833290 354549,9 481,9 107,4 1966 

49527 Füzérradvány Fr–9 833288,5 354473,7 477,7 106 1966 

49526 Füzérradvány Fr–8 833179,5 354650,7 481 105,1 1966 

49525 Füzérradvány Fr–7 833181,6 354147,1 480,2 108,1 1966 

49524 Füzérradvány Fr–6 833389,2 354353 420,2 33 1966 

T.4116 Füzérradvány Fr–5 832932,3 354330,6 456,75 87,2 1966 

49522 Füzérradvány Fr–4 833187,1 354548,1 483,9 102,6 1966 

49521 Füzérradvány Fr–3 833186,2 354449,8 483,3 120 1966 

49520 Füzérradvány Fr–2 833073,2 354349,4 484,2 110,2 1966 

49519 Füzérradvány Fr–1 833185,6 354342,9 478,7 84 1966 

49512 Füzérkajata Fka–1 831810,7 355937,8 326,52 30 1960 

49514 Füzérkajata Fka–3 832909,9 355588,9 383,71 40 1960 

150924 Vilyvitány Vv–4 834529,2 353085,2 246,47 76,3 1962 

150919 Vilyvitány Vv–2 835114 352934,2 209,47 26,6 1960 

150920 Vilyvitány Vv–3 835034,5 354313 305,79 40,6 1960 

267733 Filkeháza K–1 830493 352686,3 194,22 164  
+Frs–id – egyedi fúrásazonosító 

 

A 2007–2009 közti aranykutatás keretében 17 db fúrás mélyült összesen 3709,3 m 

hosszban (IIKEYNÉ DR. PERLAKY E. 2010). A fúrások egy része ferde fúrásként mélyült, ezért 

a felszíni koordináta mellett itt a ferdeség irányát és a dőlésszöget is megadjuk (12. táblázat, 

13. ábra). 
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13. ábra. Fúrások a központi területen (A kivágat területét l. az 1. mellékleten.) 

 
12. táblázat. A vizsgálati terület ferde fúrásainak iránya és dőlésszöge 

(IIKEYNÉ DR. PERLAKY E. 2010) 

Település Fúrás EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

Z 
(m) 

Mélység 
(m) Dátum Ferdeség 

[fok] 
Azimut 

[fok] 
Füzérkajata Fr–111 833632,7 354683,7 465 123 2009 75 56 

Füzérkajata Fr–110 833714 354634,7 430 60 2009 90 0 

Füzérkajata Fr–109 833716 354635,7 430 63 2009 45 60 

Füzérkajata Fr–108 833728,5 354776,2 430 240 2009 45 230 

Füzérkajata Fr–107 833477,1 354378,6 410 450 2009 40 309 

Füzérkajata Fr–106 833474 354384,5 410 66 2008 40 2 

Füzérkajata Fr–105 833701,4 354740,5 440 200 2008 50 230 

Füzérkajata Fr–104 833075,8 353813,1 435 450 2008 45 236 

Füzérkajata Fr–103 833080,7 353817,2 435 450 2008 45 60 

Füzérkajata Fr–102 834009,4 354428,8 368 351 2008 45 230 

Füzérkajata Fr–101 833477,1 354381,6 410 450 2008 50 241 

Füzérkajata Fr–74 833665,2 354837,6 460 127,7 2007 –52 –52 
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Település Fúrás EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

Z 
(m) 

Mélység 
(m) Dátum Ferdeség 

[fok] 
Azimut 

[fok] 
Füzérkajata Fr–69 833457,1 354683 495 107,05 2007 –47 80 

Füzérkajata Fr–68 833448,4 354681,2 495 148 2007 –50 260 

Füzérkajata Fr–61 833815 354429,9 391 112,6 2007 –50 230 

Füzérkajata Fr–57 833746,9 354551,4 428 160,85 2007 –50 230 

Füzérkajata Fr–55 833664 354714,6 451 150,1 2007 –50 230 

 
13. táblázat. A vizsgálati terület prekainozoos aljzatot ért fúrásai (GeoBank, IIKEYNÉ DR. PERLAKY E. 2010) 

Frs–id+ Település Fúrás EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

Z 
(m) 

Mélység 

/  
Fúrt 

hossz* 
(m) 

Dátum Terüle

t ++ 
Prekainozoos aljzat 

mBf | képz+++.  

150920 Vilyvitány Vv–3 835034,5 354313 305,79 40,6 1960 1 306 | vPz1 

 Füzérkajata Fr–101 833477,1 354381,6 410 450* 2008 1 161 | kristályos pala 

 Füzérkajata Fr–102 834009,4 354428,8 368 351* 2008 1 241 | Q-csillámpala 

 Füzérkajata Fr–105 833701,4 354740,5 440 200* 2008 1 329 | csillámpala 

 Füzérkajata Fr–107 833477,1 354378,6 410 450* 2008 1 70 | Q-csillámpala 

 Füzérkajata Fr–108 833728,5 354776,2 430 240* 2009 1 312 | Q-muszkovitpala 

 Füzérkajata Fka-2 830196,72 354523,93 256,33 1007,6 1961 2 –704 | kP1 

150923 Vilyvitány Vv–7 836080,1 354256,2 300,58 200 1967 2 299 | vPz1 
  +Frs–id – egyedi fúrásazonosító, *: – a fúrt hossz ferdefúrásnál, ++Terület: 1 – vizsgálati terület, 2 – 1 km-es környezet. 
Prekainozoos aljzat: aljzat felszín mBf-ben és az aljzatfelszín képződménye: kP1: Kásói F., vPz1: Vilyvitányi Csillámpala F. 
 

Az 1990-es évekig vezetett MFA nyersanyag adatai közt a területen csak agyag és illit 

nyersanyag szerepel (MFA). 

A nyilvántartott, megkutatott előfordulások száma a területen kettő. A megismert 

nyersanyagok: agyag, egyéb nyersanyag (Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Adattára, 

2017. november, lásd 1.5.4. fejezet). 

 

1.2.1.4. Geofizikai mérések 

A területen alig végeztek geofizikai méréseket. A kutatási cél és mélységtartomány 

szempontjából a (sekély)szeizmikus, különféle típusú érckutató elektromágneses (EM), 

geoelektromos (szondázás, illetve szelvényezés), gerjesztett (GP) vagy természetes 

polarizációs (SP) mérések, gravitációs és mágneses, radiometriai, légi geofizikai, valamint a 

fúrólyukakban végzett mérések lehetnek érdemlegesek. 

A területről az MBFSZ geofizikai felmértségi/megkutatottsági adatbázisaiban minimális 

mennyiségű metaadat ismert. 

A geofizikai felmértséget a 3. melléklet és a koncesszióra javasolt terület központi részét 

kiemelve a 16. ábra mutatja be, számszerűen a 14. táblázat adja meg. 

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

Terület Fúrás Mélyfúrás

–geofizika 

VSP  
Szeizmo

–

karotázs  

Szeiz-

mika  
Gravi-

táció 

Mágneses Geoelektrom
os 

szelvényezés 

-GP 

EM 

mérés VESZ  
dZ dT légi dT 

Füzérkajata [db] [db] 
[területi 

fedettség 

km2] 
[db] 

21,214 km2 66 0 0 
0 0 44 60 924 0 891 0 0 
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Terület Fúrás Mélyfúrás

–geofizika 

VSP 
Szeizmo

–karotázs 

Szeiz-

mika  
Gravi

-táció 
Mágneses Geoelektromos 

szelvénezés -

GP 

EM 

mérés VESZ  
dZ dT légi dT 

Füzérkajata [db/km2] [db/km2] 
[területi 
fedettség 

%] 
[db/km2] 

21,214 km2 3,11 0 0 
0 0 2,07 2,83 43,5 0 42 0 0 

 

A területet nem érinti szeizmikus reflexiós mérés (14. táblázat 4. melléklet). Mindössze 

három, még 1961-ben mért refrakciós szelvény érinti a terület Ny-i, illetve DK-i szélét (HöR–

1/61, HöR–2/61, HöR–4/61). VSP vagy szeizmokarotázs mérés sem ismert a területről. Csak 

a tágabb környezetben a Bózsva völgyében végeztek (regionális) reflexiós szeizmikus 

méréseket (KUMMER, SZALAY 1979, KUMMER,. NEMESI 1979). 

A vizsgálati területen nem ismert mélyfúrás-geofizikai adat, az 1 km-es környezetben 19 

fúrásból ismert karotázs mérés (15. táblázat). 

 
15. táblázat. Mélyfúrás-geofizikai mérések a területen és 1 km-es környezetében (GeoBank, MFA, ROKA) 

Település Fúrás EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

Z 
(m) 

Mélység 
(m) Dátum MBFSZ  

dokumentáció 
Mélyfúrás-
geofizika* 

Terü-
let+ 

Felsőregmec F–2 838947,69 353980,76 203,67 182,0 1965 – E,GG,PS,TG 2 

Felsőregmec F–2 838947,69 353980,76 203,67 182,0 1965 – E,GG,PS,TG 2 

Füzérkajata Fka–2 830197,21 354524,29 256,33 1007,6 1962 1453/1,T.1334 R,R1,SP 2 

Bózsva B–1 829417,55 350495,06 175,42 151,6 1986 AD van,mf  2 

Felsőregmec Fe–1 838946,76 353979,97 203,67 436,8 1957 1548/1  2 

Felsőregmec Fe–3 839169,86 353939,58 165,81 651,0 1977 1548/3  2 

Felsőregmec Fe–4 838583,79 353884,25 273,54 150,0 1977 1548/4  2 

Felsőregmec Fe–5 837510,37 353944,22 251,60 300,7 1978 1548/5  2 

Felsőregmec Fr–2 838947,09 353980,47 203,67 182,0 1965 1548/2  2 

Kishuta Kh–2/a 829694,95 347247,81 307,71 70,0 1979 1708/2  2 

Kishuta Kh–8 827055,17 349360,86 382,00 100,0 1980 1708/8  2 

Kishuta Kh–9 825660,22 350208,03 323,40 40,0 1979 1708/9  2 

Nagybózsva Nb–1 829140,50 350495,15 177,87 200,5 1966 1489/2  2 

Nagybózsva Nb–4 828170,62 349856,40 337,54 122,4 1978 1489/6  2 

Nagybózsva Nb–5 827761,05 349726,59 340,59 53,8 1978 1489/7  2 

Nagybózsva Nb–6 828286,39 349633,91 294,09 100,1 1978 1489/8  2 

Nagybózsva Nb–8 827173,53 349551,05 370,80 100,0 1980 1489/10  2 

Ny├şri B–4 826850,00 353400,00 250,00 55,0 1984 AD van,mf  2 

Vílyvitány Vv–7 836080,07 354256,22 300,58 200,0 1967 1537/3  2 
*mélyfúrás-geofizikai mérés típusa: E – ellenállás mérés, GG – gamma-gamma, PS – természetes potenciál, TG – természetes gamma, R – 
ellenállás, R1 – rövid normál ellenállás, SP – természetes potenciál. 

+Terület: 1 – vizsgálati terület, 2 – 1 km-es környezet. 

 

Légi geofizikai mérés nem fedi a területet (a Tokaji-hegység 1966–68 közötti szovjet légi 

mágneses és radiometriai felméréséből a határ közelsége miatt Füzérradvány területe 

kimaradt). 

A gravitációs mérések pontsűrűsége jóval az országos átlag alatti (2,07 pont/km
2
). 

VESZ mérés nem ismert a területen. 

A terület gravitációs térképét KISS (2006), mágneses térképét KISS és GULYÁS (2006) 

mutatja be. 

1.2.1.5. Geofizikai kutatások eredményei 

A hegységről készült monografikus feldolgozások tartalmazzák a korábbi kutatástörténetet, 

irodalomjegyzéket, beleértve a geofizikai munkákat is (PENTELÉNYI 1972, GYARMATI 1976, 

GYARMATI  et al. 1976, PENTELÉNYI, TÓTH 1992). A monografikus feldolgozás óta született 

geofizikai munkák: a Bózsva völgyében végzett regionális reflexiós szeizmikus mérések 

(KUMMER, SZALAY 1979, SZALAY, KUMMER 1979), valamint a geofizikai alapkutatások 
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pótlására tett javaslatok (ZALAI 1991) alapján végzett munkák jelentései (előzetes: KOMORA, 

OKAL 1992, végleges: ZALAI 1992). 

A tényleges koncesszióra javasolt területen 1992 előtt érckutatási célú geofizikai mérések 

nem ismertek. Az egész hegység területén 1989–1990-ben végzett regionális geokémiai 

felvétel eredményeként Füzérradvány környezetében aranykutatásra perspektivikus területet 

találtak (HARTIKAINEN et al. 1992 in HORVÁTH et al. 1992, HORVÁTH et al. 1993).  

A területen 1991–1992-ben a MÁFI hálózatos talajmintázást végzett, ennek ered-

ményeként markáns Au-, Ag-, As-, Sb-anomáliák rajzolódtak ki (14. ábra). 

 

 
 

14. ábra. Metallometriai felmérés, 1992: Ezüst (Ag)-anomália (MÁFI 1992) 

Közel a geokémiai mérésekével megegyező szelvényhálózaton 1992-ben az ELGI, szlovák 

geofizikusok terepi közreműködésével, felszíni geoelektromos és mágneses méréseket vég-

zett. A 200 méteres szelvénytávolság mellett 20 m, illetve 40 m-es elektródatávolságú 

Wenner-elrendezésű ellenállás- és gerjesztettpotenciál-szelvényezés mintegy 25–60 m lehato-

lási mélységet biztosított. A geoelektromos méréseket helyenként 20 m állomástávolságú 

mágneses totál tér mérések egészítettek ki (KOMORA, OKAL 1992, ZALAI 1992, 4. melléklet, 

15. ábra, 17. ábra). 
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15. ábra. Látszólagos ellenállás térkép (ZALAI 1992) 

A kutatási módszerként választott ellenállás és gerjesztett polarizáció módszerrel a 

kvarcosodott és/vagy piritesedett (szulfidosodott) zónák – a nemesfém-ércesedés genetiká-

jának, illetve perspektivitásának szempontjából igen lényeges – elválasztását célozták meg. A 

helyenkénti mágneses mérések célja a polarizálhatósága miatt a szulfidos zónákhoz hasonló 

anomáliákat okozó esetleges magnetitfeldúsulások kimutatása vagy kizárása volt (ZALAI 

1992). 

A feldolgozott pontszerű ellenállás, polarizálhatóság, mágneses és az ún. metálfaktor
1
 

adatokat ZALAI (1992) munkája tartalmazza. 13 szelvény mentén 1726 ponton ellenállásmérés 

(látszólagos ellenállás: Ra [ohmm]), 901 ponton GP-mérés (látszólagos polarizálhatóság: Pa 

[%]), 924 ponton mágneses T mérés (teljes vektor [nT]), 901 ponton metal faktor 

(MF=Pa/Ra×100) adat áll rendelkezésre. A geofizikai és geokémiai (metallometriai) mérések 

együttes statisztikai alapú feldolgozását és elsődleges értelmezését ZALAI (1992) adta meg. A 

szerző megállapította, hogy az előforduló földtani képződmények fajlagos ellenállásuk 

alapján elkülöníthetőek és jól jellemezhetőek. Feltehető azonban, hogy olyan kisebb blokkok, 

vagy finomabb belső szerkezetek is előfordulnak, amelyek csak részletesebb mérési hálózattal 

lennének feltérképezhetőek. A gerjesztett polarizáció paraméter alapján a kutatási területen 

belül általános szulfidos ércesedés nem feltételezhető. A GP-anomáliának mutatkozó 

pontokon végzett mágneses mérések alapján a magnetitnek, mint GP hatónak a jelenléte 

kizárható. A kisebb méretű „szatelit” ellenállás–GP-anomáliák – melyek a legnagyobb Au–

Ag anomáliákkal esnek egybe – továbbkutatását javasolják (ZALAI 1992). 

                                                 
1
 Metálfaktor: látszólagos polarizálhatóság / látszólagos ellenállás ×100: MF = Pa/Ra×100 
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Az elvégzett mérések alapján az ércesedést ugyan nem, de a különböző mértékű 

kovásodást képződményenként körülhatárolták (CSONGRÁDI et al. 2014).  

A geokémiai anomáliák 1993. áprilisi terepi ellenőrzésekor kiderült, hogy azok egyértel-

műen ÉÉNy–DDK-i csapású kovásodott, breccsás zónákhoz kapcsolódnak, melyeket <1 g/t 

Au-tartalom jellemez (CSONGRÁDI, ZELENKA 1995, CSONGRÁDI et al. 1996). A területről a 

geofizikai és geokémiai anomáliák helyszíni bejárása és kőzettani ellenőrzése alapján új 

földtani térkép készült (20. ábra), amelyen a kovás riolittufa-típusok mellett az emberkői 

riolittest és a nemesfém-anomáliák csapásába eső öt, ÉÉNy-i csapású, egyenként több száz 

méter hosszú és 10 métert meghaladó vastagságú, kovás, breccsás zóna is rögzítésre került 

(CSONGRÁDI et al. 2014). 

 

 
16. ábra. Geofizikai mérések a központi területen az 1992. évi látszólagos 

 ellenállás térképen (A kivágat területét l. az 1. mellékleten.) 
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A 2010-ben zárult Füzérradvány környéki nemesérc kutatás alapján megrajzolható földtani 

kép a hévforrásokhoz kapcsolt Au-ércesedés modelljének felelt meg, és jelentős dúsulásokat 

tárt fel az egykori gejzír működéshez kapcsolható arany és ezüst ércesedésből. A kutatások a 

cianid technológia betiltását eredményező parlamenti döntés miatt szakadtak meg. A 

Füzérradvány környéki három megjelölt anomália terület közül csak egynek a fúrásos 

kutatására került sor, a másik két, jelentősebb dúsulási terület még részletes megismerésre vár 

(CSONGRÁDI 2017). 

1.2.2. A terület földtani viszonyai 

1.2.2.1. A terület nagyszerkezeti viszonyai, tektonikája 

A Füzérkajata vizsgálati terület a Nyugati-kárpáti-egységekhez tartozó, talán a Vepor-

egységgel rokonságot mutató (VOZÁROVÁ, VOZÁR 1996) Zempléni nagyszerkezeti egység 

területére esik (17. ábra). Az egység túlnyomó része szlovák területen található, a néhány 

km
2
-es magyarországi kibukkanás a vizsgálati területen, illetve annak K-i szomszédságában 

húzódik Vilyvitány és Felsőregmec közelében. A variszti, amfibolit fáciesű metamorfitokból 

és permokarbon szárazföldi törmelékes képződményekből és vulkanitokból álló aljzat felett 

jellemzően több száz, közel ezer m vastag miocén, főként vulkáni fedő rétegsor alakult ki. Az 

aljzat képződményei Ny-i irányban tektonikus határ mentén érintkeznek a Tokaji-hegység 

vastag miocén vulkáni összletével, amelynek a feküje, harántoló mélyfúrások hiányában, 

máig ismeretlen. DNy-i irányban a permokarbon rétegsor középső és felső-triász platform 

karbonátokra tolódott, de az egység belső szerkezetére is jellemzők a DNy-i és Ny-i 

vergenciájú pikkelyek/takarók(?) és gyűrődések (BUDAI, KOROKNAI 2014).  

 

 
17. ábra. A Füzérkajata vizsgálati terület elhelyezkedése Magyarország nagyszerkezeti térképén  

(HAAS et al. 2010 alapján) 
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1.2.2.2. A terület aljzatképződményeinek litosztratigráfiája 

A vizsgálati terület általános litosztratigráfiai leírásában nagyban támaszkodtunk az 

500 000-es aljzat (HAAS, BUDAI 2014), valamint a 100 000-es fedett földtani térképek 

magyarázójára (GYALOG 2005); a BÉRCZI és JÁMBOR (1998) által szerkesztett MOL–MÁFI 

rétegtani könyvre; valamint GYARMATI és SZEPESI (2007) összefoglalására, míg a terület helyi 

jellegzetességeinek ismertetésénél CSONGRÁDI et al. (2014) szakcikkére. 

 

Variszti metamorfitok 

Felszíni kibukkanásban, illetve a felszín közelében Vilyvitánytól ÉNy-ra, valamint az itt 

mélyült Vv–3 és Vv–7 fúrásokból ismert a terület legidősebb, metamorf képződményeit 

tartalmazó Vilyvitányi Csillámpala Formáció (FÜLÖP 1994) előfordulása (18. ábra). Közepes 

és nagy metamorf fokú csillámpalából, paragneiszből (Rudabányácskai Gneisz Tagozat) áll, 

melyben amfibolit-betelepülések fordulnak elő (Felsőregmeci Amfibolit Tagozat). Kiindulási 

kőzeteiket agyagos–homokos üledékek és ezekbe települő kisebb bázisos (neutrális) magmás 

testek alkothatták. Az amfibolit fáciesű metamorfitokban későbbi deformációs hatás 

következtében gyakoriak a milonitos és kataklázos zónák, melyekben a kőzetanyag zöldpala 

fáciesű retrográd átalakulása ment végbe. A kristályos kőzetek felső amfibolit fáciesű 

metamorfózisa (T=640–700 °C, P=5–8 kbar; VOZÁROVÁ 1991) a variszkuszi orogenezishez 

kötődik (monacit U–Pb–Th és amfibol K–Ar: ~338 M év; FINGER, FARYAD 1999, FARYAD, 

BALOGH KAD. 2002). A geokronológiai adatokon túl a kora-karbon metamorfózist bizonyítja, 

hogy a fenti kőzetek kavicsai megjelennek a kristályos összlet posztorogén üledékes fedőjét 

alkotó felső-karbon molasz üledékekben. 

 
18. ábra. A vizsgálati terület tágabb környezetének prekainozoos térképe a vizsgálati terület,  

valamint néhány aljzatot ért mélyfúrás feltüntetésével (HAAS et al. 2010 alapján) 

A vizsgálati terület közvetlen Ny-i szomszédságában mélyült Füzérkajata–2 számú 

fúrásból (966,1–1007,6 m) ismert, kőzettani hasonlóság alapján ordovíciumi korúnak tartott, 

kisfokú metamorfózist elszenvedett porfiroid összletet a Füzérkajatai Porfiroid Formációba 
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sorolják. Az eredetileg riodácit–riolittufa összetételű metavulkanit vékony, szürke 

fillitközbetelepüléseket is tartalmaz, alig észrevehető palássággal. 

Karbon–perm szárazföldi törmelékes összlet és riolit 

A metamorf képződményeket a Tokaji-hegység É-i részén mintegy 800 m vastag 

permokarbon törmelékes, molasz fedi (FÜLÖP 1994) felső-karbon folyóvízi–mocsári homokkő 

és konglomerátum (Nagytoronyai és Kistoronyai Formációk), alsó-perm, folyóvízi homokkő 

rétegekkel és riolittufa (ignimbrit) és -tufit közbetelepülésekkel (Kásói F.), és felső-perm, 

vörös és tarka homokkőből és konglomerátumból (Kisbári F.) álló folyóvízi összlettel. A 

karbon időszaktól egészen a miocén korig ez a terület uralkodóan szárazföldi lepusztulás alatt 

állt.  

Vizsgálati területünkön a fiatal paleozoos rétegsor képződményei csupán a Füzérkajata 

Fka–2 fúrás 960,7–966,1 m közötti szelvényéből ismertek. Az itt 5,4 m vastagságban 

harántolt Kásói Formációt szürke, felfelé vörös színű homokkőből, alárendelten konglo-

merátumból álló, másutt 100 m-nél is vastagabb rétegsor jellemzi, perm időszaki riolit és 

ignimbrites riolittufa közbetelepüléseivel, melyeket a Gyűrűfűi Riolit Formációval 

rokonítottak (JÁMBOR 1998). Folyóvízi, ártéri, vagy tavi környezetben lerakódott 

képződmény.  

1.2.2.4. A terület kainozoos képződményei 

A hosszú szárazföldi lepusztulási időszak, illetve a kréta takarós–pikkelyes 

szerkezetalakulás után, a miocén badeni emeletében végbemenő tenger-előrenyomulás során, 

illetve a kezdődő vulkáni aktivitás eredményeként rakódtak le területünk legidősebb 

kainozoos képződményei. 
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19. ábra. Füzérkajata vizsgálati terület és 1 km-es körzetének földtani térképe 

(kivágat KUTI, PENTELÉNYI 2005: Sátoraljaújhely, Magyarország földtani térképsorozata, 1:100 000). 

A korábbi litosztratigráfiai osztályozás a Tokaji-hegység és a Nyírség felszín alatti vastag 

és változatos vulkáni képződményeit a badeni–pannóniai Tokaji Vulkanit Formációba foglalta 

(JÁMBOR in GYALOG 1996). A radiometrikus koradatok szerint 9–15 millió év között lezajlott 

vulkáni működésben három vulkáni ciklust különítettek el, de az elkülönítés formáció szintű 

tagolásban nem tükröződött. A túlnyomórészt riolit-, dácit- és andezit-piroklasztikumok, 

tufitok, valamint láva eredetű kőzetek rétegvulkáni összletéből felépülő hegységben az eredeti 

ősföldrajzi környezetnek megfelelően tengeri vagy félsós vízi üledékek közbetelepülései, így 

szürke agyagmárga, aleurolit, homok és homokos mészkő is találhatók.  

A GYALOG (2005) által szerkesztett 100 000-es felszíni földtani térképsorozat tokaji lapjai 

és a térképmagyarázó a hegység kőzettani változatosságát tükrözve már jóval részletesebb, 7 

vulkanikus formációt és 19 tagozatot elkülönítő besorolást alkalmazott (19. ábra). 

PENTELÉNYI (in GYALOG, BUDAI 2004) a részletesen tagolt formációkat három formáció-

csoportba foglalta, elkülönítve a késő-badeni a Nyírségi Vulkanit, a kora-szarmata Hegyaljai 

Vulkanit, valamint a késő-szarmata–kora-pannóniai Tokaji Vulkanit Formációcsoportokat. 

Jelen munkában ez utóbbi felosztást próbáljuk követni. 

A vizsgálati terület badeni korú üledékes képződményei a Szilágyi Agyagmárga 

Formációba tartoznak. Sekély neritikus fáciesű, szürke foraminiferás agyagmárga, gyakran 

turitellás-corbulás makrofaunával („torton slír”, „turritellás, corbulás agyagmárga összlet”) 

(GYALOG 2005). A Tokaji-hegység ÉK-i részén, Sátoraljaújhely és Füzérkajata között 
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található felszínen, illetve felszínközelben. Vizsgálati területünk K-i és D-i részén 

Vilyvitánytól ÉK-re és Füzérradványnál a felszínen is megtalálható. Mélyfúrások közül a 

terület 1 km-es körzetében mélyült Vilyvitány Vv–6, a D-i határon fekvő Füzérradvány Fr–I, 

illetve a Ny-i határon fekvő Füzérkajata Fka–2 harántolták. A vilyvitányi fúrás szürke, 

finomhomokos, agyagos aleurit képződményeit foraminifera együttese alapján az alsó-

badenibe sorolták, míg a Füzérkajata Fka–2 fúrás dácitrétegekkel váltakozó, 146 m vastag 

rétegsorát foraminifera- és molluszkafaunája alapján felső-badeninek tartják. Hosszan tartó, 

nyugodt, tengeri üledékképződésre utal. 

 

Felső-badeni piroklasztitszint tengeri üledékek közbetelepülésével (15–14 millió év) 

A főleg savanyú piroklasztikumokból felépülő, badeni korú Nyírségi Vulkanit 

Formációcsoportba sorolt vulkáni összlet a Tokaji-hegységen kívül az Észak-Tiszántúlon is 

általánosan elterjedt, vastagsága a Nyírségben akár az 1000–2000 métert is elérheti. 

A vizsgálati területtől D-re, Sárospatak és Füzérradvány között futó Radvány-völgy 

szerkezeti vonalától K-re felszínen is jelentős területi elterjedésű badeni vulkanitok között 

riolit, riodácit, dácit és andezit egyaránt megtalálható. A változatos megjelenésű, összetételű 

és genetikájú kőzetcsoportot Sátoraljaújhelyi Riolittufa Formációként különítették el. A 

vulkáni összlet képződésében a piroklasztitszórások mellett jelentős volt a riolit lávafolyások, 

extruzív dómok, dagadókúpok szerepe is. Legelterjedtebb változatai a különböző mértékben 

összesült riolit ártufák. A zeolitos kőzetváltozatok a Mikóházi Riolittufa Tagozatba, a hullott 

típusok a Nyilazóbányai Riolittufa Tagozatba, az áthalmozott tufa–tufit típusok a 

Makkoshotykai Riolittufa Tagozatba tartoznak. A perlites riolitbenyomulásokat a Végardói 

Riolit Tagozatba sorolták. (PENTELÉNYI in GYALOG, BUDAI 2004). 

A Mikóházi Riolittufa Tagozat zeolitosodott riodácit ártufa összlete Vilyvitánytól É-ra, az 

alaphegységi blokktól D-re felszíni, felszínközeli előfordulásból is ismert, de a közelben, már 

a vizsgálati terület K-i, 1 km-es körzetében mélyült Vilyvitány Vv–6 fúrás is 30 m ártufát 

harántolt.  

 

Felső-badeni tenger alatti és szubvulkáni intermedier vulkanitok (15–13 millió év) 

A Nyírségi Vulkanit Formációcsoport intermedier, dácitos–andezites összetételű, felső 

badeni vulkanitjai a vizsgálati területen kibukkanásban nem, csupán mélyfúrásokból ismertek. 

A Füzérkajata Fka–2 fúrásban 704 és 960 m között négy szintben, több mint 130 m 

vastagságú Vágáshutai Dácit Formáció közbetelepülései a Szilágyi Agyagmárga rétegei 

között jelennek meg. Túlnyomórészt szubvulkáni kifejlődésű, kis mélységű 

magmabenyomulás a vulkáni felépítmény alatt, de láva és piroklasztikum is gyakori benne. 

Kőzettanilag piroxén-amfiboldácit, amfiboldácit (PENTELÉNYI in GYALOG, BUDAI. 2004). 

A Füzérkajata Fka–2 fúrás 533,0–550,2 m, illetve 570,0–683,0 m közötti szakasza a 

Füzérkajatai Andezit Formáció típusszelvénye. A Szilágyi Agyagmárga rétegei között, illetve 

annak fedőjében települő piroxénandezitből, valamint biotitos piroxéandezitből álló összlet 

tenger alatti vulkáni működés során képződött. Gyakori a peperites, hialoklasztos, breccsás 

kifejlődése. 

 

Alsó-szarmata piroklasztit szint félsósvízi üledékek közbetelepülésével (13–11 m év) 

A Kozárdi Formáció nyíltvízi, vagy sekélytengeri, partközeli, esetenként beltavi–lagúna 

környezetben lerakódott, csökkent sós vízi törmelékes–karbonátos rétegsor. Szürke, 

zöldesszürke molluszkás agyag, agyag- vagy mészmárga, homok, tufás homok, alárendelten 

oolitos mészkő alkotja. Lagúna fáciesű kifejlődései diatomás, alginites, bentonitosak. 

Gyakoriak benne a puhatestűek maradványai. A formációt a korábbi szakirodalom „cerithi-
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umos rétegek”, „szarmata agyagmárga”, illetve „erviliás agyagmárga” neveken említette. 

Alsó határát a jellegzetes szarmata csökkent sós vízi makro- és mikrofauna, felső határát a 

pannóniai beltengeri fauna megjelenése jelzi (HÁMOR 1985, 1996, 1998). Vastagsága 

általában 100–150 m, kora szarmata. Jellemző vastagsága 100–150 m. 

A vizsgálati területen Filkeházától É-ra a Perecse–Bükk-patak bal oldalán, a terület Ny-i 

határa mentén, illetve Füzérradvány és Vilyvitány között bukkan a felszínre (19. ábra). A 

Füzérkajata Fka–2 fúrásban a badeni vulkanitok fölött, közel 100 m-nyi szarmata vulkanittal 

kettéosztva, 429 m vastagságban jelenik meg. Ugyancsak feltárta a Füzérradvány Fr–1 –11; –

14; –18–19; –22–23; –25; –27; –31–32; –34 fúrás 1,4–23,5 m vastagságban, de ezek a fúrások 

nem harántolták a képződményt, a fedő tavi és forrás, valamint vulkanit képződményeket 

átfúrva a Kozárdiban álltak le. A Vilyvitány Vv–4 fúrás 14 m-t haladt a Kozárdi 

Formációban; a Füzérradvány Fr–I fúrás 139,1 m vastagságban harántolta, feküjében a 

Szilágyi Agyagmárga felső-badeni rétegeit tárta fel.  

A Hegyaljai Vulkanit Formációcsoport a Tokaji-hegység és a Tiszántúl ÉK-i részének 

legelterjedtebb vulkáni képződményeiből áll. Korának meghatározását, kronosztratigráfiai 

besorolását a feküjében levő és a közbetelepülő Kozárdi Formációba sorolt, szarmata korú 

ősmaradványokat is tartalmazó üledékek és radiometrikus koradatok tették lehetővé. Utóbbiak 

korát 11,7–12,3 millió évben adták meg. A formációcsoportba a Szerencsi Riolittufa és a 

Baskói Andezit Formációk tartoznak. Ezek teljes vastagsága 500–900 m lehet. 

A Szerencsi Riolittufa Formációba a Tokaji-hegységben nagy területi elterjedésű és igen 

változatos küllemű alsó-szarmata savanyú piroklasztikumok tartoznak. Korban részben 

megfelel a távolabbi cserháti–mátrai Galgavölgyi Riolittufa Formációnak, annál valamivel 

fiatalabb. A hegység mélyfúrásokkal legjobban megkutatott D-i részén, Mád, Tállya, 

Erdőbénye környékén ez a formáció legalább négy szintre, négy explózió termékeire bontható 

(ZELENKA 1964). A fúrási rétegsorok szerint vastagsága 350–500 m között lehet (PENTELÉNYI 

in GYALOG, BUDAI. 2004).  

A formáció négy tagozata uralja a vizsgálati terület földtani térképét. A Korom-tetőn a 

fekü szarmata Kozárdi Formáció agyagos képződményei fölött, és a tetőt alkotó Erdőbényei 

Formáció, Rátkai Kvarcit Tagozatába sorolt limnokvarcitos tavi összletének feküjét adja a 

horzsaköves riolit ártufa. Térképi nézetben a formáció képződményei a hegyoldalakon Ny- és 

D-i irányban széles zónában jelennek meg a felszínen (19. ábra).Az igen változatos 

megjelenésű és a legnagyobb tömegben jelentkező piroklasztikum árakat a Füzérkomlósi 

Tagozatba sorolták. A szárazföldi térszínen, szubaerikusan felhalmozódó piroklasztikumokra 

jellemző módon gyakoriak benne az elszenesedett, kovásodott fatörzsek. A vízi közegben 

lerakódott tufáknál jellemző a zeolitosodás. Míg az előző változat tömeges, rétegzetlen, az 

utóbbi jól rétegzett, osztályozott.A földtani térkép a vizsgálati terület DK-i részén, a Korom-

hegy D-i oldalától Vilyvitányig a tagozat képződményeinek jelentős felszíni előfordulását 

jelzi. 27 db Fr–jelű füzérradványi fúrás, valamint a Vilyvitány Vv–4 és a Füzérkajata Fka–2 

fúrások harántolták 1–91 m vastagságban. Jellemzően a Kozárdi Formáció fedőjében jelenik 

meg, az Fka–2 fúrásban ketté osztja a Kozárdi Formáció üledékes összletét.Erdőhorváti 

Tagozat néven különítették el a piroklasztikumárak összesült, összeolvadt változatait. 

Vizsgálati területünkön ezt a kőzetváltozatot Füzérkajatától K- és DK-i irányban a Korom-

oldal 325 m alatti szintjében jelöli a  100 000-es felszíni földtani térkép. A területre eső 

mélyfúrások közül a Füzérkajata Fka–1; Füzérradvány Fr–1 és 2 harántolta 28–84,5 m 

vastagságban, a Kozárdi Formáció fedőjében. A füzérradványi fúrásokban fedője az 

Erdőbényei Formáció Rátkai Kvarcit Tagozat tavi, limnokvarcit összlete.A formáció hullott, 

(„kőportufa”) változatait Abaújszántói Tagozatként különítik el, de ez a kőzetváltozat a 

vizsgálati terület felszínén és fúrásból sem ismert. Az áthalmozott hullott, illetve víz alatt, 

szubmarin–szubakvatikus módon lerakódott tufákból felépülő Kékedi Tagozat képződményei 

azonban megtalálhatók. A vizsgálati terület jelentős részén, Füzérkajatától Füzérradványon át 
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Vilyvitányig a Korom-hegy alsóbb részeit végig ez a képződmény alkotja (19. ábra). A 

Kékedi Tagozathoz sorolják a Füzérkajata Fka–2 fúrás szarmata tufás képződményeinek felső 

6,1 m-es szakaszát is. A vizes közegbe hullott tufák, gyakran bentonitosodtak, zeolitosodtak.  

Alsó-szarmata riolit lávadómok es lávafolyások 

A Pusztafalui Riodácit Tagozatba sorolják a hegységben előforduló szarmata korú riolit és 

dácit közötti átmenetet alkotó kőzettípust. Megjelenésében, szerkezetében, szövetében, 

ásványos összetételében is a riolithoz hasonló, elkülönítésében kémiai összetétele a döntő. A 

riolitokhoz hasonlóan lávadómokat, dagadókúpokat képez. Füzérkajatától ÉK-re, a vizsgálati 

terület É-i határa mentén, a Pap-hegy–Bába-hegy térségében jelzi előfordulását a földtani 

térkép (19. ábra). 

Szarmata andezites–dácitos vulkáni működés 

A Baskói Andezit Formáció savanyú piroxénandezitjei intermedier vulkánosság során 

kerültek a felszínre, vagy nyomultak felszínközelbe. A korábban jellemző tenger alatti 

vulkánossággal szemben a szarmata korszakra az andezitvulkánok nagy része szubaerikussá 

vált, vulkáni szigeteket alkotva. Területi elterjedését tekintve a hegység felszínének mintegy 

45%-át alkotja, de jelentős a felszín alatti előfordulása is. A hegység legmagasabb kiemelke-

dései mind ebbe a formációba sorolhatók. Belső szerkezetét tekintve a rétegvulkáni éppoly 

gyakori, mint a szubvulkáni test. Előbbi felszíni lávafolyásai gyakran vékonylemezes-pados 

szerkezetűek, fluidális szövettel, szerkezettel, de az eredeti lávabreccsás, aa-szerkezetű válto-

zat is gyakori az erózió, a felszíni mállás következtében lekerekített, gömbös-tömbös felszín-

nel. A szakaszos explóziós tevékenységet tufa és agglomerátum közbetelepülések jelzik. 

Radiometrikus kora 11,4–12,6 millió év, szarmata. 

A vizsgálati terület DK-i sarkában Füzérradvány és Vilyvitány között 3 kis foltban jelzi a 

100 000-es földtani térkép. A területen mélyült mélyfúrások közül csak a Vilyvitány Vv–2 

harántolta 1 m lejtőüledék alatt a fúrás talpáig, 25,6 m mélységig. 

A szarmata–pannóniai Tokaji Vulkanit Formációcsoport képződményei a Tokaji-hegység 

Ny-i részén, peremvidékén és a Csereháton fordulnak elő. A csoporton belül három formációt, 

az Erdőbényei, a Vizsolyi Riolittufa, valamint az Amadévári Andezit Formációt különíttették 

el (PENTELÉNYI in GYALOG, BUDAI. 2004). Vastagsága meghaladja a 200 métert. 

Az Erdőbényei Formációt utóvulkáni hévforrás működés hatására csökkent sós vízi, tavi, 

valamint szárazföldi környezetben képződött kovaüledékek alkotják. Jellemzően kovaföld 

(Ligetmajori Kovaföld T.), illetve limnokvarcit és gejzirit (Rátkai Kvarcit T.) építi fel, közbe-

települt agyag, homok, áthalmozott riolittufa, valamint helyenként erősen agyagásványosodott 

(bentonitosodott, kaolinosodott) tufitrétegekkel. A Korom-hegy fő tömegét adják a közel 

100 m vastagságú, több ciklusú tavi üledéksor kovásodott riolittufái, homokkövei, aleuritjai és 

illit telepei. A tavi vulkanoszediment összlet zárótagjaként limnokvarcit és gejzírit képződött. 

Az illittelepeket a XIX. század közepe óta bányásszák. 

A formáció kvarcitos kifejlődéseit a Rátkai Kvarcit Tagozatba sorolják. Rátkán, az 

erdőbényei Liget-major–Alsó-ligeten és a vizsgálati terület központi részét alkotó füzér-

radványi Korom-hegyen főképpen limnokvarcit a jellemző kőzetváltozat. A limnokvarcit 

testek vastagsága néhány cm-es zsinóroktól a több m vastag, kiterjedt takarókig változhat. Az 

édesvízi, tavi, általában jól rétegzett kovakőzet SiO2 tartalma elérheti a 95–98%-ot is.  

A gejzíritkúpok horizontális kiterjedése kisebb, de a hévforrásokhoz vertikálisan jelentős 

méretű, kovásodott gyökérzóna tartozhat. A telérkvarcit, vagy hidrokvarcit jellemzően vulka-

nitok, elsősorban andezit hasadékaiban vált ki. A telérek vastagsága néhány cm-től néhány 

méterig változhat, hosszuk pedig több km is lehet. 

A vizsgálati terület közepét alkotó füzérradványi Korom-hegy felső részeit a  100 000-es 

felszíni földtani térkép (KUTI, PENTELÉNYI 2005) egységesen a Rátkai Kvarcit Tagozatba 
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sorolta (19. ábra). A Tokaji-hegység 1976-ban kiadott 50 000-es földtani térképe (GYARMATI 

et al. 1976) a hegy DK-i oldalában felső-szarmata–alsó-pannóniai limnokvarcitot, a többi 

részeken agyagásványosodott és kovásodott alsó-szarmata összesült riolit ártufát (Erdőhorváti 

T.) jelöl. A Hollóháza–Füzérkajata 1:25 000-es térképlap (PENTELÉNYI, PERLAKI 1975) a 

túlnyomó összesült riolit ártufa mellett kis területen riolit ártufát (Füzérkomlósi T.) is 

feltüntetett. A  100 000-es térkép formáció, illetve tagozat szintű határai az ártufa területen 

nem esnek egybe a korábbi térkép vonalaival, a Korom-hegy felső részét alkotó Rátkai 

Kvarcit Tagozat folt Ny-i határát a korábbi összesült riolit ártufa folton belül húzták meg. A 

folyamatos rétegsorban a litosztratigráfiai határ meghúzása a két vulkanit formációcsoport, az 

esetenként vizes környezetben lerakódott ártufák és a tavi, de jórészt vulkanogén anyagból 

álló, ciklusos vulkano-szediment képződmények között igencsak nehéz feladat. Míg 

CSONGRÁDI et al. (1996) szelvényén rendezett horzsaköves riolittufa, kovásodott tufit–illites 

összlet, kovásodott homokkő, kovásodott agyagkő, limnokvarcit összletet jelöl (ami a határ 

behúzását egyszerűnek ígéri), a 21. ábra is bemutatott (SEVDANOV 2009 in CSONGRÁDI et al. 

2014) szelvény a szarmata agyagmárga (Kozárdi F.) fölött osztatlan tufitbreccsa és tufa 

rétegsort, valamint ennek bázisán lokálisan, vagy közberétegezve homokkő és 

aleurolitrétegeket mutat. A formációhatárt ezen a rétegsoron belül kellene elhelyezni. 

A területen mélyült, a GeoBankban szereplő átértékelt, Füzérradvány Fr–1 –43 jelű 

fúrások mindegyike elkülöníti az Erdőbényei Formációt, illetve a Rátkai Kvarcit Tagozatot, 

és feküjében a Szerencsi Riolittufa F. Erdőhorváti, vagy Füzérkomlósi Tagozatát. A tavi 

képződmények vastagsága a fúrásokban 1,3–102,2 m között változott.  
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20. ábra. A füzérradványi Korom-hegy–Korom-tető földtani térképvázlata 
(Csongrádi, Zelenka 1995 In Csongrádi et al. 2014.). 

1. ércesedett, kovás breccsazóna, 2. kovás hévforrás üledék, 3. gejzírit, 4. riolit és riolitbreccsa, 5. aleurolit, 6. 

homokkő, 7. riolittufa és tufit (Szerencsi Riolittufa F.?), 8. agyagmárga (? vagy horzsaköves riolittufa), 9. törés, 

10. fúrások és azok vízszintes vetülete, 11. az illitbánya udvara, 12. fúrás 2007, 13. fúrás, 2008–2009 

A vizsgálati terület Korom-hegy–Korom-tető közötti részéről részletesebb litológia (nem 

litosztratigráfiai) beosztást ismerhetünk meg CSONGRÁDI, ZELENKA (1995), illetve 

CSONGRÁDI et al. (1996, 2014) publikációiból. A közölt térképvázlatok (20. ábra) a Korom-

hegy–Korom-tető vonulat DK-i lábánál, az 50 000-es tájegységi térképen limnokvarcitnak 

jelölt területen horzsaköves riolittufa (agyagmárga? zárójelben a CSONGRÁDI et al.2014 által 

hivatkozott CSONGRÁDI, ZELENKA (1995) térképvázlatban szereplő nevek) rétegeket jelölnek. A 

hegyoldalban fentebb és hasonló szintben a hegyvonulat ÉNy-i oldalában kovásodott tufitot 

(riolittufa és tufit), valamint kovásodott homokkő (homokkő) rétegeket jeleznek a 

térképvázlatok. A riolittufa alsó, ártufa jellegű részei még a Szerencsi Riolittufa Formációba 

sorolhatók, de a felső, tufitos szakasz és a fölötte települő túlnyomó részt üledékes és átalakult 

képződmények már az Erdőbényei Formáció részei. 

A leírások szerint a 30–100 m vastagságban megőrződött, több ciklusban képződött, erős 

utóvulkáni hatásokat mutató tavi üledékes, vulkanoszediment összlet alsóbb részein 

kovásodott homokkövek, aleurolitok (helyenként szarmata növényi lenyomatokkal) és tufitok 
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váltakoznak (PÁLFALVY 1953). Az egykori gejzírtavi környezetben több rétegben műrevaló 

illit is képződött. A kavicsos–homokos és tiszta agyagos lencsesoros illites szintek 

maximálisan 30 m körüli vastagsággal fordulnak elő (MÁTYÁS 1974). Az illites összlet 

képződése, a riolitos kiinduló kőzetből történő agyagásványosodás során jelentős mennyiségű 

SiO2 távozott, ami hozzájárulhatott a környező és magasabb térrészek tavi üledékeinek 

kovásodásához. 

A hegyvonulat legmagasabb zónáját a térképvázlatok szerint kovásodott agyagkő 

(aleurolit) jellemzi. A hegygerincen megőrződött sávon belül, az egykori tavi összlet legfelső 

szintjében, 100–200 m-es foltokban vékonyrétegzett, fehér, fekete és vörös színű limnokvarcit 

(kovás hévforrás üledék) jelenik meg vízinövény-maradványokkal és kvarcerecskékkel. Öt 

helyen (Korom-hegy, Emberkő, Bánya-oldal, Pengő-oldal és Korom-tető) 10–50 m átmérőjű 

kvarc-opál-kalcedonos összetételű, tömött, kaotikus szövetű gejziritek is megfigyelhetők.  

A Korom-hegy Ny-i oldalában, 270–300 m egy kis foltban felső-szarmata–alsó-pannóniai, 

növénymaradványos agyag, homok, tufit kovásodott előfordulását, a Sajóvölgyi Formáció, 

Hernádvölgyi Agyag Tagozatának kibukkanását jelzik a földtani térképek (19. ábra). A 

Hernád-völgyében Abaújszántó és Abaújvár között jellemző képződményt túlnyomórészt 

szárazföldi, limnikus–fluviatilis tarka, mészcsomós agyag alkotja, aleurit- és homok- 

betelepülésekkel, helyenként molluszka és ostracoda faunával. A faunában megjelenő 

szarmata és pannóniai alakok alapján korát a szarmata–pannóniai határára teszik. 

 

Legfiatalabb (pannóniai) riolit és riodácit (10 millió év) 

Az Emberkő területén kibukkanó, ÉÉNy–DDK-i irányban megnyúlt 150×600 m-es riolit- 

és riolitbreccsa testet CSONGRÁDI, ZELENKA (1995) riolit dagadókúpként, illetve 

apofízatestként (CSONGRÁDI et al. 2014) ábrázolta térképvázlatain (20. ábra) és szelvényeiben 

(21. ábra), mely metszi a tavi, hévforrás üledékeket és a fekü ártufákat, azokkal breccsás 

szegéllyel érintkezik. A kibukkanás már a múlt század első felétől ismert volt (LIFFA 1934, 

SCHRÉTER 1948), de a 25 000-es tájegységi térkép még a környezetével egyezően, kovás és 

agyagásványosodott, szarmata korú összesült riolit ártufaként ábrázolta. Ennek nyomán az 

50 000-es tájegységi, majd a  100 000-es földtani térkép sem különítette el. A sekély 

szubvulkáni apofízát tömeges–folyásos sávos riolit, folyásos lithofizás kvarcriolit, láva 

breccsás lithoidos riolit, perlitobszidián zárványos riolit, hólyagos-sávos riolit fáciesek 

jellemzik (CSONGRÁDI et al. 1996). Összetétele riolitos, helyenként riodácitos, részben 

kálimetaszomatikus átalakulást szenvedett. Mivel a szubvulkáni test metszi a tavi, hévforrás 

üledékeket és a fekü vulkáni összletet, ártufákat is, ezért azoknál mindenféleképpen fiatalabb, 

pannóniai korú lehet. Litosztratigráfiailag esetleg a Vizsolyi Riolittufa Formáció, Sulyomtetői 

Riolit Tagozatával párhuzamosítható. 

A területen az emberkői riolittesttel párhuzamosan orientált öt, egyenként több száz méter 

hosszú és 10 m-t meghaladó vastagságú kovás breccsazóna is megjelenik. Az uralkodóan 

ÉÉNy- és É-i csapású, extenziós szerkezetek ÉK-i irányú, feltehetően balos nyírási zóna 

következtében nyílhattak fel. A polimikt breccsás zónák, hidrotermális breccsatelérek anyaga 

a mindenkori mellékkőzet és sok riolit, valamint alaphegységi törmelékből áll, amit kvarcerek 

jártak át és gyakran erős limonitosodás kísér. A breccsazónák, -telérek lehetnek a területen 

észlelt epitermás ércesedést jelző geokémiai anomáliák forrásai (CSONGRÁDI, ZELENKA 1995, 

CSONGRÁDI et al. 1996, 2014). 
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21. ábra. Földtani szelvény a Korom-hegy–Korom-tető vonulaton keresztül 

(20. ábra A–B szelvény, SEVDANOV 2009. In CSONGRÁDI et al. 2014). 

A szelvény a szarmata–pannon ártufa–tufit–tavi összletet nem tagolja. 1. kovás hévforrás üledék 2. kvarcerek 3. kovásodott 

breccsazóna 4. kovásodott tufit breccsa 5. riolit és riolitbreccsa 6. homokkő és aleurolit 7. tufit breccsa és tufa 8. agyagmárga 

(Kozárdi F.) 9. kvarccsillámpala (Vilyvitányi Fcs.) 

Kvarter 

A késő pleisztocén–holocén során a lejtők alján, areális lemosás eredményeként, változatos 

szemcseösszetételű deluvium halmozódott fel. A helyi körülmények függvényében agyag, 

homok, agyagos aleurit, homokos kavics egyaránt megtalálható benne. 

A száraz, deráziós völgyeket proluviális–deluviális üledék tölti ki. Változó szemcseméretű, 

nagyrészt agyag és aleurit, homok, kevés kaviccsal.  

A vízfolyások alluviális, folyóvízi üledékeit változatos szemnagyság, de általában finomabb 

szemcseméret jellemzi. A vizsgálati területen patakvölgyei mentén jelenik meg (19. ábra). 
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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 

Vízkutató fúrások és ivóvízkutak „hiányában” (összesen három, fúrási adat áll rendel-

kezésre) meglehetősen nehéz jellemzést adni a vulkanit összlet vízföldtanáról. Ugyanakkor a 

területen előforduló források támpontot jelenthetnek ehhez. 

 

1.3.1.1.1. Talajvíztartók 

A talajvíztartó a vizsgálati terület nagy részén nem tekinthető egységesnek a területet 

alkotó vulkáni képződmények kifejlődéseinek és jelentős átalakulásainak következtében. 

Talajvíz a területünk nagy részén a Szerencsi Riolittufa Formáció vulkáni képződményeinek 

repedésrendszerrel, utólagos bontottsággal érintett részeiben található és emellett a területünk 

ÉNy-i, illetve, Ny-i, déli, DK-i részein többnyire pleisztocén korú deluviális üledékekben 

találjuk. Füzérkajatától déli irányban ugyanakkor a Kozárdi Formáció törmelékes–karbonátos 

rétegsora képezheti a talajvíztartót. Kisebb részben a területen a vízfolyások völgyeiben 

(Perecse–Bükk-, Bisó-, Falu-, Száraz- és Marócsa-patakok) található holocén alluviális 

homokokban, kavicsos homokokban található a talajvíztartó. A Korom-tető és a Korom-hegy 

területén, illetve peremein megjelenő Erdőbényei Formáció homokosabb, lazább 

kifejlődéseiben is találhatunk talajvizet, amelyek agyagos, agyagásványos, átalakult részei 

vízzáróként működhetnek. A terület középső részén a Hegyaljai Vulkanit Formációcsoport (l. 

Szerencsi Riolittufa Formáció) nagy része, míg tőle keletre a Nyírségi Formációcsoport 

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 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 középső részén lévő Korom-

tető, Korom-hegy felől az alacsonyabb térszíneken folyó főbb patakvölgyek felé, a Perecse–

Bükk-, Bisó-, Falu-, Száraz- és Marócsa-patakok völgyei felé áramlik. 

A területen – tekintettel arra, hogy nagy területen rosszak a vízvezető képződmények  – 

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

A fentebb említett vízfolyások völgyeiben maga az allúvium jelenti a talajvízadó 

képződményt, ahol a talajvízszint felszínhez közeli. 

 

1.3.1.1.2. A Hegyaljai Vulkanit Formációcsoport vízföldtani jellemzői 

A területünkön az aljzaton megjelenő agyagmárgás képződményen belül, illetve azon 

települten a Hegyaljai Vulkanit Formációcsoport képződményeinek (Szerencsi Riolittufa, 

Baskói Andezit Formációk) több száz méteres vastagságot elérő összlete jelenik meg. A 

breccsás, tufitos vulkanitrétegek laza, durva szemcsés összetételük következtében akár 

jelentősebb víztartókat is képezhetnek. Ugyanakkor a területünkön a késő-miocénben zajlott 

erős utóvulkáni tevékenység következtében a tavi üledékes, vulkáni összletek, vagy szórt 

tufás, breccsás szintek jelentős átalakulást szenvedtek. Ennek eredményeképpen a Korom-tető 

és a Korom-hegy térségében a vulkáni szedimentek jelentős kovásodást mutatnak: az egész 

területen jellemzőek a kvarcittelérek, kovás breccsazónák, kvarcerekkel átjárt vulkanitok. Az 
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összlet tetején, mintegy lezárásként, egy maximum néhány 10 méteres vastagságú kavicsos–

homokos és illites szintek váltakozásából álló összlet, az Erdőbényei Formáció települ. 

Fentiek következtében a területet alkotó vulkanoszedimentek csak korlátozottan 

alkalmasak víz tárolására. Csak a kovás átalakulás által nem érintett „üde”, de porózusabb, 

lazább, esetleg (kovás, vagy agyagos) kitöltéssel nem rendelkező repedésekkel átjárt részein, 

vagy az Erdőbényei Formáció homokosabb, átalakulásoktól mentes szintjeiben várható 

csekély mennyiségű víz. 

Jól mutatja ezt az is, hogy források elsősorban a hegylábi területeken jelennek meg, a 

völgyek – még az erősebben bevágódottak is – nagy magasságig száraznak bizonyulnak. Kb. 

három kisebb forrás található a Korom-tetőtől ÉNy-i irányban. A Gáspár-kút kb. 390 m Bf 

magasságban fakad és kb. 2 l/p-es, míg a Palánkos-kút-forrás és a vele szomszédos források 

már csupán csak 360–365 mBf magasságban fakadnak. Előbbinek 10 l/p körüli hozamot 

mértek az 1980-as években. A „szintben” hozzájuk legközelebb eső forrás is már közel 100 

méterrel alacsonyabban, mintegy 280 méteres magasságban fakad. Ezen, mintegy 200 méteres 

magasságig fakadó forrásoknak a hozama is csekély, maximum 2–15 l/p körül alakul. 

Mindezek leginkább közeli beszivárgási területeket jeleznek, rövid felszín alatti tartóz-

kodással. 

Fentiek alapján a területen a vulkáni rétegsorban csak csekély mennyiségű vízre számíthatunk, 

melynek áramlása elsősorban a repedésekhez, üregekhez kapcsolódhat: ennek megfelelően a 

bányászat során koncentrált vízbeáramlások, vízfakadások várhatóak. 

A területen előforduló felszín alatti vizekkémiai összetételéről meglehetősen szegényes 

információk állnak rendelkezésre. A legtöbb adat a területen előforduló forrásokra 

vonatkozóan áll rendelkezésre. A források a miocén vulkanit összletből alacsony, 5–10 l/p-es 

hozammal fakadnak. Vízösszetételüket tekintve CaHCO3-os, CaMgHCO3-os kémiai jellegűek 

és rendszerint 200–550 mg/l-es összes oldottanyag-tartalommal (TDS) rendelkeznek. 

Néhány esetben találkozhatunk MgCaHCO3SO4-os, vagy nagyobb szulfáttartalmú vizekkel 

is, melynek oka a talajvíztartót alkotó kőzetek kémiai összetételében keresendő. Ilyen például 

a felszín alatti vizekben megemelkedő kovasavtartalom, mely már a források vizében is 

többnyire 35 mg/l felett alakul. 

A Filkeháza–1 jelű fúrásban megjelenő víz alacsony, mintegy 200 mg/l-es TDS-sel és 

CaMgHCO3-os kémiai jelleggel, valamint 120 l/p-es hozammal rendelkezik. A Füzérkajata 

Fka–2 jelű fúrásból mintegy 460 m-es mélységből származó vízminta ezzel szemben a 

mélyebb régiókban magasabb TDS-ű és eltérő össeztételű vizeket jelez: a vízminta kb. 2000 

mg/l-es összes oldottanyag-tartalommal és NaHCO3-os kémiai jelleggel rendelkezik. 

 

1.3.1.1.3. Lokális, a késő-pannóniainál idősebb rétegvíztartók 

Az aljzatot vizsgált terület ÉK-i és K-i részein variszkuszi közepes fokú metamorf kép-

ződmények (Vilyvitányi Csillámpala Formáció), míg tőle Ny-ra, DNy-ra a Füzérkajatai 

Porfiroid Formáció kis fokú metamorfózist szenvedett porfiroid képződményei, illetve azon 

települten a Kásói Formáció folyóvízi, ártéri, vagy tavi környezetben lerakódott, perm 

időszaki riolit és ignimbrites riolittufa közbetelepüléses szürke, felfelé vörös színű 

homokkőből, alárendelten konglomerátumból álló rétegsora alkotja. Az aljzat Vilyvitány 

környékén, tőle É-i irányban a felszínen, míg Füzérkajata térségében már mintegy 950 

méteres mélységben jelenik meg. 

A Füzérkajata Fka–2 jelű fúrásban harántolt Kásói Formációból áll rendelkezésre egy 

vízkémiai elemzés. Ez 1990 mg/l TDS-sel és NaHCO3-os kémiai jelleggel rendelkezik. 
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1.3.2. A terület vízföldtani egységeinek természetes utánpótlódása 

1.3.2.1. Beszivárgás csapadékból 

A vizsgálati területen a talajvíztartót elsősorban miocén korú vulkáni kőzetek felső mállot-

tabb zónái, illetve a patakvölgyek allúviumai alkotják, melyben a talajvíz helyenként 140–

150, de akár 200–250 méteres mélységben található. E képződmények határozzák meg a 

meteorológiai viszonyok mellett a beszivárgás mértékét is. A területen előforduló zömében 

finomszemcsés képződmények, tömör kőzetek alapján az évi csapadék kb. maximum 4–5%-

ára becsülhetjük a beszivárgás mértékét. Ki kell emelni, hogy a területre lehulló csapadék 

nagy része a terület meredek domborzati jellegének következtében a felszínen folyik le, a 

felszín alá bejutó csapadékmennyiség ennek következtében meglehetősen csekély. 

 

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

karszt- és repedésvizeiből) 

Leginkább a vizsgált területen és azon kívül Ny-i, D-i és K-i irányban található kainozoos 

vulkáni összlet képződményeinek oldalirányú utánpótlódásukat a topográfiai kiemelkedések 

irányából kapják. A Falu-patak és a Basó-patak völgyeiben elsősorban északias, területünkön 

keleti irányból történik. Az aljzati képződmények esetében az oldalirányú utánpótlásra É-i, 

ÉK-i irányból számíthatunk. A területünkön a patakok fakadási szintjeiig, mintegy 200–250 

mBf magasságig, vagy annál alacsonyabb szintekig számíthatunk a csapadék, illetve a 

„talajvizek” irányából is származó komponensekre. Tekintettel ugyanakkor a terület 

változatos települési és képződményeinek rendkívül átalakult, kovásodott voltára, az áramlás 

mértéke várhatóan 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: 

— források, 

— állandó vízfolyások, 

— talajvíz-párolgással jellemezhető területek, 

— szivárgó felszínek, 

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

Az első négyféle típusú megcsapolás területünkön döntő mértékben a talajvizek és részben 

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. 
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1.3.3.2. A terület mesterséges megcsapolásai 

A vizsgált területen ivóvíz célú vízkitermelés nem zajlik, egyedül annak közvetlen, néhány 

kilométeres körzetében van jelen felszíni vizekből engedélyezett víztermelés. A területen 

korábban mélyült ivóvíztermelő kutak jelenleg nem üzemelnek. Egy további kút termelt még 

bányászati céllal, de 2015 óta már az sem üzemel. A terület határain kívül találhatók csak 

jelentősebb ivóvíz célú vízkivételek (Pálháza, Sátoraljaújhely). 

 

1.3.4. A terület vízminőségi képe 

A Füzérkajata vizsgálati terület felszín alatti vizeinek vízgeokémiai értékelése a területen 

mélyült kutak és fúrások 2020 februárjában az MBFSZ Vízföldtani Adattárában található 

Vízföldtani naplók és egyéb rendelkezésére álló archív vízkémiai vizsgálatainak felhasz-

nálásával a területet érintő hidrodinamikai egységekre terjedt ki. Ki kell ugyanakkor emelni, 

hogy a területet rendkívül kisszámú vízmintavételezésre alkalmas objektum (forrás, fúrás, 

vízkút) érinti, így a rendelkezésünkre kevesebb, mint 20 mediánérték áll rendelkezésre. 

A felszínközeli, (sekély) hegyvidéki víztestek vizsgálata a kloridion, a hidrogén-karbonát-

ion és az összes oldottanyag-tartalom alapján készült, mely általános képet nyújthat a területet 

alkotó összlet/víztartó általános vízösszetételéről, szennyezettségének mértékéről, vagy egyéb 

ható tényezőkről (pl. párolgásról). A felszínközeli zónákban lévő lokális áramlási részek 

növelik a változékonyságot. A megcsapolási területek felszínközeli részein a vízminőséget 

befolyásoló döntő faktor a talajvízpárolgás, 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. Mivel a terület vízáramlás szempontjából speciális 

helyzetben van, a talajvíz/rétegvíz mennyisége csekély, az e zónákban előforduló és várhatóan 

kitermelendő vizek alapösszetételének meghatározása fontos faktor. 

A rendelkezésre álló mérési adatok közül 15 származik forrásból, vagy sekély mélységből, 

minden esetben a miocén korú riolittufát, kovás riolittörmeléket mintázva. 

Az összes oldottanyag-tartalom a területen a fenti mérési adatok alapján, a 10%, illetve 

90% percentilis értékek figyelembe vételével jellemzően 160–565 mg/l (medián körülbelül 

370 mg/l). A főbb jellemző alkotók a következő tartományokban változnak: körülbelül 5–21 

mg/l Na
+
, 23–110 mg/l Ca

2+
, 8–22 mg/l Mg

2+
. A kloridion tartalom 5–33 mg/l (medián 

körülbelül 15 mg/l), míg a hidrogén-karbonát-tartalom 105–380 mg/l között változik 215 mg/l 

körüli medián érték mellett, addig a szulfát mennyisége 15–46 mg/ között alakul. A 

legmagasabb koncentráció értékek (555–600 mg/l) Füzérradvány és Vilyvitány határában 

találhatók. Ezen kutakban a hidrogén-karbonát mennyisége elérheti 430 mg/l, a szulfát akár a 

70 mg/l értéket is. Ki kell térni továbbá arra is, hogy a miocén korú vulkanitok kőzettani 

összetétele következtében az innen származó vízben 16–65 mg/l-es kovasavtartalom mérhető. 

A miocén vulkanit összletben tárolt vizek összetétele a területen fakadó források víz-

összetétele alapján többnyire CaMgHCO3-os, néhány esetben CaHCO3-os, vagy MgCaHCO3-

os, melyek mellett esetenként magasabb szulfáttartalom figyelhető meg. 

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

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

Whisker diagramon (22. ábra) ábrázoljuk. A diagramok „doboz”-részei a felső és alsó 

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

határai a 10% és 90% percentilis értékeknek felelnek meg. 
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A területről fentiek mellet még három vízkémiai adattal rendelkezünk, melyek közül a 

Filkeháza–1 jelű fúrásból, a badeni–alsó-pannóniai vulkanit összletből származó víz 

előbbiekhez hasonlóan alacsony, kb. 205 mg/l-es TDS-sel és CaMgHCO3-os kémiai jelleggel 

rendelkezik. A főbb jellemző alkotók közül a Na
+
 20 mg/l, a Ca

2+
 45 mg/l, a Mg

2+ 
14 mg/l, a 

HCO3
–
 195 mg/l, a Cl

-
 10 mg/l, míg a SO4

2– 
mennyisége 40 mg/l körül alakul. 

A Füzérkajata Fka–2 jelű fúrásból származó, bár eltérő mélységből és képződményből 

(kb. 460 m-es mélységből a Kozárdi és mintegy 965 m-es mélységből a Kásói Formációból) 

vett vízminták szinte teljes egyezést mutatnak. Itt 1990–2005 mg/l-es TDS tartalmú vizek 

jelennek meg. A NaHCO3-os kémiai jellegű vizek egyéb jellemzői az alábbiak: mintegy 560 

mg/l Na
+
, 3 mg/l Ca

2+
, 140–145 mg/l Cl

–
, 1130–1165 mg/l HCO3

-
 és kb. 110 mg/l SO4

2–
. 

 

 
 

22. ábra. A koncessziós területen és 1 kilométeres körzetén belüli, a felszíntől számított  

5 méteres mélységig vett vízminták klorid, hidrogén-karbonát és TDS értékeinek  

Box–Whisker diagramja a medián értékek feltüntetésével  

(a szennyezett kutak adatainak elhagyásával) 

Összefoglalóan elmondható, hogy a területen a miocén korú vulkáni összletben, sekélyebb 

mélységben tárolt felszín alatti vizek vízösszetétele meglehetősen egyveretű és CaMgHCO3-

os kémiai jellegű és csak néhány esetben tapasztalunk CaHCO3-os, vagy MgCaHCO3-os, 

vagy magasabb szulfáttartalmú vizeket. Az összlet több száz méteres mélységben tárolt vizei 

ugyanakkor már egyértelműen NaHCO3-os víztípussal rendelkeznek. 
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1.4. A vizsgálati terület vízgyűjtő-gazdálkodása (MBFSZ, OVF) 

Az alábbi fejezet a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv Felülvizsgálata (VGT2) 2015. december 

22-i keltezésű anyagából összegyűjtött állományok felhasználásával készült. Az értékelés 

során mind a szigorúan vett vizsgálati területet, mind annak 1 km–es négyszög alakú körzetét 

figyelembe vesszük, mert a tevékenység hatása a konkrét helyszín függvényében a vizsgálati 

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. Területe összesen egy felszíni 

vízgyűjtő alegységet érint, ez a 2–5 (Tokaj-hegyalja).  

A területet és 1 km–es körzetét csupán egy vízfolyás víztest érinti (16. táblázat), azonban 

két víztest kategórián kívüli vízfolyás is keresztülfolyik a területen. Állóvíz nincs a területen. 

 
16. táblázat. A területen és az 1 km–es körzetében lévő vízfolyás víztestek 

Vízfolyás neve Kódja Területen Típusa Hasznosítás VIZIG 

Bózsva-patak felső 

vízgyűjtője 
AEP349 igen 

állandó vízszállítású természetes 

vízfolyás 
vízelvezetés, vízellátás ÉM 

 

 

A területen számos (20 db) kisebb forrás található, 1 km-es körzetében további 3 fakad. 

A területen és annak 1 km-es körzetében nem található elöntési terület és nagyvízi meder, 

nagyműtárgy; keresztirányú műtárgy is csak a Nyíri-patak fenéklépcsője az 1 km-es körzet 

délnyugati részén. A terület nem belvízveszélyeztetett. 

A 23. ábra a felszíni vízgyűjtő alegységeket, a felszíni vizek használatát és a vízjárta 

területeket mutatja be. 

 
 

23. ábra. Felszíni vízgyűjtő alegységek és felszíni vízhasználat a területen  

(vízjárta területek) 
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1.4.1.2. A terület felszín alatti víztestei 

A vizsgálati területen és 1 km-es körzetében a hideg vagy langyos vizet adó felszín alatti 

víztestek közül csak kettő található, a sekély hegyvidéki, ill. hegyvidéki Zempléni-hegység–

Bodrog-vízgyűjtő víztest (sh.2.7, h.2.7) (24. ábra, l. később 26. ábra).  

 
24. ábra. A területet érintő sekély felszín alatti víztestek, 

a nyilvántartott sekély kutak feltüntetésével 

 

Karsztos és 30 °C–nál melegebb vizet adó porózus víztest nem esik a területre.  A terület 

felszín alatti víztesteit összefoglalóan a 17. táblázat mutatja be. 

 
17. táblázat. A területre és annak 1 km–es körzetére eső felszín alatti víztestek 

A víztest neve 
Víztest 

VOR 

Víztest 

azonosító 

Területre 

esik 
Típus 

Zempléni-hegység–Bodrog-

Vízgyűjtő 
AIQ665 sh.2.7 igen sekély hegyvidéki 

Zempléni-hegység–Bodrog-

Vízgyűjtő 
AIQ666 h.2.7 igen hegyvidéki 

 

1.4.1.3. Határ menti víztestek 

A terület víztestei nem tartoznak ICPDR szinten kiemelt aggregátumhoz, Tisza vízgyűjtő 

szinten sem kiemelt víztestek. 
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1.4.2. Felszíni és felszín alatti védett területek 

Az EU–VKI szerint is, a területen védettséget élveznek a különböző természetvédelmi 

területek vizes élőhelyei, mint nemzeti parkok, természetvédelmi területek, tájvédelmi körze-

tek, Natura 2000 és Ramsari védettségű területek, továbbá a halas vizek, a nitrátérzékeny és a 

tápanyagérzékeny területek, egyúttal a kijelölt természetes fürdőhelyek és rekreációs célra 

használt folyóvizek és állóvizek (25. ábra). A természetvédelmi területekről bővebben a 1.1.4. 

fejezetben olvasható információ.  

 
 

25. ábra. Felszín alatti víztől függő ökoszisztéma szerinti természetvédelmi területek 

 

Védett területek közé tartoznak az ivóvízbázisok védőterületei és védőidomai is, ezeket az 

1.4.2.3. fejezetben részletesen ismertetjük. 

„Ex lege” védettséget élvező lápok és szikesek nem találhatók a területen. Az 1 km-es 

körzet északi részén 3 barlang található (Embercsempész, Emeletes, Bába-hegyi), melyek 

felszíni védőövezete éppen érinti a vizsgálati terület északi határát.  

A belterületeket kivéve, természetvédelem alatt áll az egész vizsgálati terület. Felszín alatti 

víztől függő ökoszisztéma (FAVÖKO) jelen van a vizsgálati területen és 1 km–es körzetében; 

ezek azonban természetvédelmi szempontból védettek (Tájvédelmi Körzet, Natura 2000 SAC, 

Natura2000 SPA) (18. táblázat).  

A területen a nitrátértékenység főképp a településekre és azok közvetlen környezetére 

jellemző, elsősorban a mezőgazdasági területekre. A terület nem tápanyagérzékeny. 
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18. táblázat. Felszín alatti víztől függő ökoszisztéma (FAVÖKO) 

Védett terület típusa Védett terület azonosító Védett terület elnevezése FAVÖKO típus 

Natura2000 SAC HUBN20085 Északi-Zempléni-hegység vízi (forrás, alaphozam) 

Natura2000 SPA HUBN10007 

Zempléni-hegység a Szerencsi-

dombsággal és a Hernád-völggyel 

 

vízi (forrás, alaphozam) 

Tájvédelmi Körzet 172/TK/84 Füzér 
vízi (forrás, alaphozam) 

 

 

1.4.2.1. Felszíni védett termelések 

Felszíni vizeket érintő ivóvíz célú vízkiemelés nem történik a területen. A terület 

közelében, Füzéren található felszíni vizeiből engedélyezett vízkiemelés, melyet a 19. táblázat 

mutat be. 

 
19. táblázat. Felszíni vízkivételi helyek 

Név Víztest VOR Település Vízkivételi hely (Fkm) Vízkivétel célja 
Engedélyezett vízkivétel 

összesen m3/év 

Nagy-patak AEP349 Füzér 1.76 öntözés 9350 

 

1.4.2.2. Felszín alatti védett termelések 

A vizsgálati területen és annak 1 km-es körzetében nyilvántartott kutakat többféle célra 

hasznosítják (bővebben lásd később 21. táblázat). 

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata (VGT2) során készült közcélú 

ivóvízbázisok adatbázisa csak a legalább 10 m
3
/nap kapacitású, vagy 50 főnél többet ellátó 

üzemelő, illetve tartalék és távlati ivóvízbázisokat tartalmazza.  

Ez alapján, Füzérkajata vizsgálati területe egy felszín alatti ivóvízbázis védőterületét 

(Pálháza), továbbá 1 km-es körzete délkeleten Sátoraljaújhely É-i vízmező védőterületét 

érinti. Távlati valamint felszíni ivóvízbázissal nem érintett a terület.  

A 19. táblázat  részletesen ismerteti a terület közcélú és egyéb vízbázisait, míg a 26. ábra a 

felszín alatti termelések védőterületeit mutatja be. 

 
20. táblázat. A vizsgálati terület felszíni és felszín alatti ivóvíz és egyéb vízbázisai 

Település 
FEV 
/FAV 

Vízbázis 
VOR 

Vízbázis Státusz 
Vízbázis 

sérülékeny 
Rendelkezésre álló 

diagnosztika 

Védendő 

termelés 

(m3/nap) 

Pálháza FAV AID610 Pálháza, városi vízmű 
üzemen 

kívül 
igen becsült védőterület  — 

Sátoraljaújhely FAV AID671 Sátoraljaújhely É-i vízmező üzemelő igen 

határozattal kijelölt 

védőövezet,  SVB 

diagnosztika, 

földhivatali 

hidrogeológia B 

7124 

SVB: sérülékeny vízbázis. 

FEV felszíni, FAV felszín alatti. 
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26. ábra. Üzemelő és távlati vízbázisok, valamint porózus és hegyvidéki felszín alatti 

víztestek az érintett területen 

21. táblázat. A területen és az 1 km–es körzetében jelentett vízkivételek, 1000 m
3
/év egységben 

(VGT, 2018–as nyilvántartási adatok) 

Víztest kódja 

Kitermelt víz 1000 m3/év 

ivóvíz ipari bányászat öntözés 
egyéb 

mezőgazdasági 

fürdő-

víz 

egyéb/ 

összevont 
termelés 

vissza–

táplálás 
Összesen 

sh.2.7 0        0 

h.2.7 0  0      0 

 

Az OTH nyilvántartása szerint nincs ásvány- vagy gyógyvíznek minősített kút a vizsgálati 

területen és környezetében.  

A vizsgálati területen és 1 km-es körzetében nincs 30 °C-os vagy annál melegebb kifolyó 

vizet adó kút. 

A területen történő felszín alatti vízkivételeket víztest és felhasználás célja szerinti 

bontásban a 22. táblázat tartalmazza. A területen bár mélyült ivóvíztermelő kút a sekély hegy-

vidéki és hegyvidéki víztestre, azonban azok nem termelnek. Egy kút termelt bányászati 

céllal, de 2015 óta már nem jelentettek termelést.  

 
22. táblázat. Az évi összes jelentett vízkivétel a különböző típusú vízadókban (1000 m

3
/év) 

a területen és annak 1 km–es körzetében együttesen (VGT, 2015–ös nyilvántartási adatok) 

Víztest típusa 
Szűrőzött szakasz 

mélysége (m) 
A kifolyó víz 

hőmérséklete (°C) 

Éves szinten kitermelt 
vízmennyiség 

(1000 m3/év) 

Sekély hegyvidéki sekélyebb, mint 30 kevesebb, mint 30 0 

Hegyvidéki mélyebb, mint 30 kevesebb, mint 30 0 

Sekély porózus sekélyebb, mint 30 kevesebb, mint 30 – 

Porózus mélyebb, mint 30 kevesebb, mint 30 – 
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Víztest típusa 
Szűrőzött szakasz 

mélysége (m) 
A kifolyó víz 

hőmérséklete (°C) 

Éves szinten kitermelt 

vízmennyiség 

(1000 m3/év) 

Porózus termál  magasabb, mint 30 – 
Karszt  kevesebb, mint 30 – 
Termál karszt  magasabb, mint 30 – 
Összesen: 0 

 

 

1.4.3. Szennyeződések 

1.4.3.1 Pontszerű szennyezőforrások 

Pontszerű szennyezőforrásnak minősülnek a szennyvíztisztító telepek (kommunális 

szennyvízterhelés) és az ipari bevezetések, de ezek közül egy sem található a vizsgálati 

területen.  

Hulladéklerakók- és égetők szintén nincsenek a területek. 

A szennyezett területek számbavétele a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás 

elleni védelme szempontjából bír jelentőséggel. A nyilvántartásban jelentett szennyezés nem 

található. 

Nagy létszámú állattartó telep található Vilyvitány település vizsgálati területet érintő 

részén. 

Potenciális szennyezőforrást képviselhetnek a Seveso üzemek és a benzinkutak, ezek közül 

szintén nincs egy sem a területen vagy annak 1 km-es körzetében. 

A területen két bányatelek húzódik, Füzérkajata – I (kaolin), és Füzérradvány – II (kvarcit) 

(27. ábra). 

 

 

27. ábra. Szennyezett területek 
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1.4.3.2. Diffúz szennyezőforrások 

Nitrátterheléssel együtt járó intenzív mezőgazdasági tevékenység elsősorban a terület 

nyugati és déli részére jellemző (28. ábra) (a keleti részeket erdőségek borítják). Nagyobb 

részt szántóművelés, kisebb területeken szőlő- és gyümölcstermesztés folyik.  

 

 
28. ábra. Települési és mezőgazdasági nitrátterhelés, nagy létszámú  

állattartó telepek 

1.4.3.3. Vízbázisok veszélyeztetettsége 

A két sérülékeny ivóvízbázis jelentősen veszélyeztetett, részben területhasználat, részben 

földtani, valamint éghajlati veszélyeztetettség okán.  

 

1.4.4. 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. 

 

1.4.4.1. Felszíni víztestek 

A területen elhelyezkedő egyetlen felszíni vízfolyás víztest integrált állapota mérsékelt (23. 

táblázat). 
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23. táblázat. Felszíni víztestek állapotértékelésének összefoglaló táblázata 
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AEP349 
Bózsva-patak felső 

vízgyűjtője 
mérsékelt jó kiváló mérsékelt adathiány mérsékelt 

 

1.4.4.2. A felszín alatti víztestek 

A területet érintő két felszín alatti víztest mennyiségi állapota és minőségi állapota jó (24. 

táblázat, 25. táblázat). 

 
24. táblázat. A felszín alatti víztestek mennyiségi állapota 

Víztest Teszt 
Víztest  
állapota 

VOR neve jele Süllyedés Vízmérleg 
Felszíni 

víz 
FAVÖKO Intrúzió 

AIQ665 
Zempléni-hegység– 

Bodrog-vízgyűjtő 
sh.2.7 jó jó jó jó  jó 

AIQ666 
Zempléni-hegység– 

Bodrog-vízgyűjtő 
h.2.7 jó jó jó jó  jó 

 
25. táblázat. Felszín alatti vizek minőségi állapota 

Víztest Teszt 

Víztest állapota 
VOR neve jele Diffúz Vízbázis Trend 

Felszíni 

víz 
FAVÖKO Intrúzió 

AIQ665 
Zempléni-hegység– 

Bodrog-vízgyűjtő 
sh.2.7 jó jó jó jó   jó 

AIQ666 
Zempléni-hegység– 

Bodrog-vízgyűjtő 
h.2.7 jó jó jó jó   jó 

 

1.4.5. Monitoring 

1.4.5.1. Felszíni víz monitoringprogramja 

A felszíni vizek VKI szerinti monitoringja a 31/2004 (XII. 31.) KvVM rendelet szerint 

történik. A vizsgálati területre felszíni vizekre vonatkozó vízminőségi monitoringpont nem 

esik. 

A védett területek monitoringján belül sem történik megfigyelés.  

 

1.4.5.2. Felszín alatti vizek monitoringprogramja 

A felszín alatti monitoringprogramon belül nem esik kijelölt pont a vizsgálati területre. 
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1.4.6. Intézkedések és környezeti célkitűzések 

Jó állapotú víztestek esetében környezeti célkitűzés a jó állapot vagy potenciál fenntartása, 

míg gyenge állapotú víztesteknél legalább a jó állapot vagy potenciál elérése. 

A jó ökológiai állapot a vízfolyás víztest esetén 2027 után érhető el. A jó kémiai állapot 

2027-re érendő el.  

A felszín alatti víztestek esetében a jó mennyiségi és kémiai állapot fenntartandó. 

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 7-1 illetve 8-12 melléklete és táblázatai tartal-

mazzák. A területet érintő víztestek kémiai állapotát javító általános intézkedések az alábbiak: 

mezőgazdasági eredetű tápanyagszennyezés, peszticidszennyezés csökkentése, állattartó tele-

pek korszerűsítése, csatornahálózat rekonstrukció, egyedi szennyvízkezelés, kommunális 

hulladéklerakók megfelelő kialakítása és ellenőrzése, illegális hulladéklerakók felszámolása, 

engedély nélküli kutak számbavétele, ivóvízbázisok védelembe helyezése, vízbiztonsági 

tervek készítése, védőterületen jó gyakorlat ösztönzése. A mennyiségi állapot javítására 

vonatkozó általános intézkedések: felszín alóli vízkivételek nyilvántartása és felülvizsgálata, 

víztakarékos megoldások, hálózati veszteségek csökkentése, vízfenntartható megoldások, 

csapadékvíz-gazdálkodás, károsodott vízi és szárazföldi élőhelyek védelme. 
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1.5. Az ásványi nyersanyagokra vonatkozó érvényes kutatási és bányászati 

jogosultságok 

1.5.1. Érckutatás 

A koncesszióra javasolt területre nem esik hatályos érckutatási területet vagy bányatelek 

(5. melléklet, MBFSZ Bányászat, 2020. július). 

 

1.5.2. Geotermikus kutatás (Bányászati jogosultság alapján) 

A koncesszióra javasolt területre nem esik hatályos geotermikus kutatási jogosultság, sem 

pedig hatályos geotermikus bányaterület (védőidom, MBFSZ Bányászat, 2020. július). 

 

1.5.3. Szénhidrogén-kutatás 

A koncesszióra javasolt területre nem esik hatályos szénhidrogén-kutatási terület vagy 

bányatelek (5. melléklet, MBFSZ Bányászat, 2020. július). 

 

1.5.4. Nemfémes nyersanyag 

A vizsgálati területre egy nemfémes bányatelek esik: Füzérradvány II. – kvarcit bánya-

telek. A bányászott nyersanyag: kvarcit (26. táblázat, 5. melléklet, l. később 29. ábra, MBFSZ 

Bányászat, 2020. március). 

 
26. táblázat. A koncesszióra javasolt területre eső bányatelek 

Tér-

képi 

szám 

Bánya-

kód Területnév Terület 
[km2] 

Nyersanyag-

név Engedélyes Állapot Engedély 

kezdete Státus 

4 200640 
Füzérradvány 

II - kvarcit 
0,0186 kvarcit 

HUNGARO-MINER 

Mérnökiroda Betéti 

Társaság 

„felszámolás alatt” 

működő 2002.03.06. bányatelek 

 

A nemfémes ásványbányák mélysége többnyire legfeljebb néhányszor 10 m mély, ezért 

ezek mélységi kiterjedését nem tüntettük fel a táblázatban. 

A nyilvántartott, megkutatott előfordulások száma a területen kettő (Magyar Bányászati és 

Földtani Szolgálat Adattára, 2017. november). A megismert nyersanyagok: agyag, egyéb 

nyersanyag (27. táblázat). 

 
27. táblázat. A vizsgálati területre eső megkutatott nemfémes ásványi nyersanyag előfordulások tájékoztató 

adatai 

Tér-

képi 

szám 

Település 
Bányatelek 

(ha van) 
Lelőhely neve  Nyersanyag 

EOV Y 
[m] 

EOV X 
[m] 

1 Füzérkajata 
Füzérkajata -

kaolin 

Füzérradvány Korom-hegy 

(Füzérkajata-kaolin) 

Illites 

nemesagyag 
833258 354558 

2 Füzérkajata 
Füzérradvány 

II-kvarcit 

Felső-Korom-hegy 

(Füzérradvány II-kvarcit) 
Kvarcitok 832466 35382 
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A működő bányák területe a kis méret miatt többnyire nem ábrázolható a helyszínrajzon 

valós kiterjedésben, ezért a kisméretű bányatelkeket pontszerűen tüntettük fel. 

A megkutatott előfordulásokat súlyponti koordinátával adtuk meg (29. ábra). 

 

 
 

29. ábra. A működő nemfémes ásványi nyersanyag bányászati területek és megkutatott előfordulások 
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1.6. A területet, térrészt érintő, a bányászati tevékenységre vonatkozó 

jogszabályon alapuló tiltások, korlátozások 

 

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 

32. § (1) A bányászati létesítmény, a kőolaj, kőolajtermék, földgáz, egyéb gáz- és gáztermék-

szállítóvezeték, valamint a földgáz, egyéb gáz- és gáztermék-elosztóvezeték, továbbá környe-

zetük védelme érdekében biztonsági övezetet kell kijelölni. A biztonsági övezet terjedelmét és 

a biztonsági övezetben érvényesítendő tilalmakat és korlátozásokat jogszabály állapítja meg. 

 

Fogalommeghatározások 

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. 
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2. A tervezett bányászati koncessziós tevékenység vizsgálata 

2.1. A koncesszió tárgyát képező ásványi nyersanyag teleptani vagy 

geotermikus energia földtani jellemzőire, kinyerhetőségére és várható 

mennyiségére vonatkozó adatok 

2.1.1. Ércföldtan 

2.1.1.1. Áttekintő geokémiai térképezések a Tokaji-hegységben 

JASKÓ, MÉHES (1947) egy hidrotermás kőzetelváltozáson átesett ércindikációkkal és 

egykori bányaművelés nyomaival (Rudabányácska) jellemzett zónát említ a sátoraljaújhelyi 

zöldkövesedett andezitektől a Száva-hegyi kvarcosodott, limonitosodott riolittufáig mintegy 6 

kilométer hosszan és másfél kilométer szélességben. Ebben a térségben jelentkezik WÉBER, 

GÉRESI (1972) szerint a Tokaji-hegység egyik jelentős K-metaszomatózist szenvedett zónája. 

Ezen kívül még néhány nagyobb foltban találhatók másodlagosan káliumban dúsult kőzetek 

(ún. kálitrachit), mint pl. Telkibánya környékén, Óhutánál, valamint Erdőhorváti, Tolcsva és 

Erdőbénye között. Ezen kívül kisebb foltokat is azonosítottak Rátka és Mád környékén. 

Nevezett szerzők légi gamma spektrometriai felvételezés eredményeit közölték térképen.  

HORVÁTH et al. (1993) a Tokaji-hegység áttekintő Au-kutató geokémiai felvételéről 

számolt be, melyet a későbbi részletező érckutatások pontosabb célterületeinek meghatáro-

zására, illetve a telkibányai típusú epitermális nemesfém ércesedések lehatárolására végeztek 

el. A mintavétel négyféle eljárás alkalmazásával történt. Patakok és időszakos vízfolyások 

medreiből széreléses és finom frakció vételével, a lehordási területeken talaj és törmelékből 

kőzetminta gyűjtéssel történt. 

A felvételezés eredményeképpen előállított térképen a legnagyobb anomáliák aranyra, 

arzénre és antimonra egyértelműen a telkibányai nemesfém ércesdés környékén és 

Vilyvitány–Felsőregmec térségében rajzolódnak ki. Kisebb anomália foltok előfordulnak még 

Rudabányácskánál, valamint Mád–Erdőbénye és Szerencs környékén. 

 

2.1.1.2. Az ércesedés földtani rendszere  

Vulkanológia 

ZELENKA et al. (2012) komplex földtani–geofizikai, távérzékelési módszerek használatával 

és a rendelkezésre álló koradatok segítségével több mint 90 vulkáni centrumot írt le a Tokaji-

hegységben. Azonosítottak több beszakadt kaldera szerkezetet, szubvulkáni testeket, 

lávadómokat, diatrémákat, valamint sztratovulkánokat. 

A beomlott kalderák meredek fala rétegzett, kemény piroklasztitokból épül fel savanyú 

kemizmusú (riolit, dácit) lávadómokkal és intermedier (andezit) parazita kúpokkal a tetején. 

Néha későbbi szubvulkáni testek is felismerhetők. A kalderák belsejét több mint 100 m vastag 

piroklasztár, ignimbrit, és vízbe ömlött hialoklasztos, peperites lávák, valamint faunás tufit 

tölti ki. A kalderák központi részén lávadóm található. A posztvulkáni hidrotermás aktivitást 

többnyire a kovásodott kőzettestek mutatják a tetőkön. Fent nevezett szerzők összesen 

mintegy 10 kalderát, írtak le a hegység Magyarországra eső részén. 

Azonosítottak mintegy 15 szubvulkáni testet, melyek szövete mikroholokristályos, vagy 

porfíros volt és a mélység felé a szemcseméret durvulását figyelték meg. A szubvulkáni testek 

andezites–dácitos összetételűek, némelyik bázisosabb kőzet, mint pl. az olivin-piroxén andezit 
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a bazaltos andezit–bazalt felé mutat átmenetet. A legbázisosabb tag, az olivinben gazdag 

andezit volt a legfiatalabb, 9,6 millió éves. 

A diatrémák mélyen gyökerező, erős robbanásos tevékenységet jeleznek több 10 cm-es 

nem osztályozott blokkokkal, lapillivel és az aljzatból származó feltépett mészkő és 

csillámpala darabokkal, melyeket horzsaköves, üveges piroklasztit cementál. Általában 

gravitációs, illetve légi mágneses mérésekkel jól felismerhető volt 7 diatréma a területen. 3 

diatrémát a pannóniai üledékek alatt a Bodrogközben is felfedeztek a gravitációs térképek, 

valamint légi mágneses mérések segítségével. 

A tanulmányban leírt 8 sztratovulkán többsége nem csak láva és piroklasztit váltakozása, 

hanem a kőzetek kemizmusa is változik az időben az andezit–dácit–riolit összetételnek 

megfelelően. A lávadómok (7 feltérképezett) kémiai összetétele is változó. 

 

Kőzetkémia 

KISS et al. (2010) végeztek fő- és nyomelem geokémiai méréseket a Tokaji-hegység 

magmás kőzetein. A mérések eredményeképpen megállapították, hogy az andezites–dácitos–

riolitos magmatizmus a korábban metaszomatizálódott köpenyben lejátszódott dekomp-

ressziós olvadás eredménye. A kőzetek B-tartalma és más nyomelemek eloszlása is szubduk-

ciós hatást mutat, ahogyan a B- és Ba-tartalom az átalakult óceáni kéregből származó fluidum 

jelenlétét valószínűsíti. A Rb/Zr és a Ba/Rb arányai, ahogyan a negatív Eu-anomália és a 

La/Yb-értékek azt mutatják, hogy a felső köpenyből felfelé vándorló olvadék asszimilálódott 

kéregből származó olvadékokkal és frakcionációs kristályosodásson ment keresztül. Az 

ércesedésekkel kapcsolatban nem lévő északi riolitok Cl- tartalma kisebb (tipikusan 0,2% 

alatt), mint a déli, ércesedéssel kapcsolatos, nagyobb K-tartalmú riolitoké (általában 0,2%-nál 

nagyobb).  

 

A Tokaji-hegység posztvulkáni-hidrotermás tevékenység összegzése 

ZELENKA et al. (2012) 18 helyet jelölt meg, a területen (lásd alább), amelyeken hidro-

termás–posztvulkáni tevékenység nyomai fellelhetők. Ezek a területek kitörési centrumokhoz, 

a berogyott kalderákhoz, kürtőkhöz, vagy dómokhoz kapcsolódnak és a geokémiai anomáliák 

jól kirajzolják a helyüket (HORVÁTH et al. 1993). Alapvetően két csoportra oszthatók: 

1. Epitermális nemesfém és polimetallikus ércesedések. 

2. Kovásodott és agyagásványosodott forró vizes medence üledékek, egyes esetekben As, 

Hg (Sb) pozitív anomáliákkal. 

Ezek lelőhely szerint tételesen ZELENKA et al. (2012) alapján és más szerzők adataival 

kiegészítve:  

1. Telkibánya, Kánya-hegy–Gyepü-hegy: Au, Ag kvarcos erek, fúrásban polimetallikus 

ércindikációkkal (SZÉKINÉ FUX 1970). 

2. Rudabányácska, Bányi-hegy: Au kvarcos, agyagos–limonitos erekben, fúrásban 

polimetallikus ércindikációkkal és a felszínen Au, Ag, As, Sb pozitív anomáliákkal 

(GYARMATI 1968, KULCSÁR 1970, HORVÁTH et al. 1993). 

3. Füzérradvány, Korom-tető: Au, Ag kvarcitbreccsa, Tl-mal, valamint As-, Sb-

indikációkkal és fúrásban polimetallikus ércindikációkkal (CSONGRÁDI et al. 2014, 

ILKEINÉ PERLAKI, KECSETI 2004), valamint a ma is termelt illit (NEMECZ, VARJÚ, 1970). 

4. Mád, Diós–Bomboly: Au kvarcos és sziderites erekkel. 

5. Tolcsva, Fekete-hegy–Kopaszka: Pb–Zn kvarcerek. 

6. Abaújszántó, Bányi-hegy: Kuroko-típusú Pb, Zn, Sb. 

7. Sárospatak, Király-hegy: Hg, kvarcerek, barit (KULCSÁR, BARTA 1969). 

8. Sárospatak, Bot-kő limnokvarcit, bentonit + Hg. 
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9. Regéc, Vár-hegy: limnokvarcit, Hg, Sb, As, Ba dúsulásokkal, kaolinitesedéssel 

(BAJNÓCZI et al. (2000). 

10. Óhuta, Soltész-völgy: Kvarcerek. 

11. Erdőbénye, Ligetmajor: limnokvarcit és diatomit. 

12. Rátka, Nemesagyag-medence: limnokvarcit, bentonit, kaolinit. 

13. Hollóháza, Szurok-rét: limnokvarcit, diatomit, kaolinit. 

14. Legyesbénye, Fuló-hegy: Au kvarcerek. 

15. Szerencs, Aranka-tető: limnokvarcit, kaolinit. 

16. Bekecs, Nagy-hegy: limnokvarcit. 

17. Komlóska, Bolhás: kvarc- és kalciterek bentonittal. 

18. Gönc, Vas-hegy: limnokvarcit 

A Tokaji-hegységben az epitermális nemesfém és kisebb részben polimetallikus ércese-

dések elsődlegesen a szubvulkáni intrúziók hidrotermális zónáihoz köthetők és főleg az 

intruzív testek fölötti kőzetek repedéseit, töréseit kitöltő erek formájában nyomozhatók 

(MOLNÁR, ZELENKA 1995, ZELENKA et al. 2012). Elsősorban az érchordozó, de más meddő 

kőzetek is többféle és helyenként igen kiterjedt hidrotermás átalakulást szenvedtek. Ilyenek a 

kálimetaszomatózis, amelynek kiterjedt zónáit a légi gamma spektroszkópiai mérésekkel 

igazolták (WÉBER, GÉRESI 1972), vagy a propilitesedés, zeolitosodás, agyagásványosodás, 

kovásodás, melyek több nemérces, ma is bányászott hasznosítható ásványianyag-telepet 

hoztak létre (lásd a fenti felsorolást). Ez utóbbiakat is sok esetben jellemzi As, Sb, Hg pozitív 

anomália. 

 

A vulkanizmus és az ércesedés kora 

Az ércesedés és a vulkanizmus korának megállapítására PÉCSKAY, MOLNÁR (2002) 

végeztek K–Ar-kormeghatározásokat a Tokaji-hegységben a vulkáni kőzeteken, kőzetalkotó 

ásványok szeparátumain, hidrotermás aduláron és aluniton. A kapott koradatok azt mutatják, 

hogy a vulkáni aktivitás 15,2 és 9,4 millió év között zajlott le. Az eredmények szerint a 

hegység ércesedése két részre osztható. A Tokaji-hegység északi részén az andezites, dácitos 

vulkáni centrumokban, illetve szubvulkáni testekben (Rudabányácska, Telkibánya, a regéci 

kaldera bizonyos részei) található aduláros, relatíve nagyobb eróziót elszenvedett epitermális 

alacsony szulfidizációs fokú Au–Ag-telepek kora 13 és 12,2 millió év közé tehető. A Tokaji-

hegység déli részén (Mád és a Szerencsi-dombság környékén) pedig az alacsony 

szulfidizációs fokú ércesedés inkább sekély savas–szulfátos–alunitos felforrt rendszer 

terméke, amely 12,1 és 10,4 millió éve képződött. A kapott radiometrikus korok azt is 

mutatják, hogy a hidrotermás folyamatok ismétlődtek a különböző időpontokban aktív 

vulkáni tevékenységnek megfelelően. 

2.1.1.3. Legfontosabb ércelőfordulások, indikációk a Tokaji-hegységben 

Telkibánya 

Telkibányán már az Árpád-korban folyt érckitermelés, amely kisebb-nagyobb szünetekkel 

a XIX. századig tartott (BENKE 2001). Először a felszínen kibukkanó teléreket bányászták, 

majd a mélyebben fekvőket is feltárták vágatokkal, aknákkal. A XX. században több ütemben 

folytak kutatások a területen, de kitermelés már nem. 

Telkibánya érclelőhely földtani felépítésében neogén vulkáni kőzetek vesznek részt. A 

területen a Telkibánya–2 mélyfúrás 1240 m mélységig szolgáltatott információt. A 

legmélyebb helyzetben badeni andezit összletet értek el, amely fölött agyagmárga, ezeken 

egyre savanyúbb összetételű piroklasztitok, majd szarmata andezitek települnek. Ezek az 

egész területen nagy kiterjedésű kálimetaszomatózist szenvedtek. Az andezites erupciókat 
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riolitos vulkanizmus követte, amelyben hasonló módon kálimetaszomatózis jelentkezik. A 

fedőt szarmata–pannóniai üledékes, tufás összlet alkotja, kiterjedt hévforrás tevékenységgel és 

üledékekkel.  

Az andezit vulkanizmus a lelőhely területén egy kb. 7 km átmérőjű vulkáni kaldera 

formában jelentkezik (ZELENKA et al, 2012). E kalderán belül találhatók a káli-

metaszomatizált kőzetváltozatok. A kaldera szerkezeten belül több riolit dagadókúp is 

azonosítható. Az egész területet epitermális kvarctelérek hálózzák be. Az ismert ércesedés 

kőzetei a kvarc- és agyagásványos telérek, és az ezeket kísérő agyagásványos-breccsás zónák. 

A kálitrachittest felső részében, lefelé öves elrendezésű átalakulási zóna mutatkozik: legfelső 

részen kovás–szericites, ez alatt kaolinites, majd illit-montmorillonitos öv. Ezeket részben 

átfedve találjuk a propilites elváltozási zónákat, hintett piritesedéssel.  

Az ércesedés és környezete átfogó vizsgálatát SZÉKYNÉ FUX (1970) monográfiában 

összegezte. Az ismert ércesedés É–D-i csapásirányú, egymással párhuzamos telérek 

rendszeréhez kapcsolódik. Ezek: Jóreménység, Helén, András, Lobkowitz, Jó szerencsét, 

Jupiter, Brenner, August Freud, Vendelin. A telérekben a felső részen kvarc, alul kaolin, majd 

montmorillonit jelentkezik. A legnagyobb nemesfém-koncentrációk az alsó agyagos 

telérekben találhatók. Az ércesedés a Gyepű- és a Kánya-hegyen jelentkezik, és a kálitrachit 

előfordulásához kapcsolódik. Mélyebb szinteken a propilites elváltozást szenvedett 

andezitekben is mutatkozik ércesedés. A kőzetelváltozások hőmérsékletét ásványfázisok 

stabilitási viszonyain és a szfalerit vastartalmán alapulva SZÉKYNÉ FUX (1970) határozta meg. 

Eszerint az ércesedés kialakulását kísérő különböző kőzetelváltozások közül a propilitesedés 

375–250 °C-on, az adulárosodás–szericitesedés 300–150 °C-on, míg a szulfidok képződése 

180 °C-on ment végbe. 

A telérkvarcokhoz termésarany, ezüstércesedés kapcsolódik. Az agyagásványos kitöltésű 

telérekben főként ezüst, a mélyebb zónákban ólom-, cinkércesedés jelentkezik. A Lobkovitz-

telér feltárásai alapján a telérekben az ércesedés legalább 300 m-ig függőleges kiterjedésben 

jelenik meg. Az 1950-es évek kutatásait követő ércvagyonbecslés során a lelőhelyen a telérek 

átlagvastagságát 0,6 m-ben, az Au-tartalmát 5,3 g/t-ban, az Ag-tartalmát 80,32 g/t-ban 

határozták meg. 

MOLNÁR, ZELENKA (1995) más módszerekkel vizsgálódva a korábbi eredményeket 

pontosították és kiegészítették. Fluidumzárvány-vizsgálataik alapján a hidrotermás tevékeny-

ség hőmérséklete 130 és 265 °C között volt. Nevezett szerzők a hidrotermás folyamatok 3 

fázisát különítették el: 

1. A nagy hőmérsékletű (240–265 °C) első fázisban szulfidok, adulárt tartalmazó 

paragenezisek, valamint kvarc és karbonát vált ki. A hidrotermás oldatok NaCl–CaCl–

H2O típusúak voltak, mintegy 2,5 NaCl ekvivalens tömeg % sókoncentrációval. 

2. A második fázisban a szulfátos–bikarbonátos, alacsony sókoncentrációval jellemezhető 

fluidumok intenzív forrása következett. 

3. A harmadik fázis hőmérséklete 215 °C alatt volt, ahol a fluidumok hűlése és keveredése 

játszódott le. 

A felforrás és az ércesedés mintegy 200–440 m mélyen történhetett. Kimutatták továbbá, 

hogy a paleohőmérsékleti mező nem mutat kapcsolatot a vulkáni centrumokkal, a nagyobb 

hőmérsékletű területek inkább a főbb szerkezeti vonalakhoz kötődnek. MOLNÁR et al. (2009) 

a hidrotermás kőzetelváltozás során képződött aduláron és aluniton történt K–Ar-

kormeghatározása szerint az ércesedés 12,2–12,5 millió évvel ezelőtt történt. 

1985–1991 közt a MONTAN GM végzett geológiai, bányászati és bányatörténeti 

kutatásokat, ugyanakkor kimutatta a stocwerkes ércesedés és a mellékkőzetben lévő érces 

hintések jelentőségét (HORVÁTH, ZELENKA, 1997). A kutatás konklúziójaként 5 tovább-

kutatásra érdemes ércformációt jelöltek ki: 
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1. Az ismert telérek le nem művelt szakaszai, pillérei, teléragyagai, valamint az arany-

tartalmú kvarctelérek, melyek 1–15 mg/kg aranytartalommal bírnak. 

2. A teléreket kísérő kovás breccsás zónákban főleg az ezüst dúsul (Ag=100–750 mg/kg; 

Au= 0,1–1 mg/kg). 

3. A felszíntől számított 50–400 m mélységben stockwerkes, impregnációs, szarmata korú 

szubvulkáni testek valószínűsíthetők. Az itt elhelyezkedő ércesedés viszonylag alacsony 

koncentrációjú (Au=0,5–1,5 mg/kg), de nagy tömegű lehet. 

4. A Tb–2 jelű fúrás nagy mélységben (1050–1340 m között) polimetallikus teléres, illetve 

hintett–eres ércesedést tárt fel kálimetaszomatizált szubvulkáni testben (SZÉKYNÉ FUX, 

1970). A szerző szerint a mélységben, a szarmata, és badeni fekü agyagmárga, agyag 

érccsapdaként működhetett, alatta jelentős ércesedés valószínűsíthető. 

5. A régi bányászkodás és ércfeldolgozás során keletkezett, Au- és Ag-tartalmú őrlőiszap 

kis mennyiségű, de a felszínen műre való érc lehet. 

 

Füzérradvány, Füzérkajata ércesedése 

A füzérradványi epitermális aranyindikáció a hegység ÉK-i részén, Füzérradványtól É-ra, a 

Korom-hegy és Korom-tető környékén található, ahol aleurolitban, homokkőben és 

riolittufában kovás, tavi üledékek, gejzírit, riolit és kovás riolitbreccsa található. Erre a 

területre a geokémiai térképezés (HORVÁTH et al. 1993) is markáns Au-, Ag-, As-, Sb-

anomáliát mutatott. A közelben már a XIX. század óta kutatnak, illetve termelnek illitet, 

amely a hidrotermás átalakulás terméke. PÉCSKAY et al. (2005) az alacsony szulfidizációs 

fokú epitermális ércesdéssel kapcsolatosan kifejlődött füzérradványi illit K–Ar-korát 11,89 ± 

0,3 millió évben határozta meg. A geokémiai térképezést követően 2004-ben a Korom-tető 

környékén részletes talaj geokémiai mintavételezés történt (ILKEYNÉ PERLAKI és KECSETI 

2004), melynek során az András-táró környékén rajzolódott ki Au-, As-, és Sb-anomália. 

2007–2009-ben több kutatófúrás is lemélyült a környéken, melyekben több szinten többféle 

típusú hidrotermás elváltozást és ércesedést mutattak ki (CSONGRÁDI et al. 2014). A felszínen, 

illetve a felszín közelében kalcedonos hévforrás üledék található, majd lejjebb masszív 

kovásodás és kvarc–adulártelérek, valamint kovás kötőanyagú breccsa a jellemző. Az Au, As, 

Sb, Hg és a Tl dúsulása jellemzi az átalakult kőzetrészeket a hidrotermás rendszer felsőbb 

zónájában, míg lefelé haladva ezen elemek koncentrációja csökken, az ezüsté viszont 

növekszik. CSONGRÁDI et al. (2014) négy érctípust különített el az érctestek alakja, befogadó 

kőzete, valamint az ércek ásványos összetétele alapján: 

1. Kalcedonos kvarcteléres ércesedés, amelyet az FR–105-ös fúrásban jelentősebb 

vastagságban megfúrtak. Pontos elemzést a szerzők a fúrás 94. méteréből közölnek, 

ahol 2,78 mg/kg aranyat és 73,2 mg/kg ezüstöt mutattak ki jelentősebb As, Hg, Sb, és Tl 

pozitív anomália mellett. 

2. Az előző pontban leírt típus alacsony Au-tartalmú szóródási udvara tavi üledékekben, 

riolittufában, illetve tufitban elektrummal (természetes arany–ezüst ötvözet), akantittal 

(Ag2S), naumannittal (Ag2Se), SbFe-oxiddal és pirittel. 

3. A metamorf aljzatban kvarc–szulfidos erek pirittel, As-pirittel, fakóérccel, kalkopirittel, 

szfalerittel és jelentősebb Au-tartalommal (Az FR–105 jelű fúrásban a 195–200 m 

közötti átlagos fémtartalom: Au: 0,93 mg/kg, Ag: 14,7 mg/kg, As: 0,6%, Hg: 67 g/t, Sb: 

743 g/t, Tl: 180 g/t); 

4. Az előző pontban felvázolthoz hasonló ércesedés, de pirit nélkül és csak nyomokban 

előforduló gyenge aranyindikációkkal. Pl. az FR–102 jelű fúrás 196–200 m közé eső 

intervallumában 0,1 mg/kg arany és 4 mg/kg ezüst tartalmat detektáltak 1 m/m% feletti 

As, maximálisan 131 mg/kg Hg, maximálisan 1140 mg/kg Sb és maximálisan 170 

mg/kg Tl mellett. 
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Mindegyik meghatározott érctípusra jellemző volt a magas Tl-tartalom, amelynek 

maximális értéke 530 mg/kg volt, azonban a Tl hordozó ásványát nem sikerült megtalálni. 

 

Rudabányácska és környéke ércesedése 

A területen Rudabányácska környékén középkori bányászat nyomai is fellelhetők horpák, 

aknák és vágatok formájában. HOFFER (1928) szerint már a XII. században bányászták az 

aranyat a környéken. A bányák az 1500-as évekre kimerültek, azokat felhagyták. A 

bányászkodás nyomai a Bányi-hegyen (Nagybányi-hegyként és Tatárkaként is említik, pl. 

KÖRMENDY 2014) és a Száva-hegyen ma is fellelhetők. A környéken a többnyire erősen 

átalakult riolittufa és a piroxén-amfiboldácit, illetve az ezekből képződött „kálitrachit” a 

meghatározó kőzetek. Az arany főképpen a hidrotermás átalakulást szenvedett kőzetek 

limonitos, agyagásványos repedéseiben dúsult (GŐBEL 1956). KÖRMENDY (2014) a szálkőzet 

repedéseiből, valamint két agyagos hányóról származó limonitos és montmorillonitos 

agyagmintában termésaranyszemcséket írt le a Bányi-hegyről. 

KULCSÁR (1970) arany ércesedést írt le a területről polimetallikus indikációkkal, mely 

utóbbi a területtől NyDNy-ra lemélyült Sp–12 jelű fúrásban 162,6–175,9 m mélységközben is 

megtalálható szfalerites–galenites kristályhalmazok és több szintben hintett ércesedés formá-

jában (GYARMATI 1967). KULCSÁR (1970) véleménye szerint az aranyat elsődlegesen a 

kvarc–adulár–pirit ásványegyüttes piritje tartalmazta zárványként, majd a pirit mállásakor ke-

rült bele a limonitos–agyagásványos erekbe. Ezt támasztja alá KÖRMENDY (2014) megfigye-

lése is, aki pirit utáni limonit pszeudomorfózában talált termésarany szemcsét. KULCSÁR 

(1970) polimetallikus indikációként írta le a felszínen a Bányi-hegy csúcsa közelében mintá-

zott mangán-oxidos, biotitos, kovásodott tufát, melynek nyomelemzése során 1070 mg/kg 

cinket, 43 mg/kg ezüstöt, 27 mg/kg ólmot és 427 mg/kg arzént mutattak ki. 

MOLNÁR (1994) a Sátoraljaújhely–Rudabányácska és Vágáshuta erősen átalakult, érces 

zónát vizsgálta ásványtani–ércföldtani szempontokat követve. Véleménye szerint a területen a 

telkibányaihoz hasonló kőzetátalakulási folyamatok játszódtak le. Az ércesedést kísérő 

kőzetekben először metaszomatikus káliföldpátosodás történt, melyet szericitesedés majd 

adulár–kvarc–pirit együttes képződése követte a hidrotermás repedésrendszerek felnyílásának 

korai szakaszában, mintegy 240–270 °C hőmérsékleten (MOLNÁR 1993, 1994). 

Fluidumzárvány-vizsgálatok alapján a tipikus alacsony szulfidizációs fokú nemesfém 

ércesedés 200–300 °C hőmérsékleten történhetett, amely során az érchozó viszonylag 

reduktív oldatokban többszöri felforrás, pH változás (savanyú-neutrálisról lúgosra), keveredés 

történt. Az ércesedés és az azt kísérő kőzetelváltozások mintegy 200–330 m mélységben 

játszódhattak le. 

 

Higanyindikációk Sárospatak és Sátoraljaújhely környékén 

Sárospataktól ÉÉNy-ra a Király-hegy, Cinegés és Bot-kő térségében régóta ismeretesek 

higanyindikációk. A cinnabaritos ércnyomok a badeni kovásodott riolittufában találhatók 

(TOKODY 1965, KULCSÁR, BARTA, 1969, MÁTYÁS et al. 1971). A Király-hegyen a kovásodás 

mellett baritosodás is lejátszódott. A fent nevezett szerzők e két hidrotermás elváltozás mellett 

még számos egyéb elváltozást is megfigyeltek, mint pl. kálimetaszomatózist, alunitosodást, 

montmorillonitosodást, illitesedést, kaolinitesedést, hidrohematitosodást. A cinnabaritot a 

kovásodott, hidrohematitosodott zónához kötik, melyben más szulfidok nem fordulnak elő, 

azonban Sb, As, Tl, Ag, Ba, Sr pozitív anomáliát mutat.  

KULCSÁR (1970) a Király-hegy, Nagybot-kő baritos zónájából vett minták nyomelemzése 

során polimetallikus ércesedésre utaló indikációkat azonosított. Egy Nagybot-kőről származó 

baritos mintában 670 mg/kg higanyt, 11 mg/kg ólmot és 110 mg/kg ezüstöt, a Király-hegyről 
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származó szintén baritos mintában pedig 17 mg/kg ólmot, és 110 mg/kg ezüstöt mutatott ki. A 

Király-hegyről származó alunitos „vörösvasérc” mintában 2670 mg/kg As, 1070 mg/kg Sb és 

11 mg/kg Pb volt detektálható. 

MOLNÁR (1988) fluidumzárvány-vizsgálatai alapján kimutatta a hidrotermás vizes oldat 

felforrását és keveredését a felszín alatti vizekkel. A cinnabarit ezen folyamatok közepette 

mintegy 170–200 °C hőmérsékleten keletkezhetett. Nevezett szerző konklúziója szerint az 

ércesedés átmeneti típust képviselhet egy felszínközeli geotermális mezővel kapcsolatos és a 

vulkáni-szubvulkáni epi-mezotermális polimetallikus érctelep között. 
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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 (Füzérkajata esetében arany- és ezüstérc) műszaki 

szempontból helyes és gazdaságos feltárásához, fenntartható műveléséhez a lelőhely részletes 

megismerése szükséges. 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 fúrásos 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 elkészült jelentések tartalmazzák. 

 

 
 

30. ábra. Egykori bányászat nyomait mutató régi horpa maradványa a  

füzérkajatai Korom-hegyen 

(Fotó: Tóth György Károly, geomania.hu) 
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A kutatási szakasz nagy anyagi ráfordítással járó része a kutatófúrások lemélyítése, ezért a 

fúráspontok helyének kijelölését általában jelentős felszíni geológiai és geofizikai információ-

gyűjtés, 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. A szeizmikus kutatás mellett a gravitációs, mágneses, geoelektromos, magnetotellurikus 

felszíni, ill. légi geofizikai mérések eredményeire támaszkodnak a kutatás során. Ezek a 

mérések kisebb mértékű területhasználattal járnak, mint a szeizmikus mérések. 

 

2.2.1.2. A fúrásos kutatás kivitelezése 

Az elvégzett felszíni geológiai térképezések, mintavételezések és geofizikai mérések ered-

ményei alapján tervezik meg az alkalmazott fúrási hálózatot. Mélyfúrások kivitelezésére a 

rotary fúrási eljárások használatosak, amelyek nagy gépi teljesítményű, öblítéses forgó fúrá-

sok. Az öblítőközeg általában öblítőiszap vagy haböblítés, de lehet légöblítés is. Fő feladata, 

hogy védje a lyukfalat az omlásveszély ellen. Ezzel a módszerrel akár több ezer méter fúrás-

mélység is elérhető. 

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 

rétegek keménységétől függően kopik, így a fúrási művelet során többször is sor kerül cseré-

jére a kopás és az átmérő függvényében. A fúrótorony, vagy fúróárboc egy függőleges irány-

ban 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. 

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 réte-

gekből a rétegtartalom beáramlását, és megvédi a fúrt lyuk falát a beomlástól. A kiömlő 

fúróiszapot 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. 

Fúrás közben egyes kijelölt rétegekből magfúrókkal mintát vesznek, amelyeken labora-

tóriumi kőzettani vizsgálatokat végeznek. Részinformációkat nyitott rétegvizsgálatok útján 

nyernek. A begyűjtött különböző információk alapján meghatározzák a kút talpmélységét, és 

a fúrást befejezik.  

A felszín közelében elhelyezkedő ércelőfordulások kutatására sekély (<30 méter), kis (30–

200 méter) vagy közepes (200–500 méter) mélységű fúrásokat mélyítenek. A fúróberendezés 

többnyire önjáró, tehergépkocsira, lánctalpas szállítójárműre szerelt. Az érckutató fúrások 

mélyítése részben vagy egészében teljes magmintavétellel történik. A fúrórudazatra körszel-

vényű gyémántkoronás fúrófejet szerelnek, amely előrehaladáskor a kőzetmagot körbefúrja, a 

mag pedig a fúrószárba épített magcsőbe kerül. 
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2.2.1.3.Kútgeofizikai vizsgálatok 

A kutatófúrás mélyítése során a fúrással egyidejűen, vagy a fúrási folyamatot megszakítva 

nyitott lyukban, béléscsövezett lyukban, illetve már a termelésre kiképzett fúrólyukban is 

lehetséges, és szükséges kútgeofizikai vizsgálatok elvégzése. Ezek célja információszerzés az 

átfúrt kőzetrétegek minőségéről, kőzetfizikai paramétereiről, a rétegfluidum minőségéről, 

illetve a kialakított kút műszaki állapotáról. Lehetőség van a fúrófej mögé, a súlyosbító ruda-

zatba épített geofizikai eszközzel a fúrással egy időben mérni a kúttalpi nyomást, hőmérsék-

letet, a függőlegestől való eltérést és néhány formációparamétert (elektromos ellenállás, 

porozitás, akusztikus sebesség, természetes 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 tulajdon-

ságok 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 kőzet-

sűrűségről. Lehetőség van a lyukfal képszerű megjelenítésére, így vizsgálható a vékony-

rétegzettség és a rétegek dőlése, repedezettsége, kavernásodása. 

 

2.2.1.4. 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 kutatóvágatok kihajtása után történhet meg. A kutatóvágatokban rendszeres 

földtani szelvényezés, mintavételezés szükséges. Az érctest határainak pontosítására a vága-

tokból való előrefúrások alapján végezhető, mivel a kutatóvágatok kihajtása csak addig a 

vonalig történik, ahol a telep vastagsága és minősége a fejtési műrevalósági határnak meg-

felel. Az adatok pontosítására bányakarotázs mérések használhatók. 

Bányabeli fúrások kivitelezéséhez használt fúróberendezést mutat be a 31. ábra. 

 

 
 

31. ábra. A recski mélyszinti bányabeli kutatófúrások kivitelezéséhez használt DIAMEC-250E típusú 

fúróberendezés 
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2.2.2. Termelési módszerek, bányászati technológiák 

2.2.2.1. Termelési módszerek a felszínközeli bányákban 

Egyes érctelepek a felszínen, vagy a felszínközelben találhatók, ezeket a külszíni művelés 

módszereivel lehet kitermelni. Az érctelepek túlnyomó többsége a föld alatt, különböző mély-

ségekben található, amelyeket a mélyművelés módszereivel lehet kitermelni. A mélyszinti 

művelés sokkal költségesebb, mint a felszíni kitermelés, környezetvédelem szempontjából 

viszont kisebb veszélyekkel jár. 

Külszíni bányaművelés (külfejtés) esetében a termelés az érctestet fedő meddőréteg eltávo-

lításával kezdődik meg. Lényeges gazdasági tényezők a hasznos ásványi nyersanyagot tartal-

mazó rétegvastagság, az ásványvagyon kiterjedése, minősége, és a takaróréteg keménysége, 

tömörsége. Az érctest és a meddő térfogatának hányadosa a letakarítási arány (m
3
/tonna). A 

bányanyitást földtani, talaj- és kőzetmechanikai, hidrogeológiai kutatás előzi meg, amelyet a 

bányatérség víztelenítésével párhuzamosan a fedő letakarítása és a meddő elhelyezése követ. 

Az ásványvagyon jövesztése, kitermelése után a bányatérséget rekultiválni kell. A mélymű-

velésű bányászat fázisai a feltárás, az elővájás, a jövesztés, a biztosítás, a rakodás–szállítás, és 

a fejtés. Az érctelep megnyitása történhet vízszintes kereszttáróval, függőleges aknával, 

lejtősaknával, lejtős bányatáróval, vagy vízszintes kereszttáróval és vakaknával. 

 

 
 

32. ábra. Az András-táró 1973-ban kihajtott, trapéz szelvényű faácsolattal biztosított vágata  

(Korom-hegy, Bánya-oldal, mélyművelésű illit/kaolinos agyag bánya) 

(Fotó: Tóth György Károly, geomania.hu) 
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33. ábra. Az Alsó-kajati táró (Korom-hegy, Bánya-oldal) főtén keresztül újranyitott, 

 lezárt bejárata (Fotó: Mesics Gábor, geomania.hu) 

 

 
 

34. ábra. Az Alsó-kajati táró kaolinos meddője 

(Fotó: Mesics Gábor, geomania.hu) 

 

Az alkalmazott fejtési technológiát az érces zóna térbeli elhelyezkedésének meghatározása, 

a gazdaságosan kitermelhető rész lehatolása, az érctest és a mellékkőzetek szilárdsági para-

métereinek, vegyi összetételének, vízvezető képességének jellemzése után lehet megtervezni. 
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35. ábra. Magazinfejtés a recski Lahóca bányában 1954-ben 

(Dobó István Vármúzeum gyűjteménye, Eger, Legújabbkori  

Fotodokumentáció gyűjtemény) 

 

Egy gyakran alkalmazott ércfejtési mód, a kamra-pillér fejtés alaprajzát és oldalnézetét 

mutatja a 36. ábra. 

 

 
 

36. ábra. Tervezett kamrafejtés oldalnézeti (fenn), illetve alaprajzi (lent) nézete 
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2.2.2.2. A termelési módszereket meghatározó bányaföldtani viszonyok 

A bányabeli gázviszonyokat a fakadó víz CO2- és CH4-gáztartalma H2S-gázkiáramlás 

jellemezheti. 

A bányaklímát a bányatér felszín alatti mélysége, a helyi geotermikus gradiens határozza 

meg. A bányászat a kőzetben levő szabad kvarc miatt szilikózisveszélyes lehet. Oxidációs 

hatással is számolni kell. Intenzív szellőztetés és hűtés szükséges lehet. 

A kőzetmechanikai viszonyok tisztázásához a fúrásokból és az akna és vágathajtásból 

mintákat kell venni. A kőzettömeg heterogén, helyenként töredezett, repedezett, bontott lehet. 

A repedezettségi vizsgálatok alapján a fejtési üregszélesség és a biztosítási mód meghatá-

rozható. A feltáró vágatmennyiség lehet önhordó, horgany hálóval, lőtt betonnal biztosított, 

főleg a tektonikus zónákban TH vagy falazott biztosítást igényelhet. 

A kőzetek viselkedésére, a geostatisztikai egyensúly meghatározására további vizsgála-

tokat kell végezni. 

 

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 

villamosenergia-ellátó rendszer, a főszellőztető gépek, a fővízmentesítő berendezések és a 

személyszállító berendezések. 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 termelvénykiszál-

lítási következménynek, ha felépítése homogén, működési elvét tekintve folyamatosan 

termelő és szállító berendezésekből áll. 

 

A termeléselőkészítés, 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, 
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— a külszíni segédfolyamatok gépei, 

— a termelvénydúsítás, osztályozás értékesítés eszközei, létesítményei, 

— a bányabeli és külszíni információközlő, gyűjtő feldolgozó irányító (biztonsági) 

rendszerek. 

A berendezések megválasztása és üzemeltetése akkor lesz az egész termelő rendszer 

szempontjából optimális, ha a kisegítő berendezések költségeit (létesítési és hasznosítási) úgy 

minimalizálják, hogy a termelő főfolyamatra történő visszahatásuk termeléskiesést ne 

okozzon.  

 

2.3. A lehetséges kapcsolódó tevékenységek – szállítás, tárolás, 

hulladékkezelés, energiaellátás, vízellátás – általános leírása 

A füzérkajatai érckutatás központi területe Füzérradvány és Füzérkajata felől az András-

táróhoz vezető, gépjárművekkel járható úton közelíthető meg. Ide kiépített elektromos 

vezeték is vezet. A kutatófúrások helyei földúton közelíthetőek meg. 

A kutatófúrások mélyítéséhez szükséges fúróiszap zárt tartályokban szállítható a hely-

színre, iszapgödör nem létesül. A keletkezett hulladék mennyisége nem jelentős, szükség 

esetén zárt konténerekben tárolható. 

Külszíni fejtés a területen nem tervezhető, meddő elhelyezés lehetősége korlátozott. 

Mélyműveléses bányászat, az ahhoz szükséges infrastruktúra a kutatási fázis befejezése, a 

hatósági engedélyek beszerzése után tervezhető. 
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2.4. A rendelkezésre álló infrastruktúra bemutatása 

2.4.1. Közlekedési viszonyok 

A Füzérkajata vizsgálati terület Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Sátoraljaújhelyi 

járásban helyezkedik el. A járás földrajzi fekvése nem nevezhető kedvezőnek. Településeinek 

határ menti és periférikus elhelyezkedése, elzártsága a nehezen megközelíthető helyek köré 

sorolja. A járás székhelye, Sátoraljaújhely városa közvetlenül az ország északi határa mellett 

fekszik, az Alföld és az Északi-középhegység találkozásánál. A vizsgálati területnek és 

térségének közlekedési hálózatát a 37. ábra mutatja be. 

 

 
 

37. ábra. A vizsgálati területnek és térségének közlekedési hálózata 

2.4.1.1. Közúti közlekedés 

A Füzérkajata vizsgálati területen és annak térségét az országos közúthálózat gyors-

forgalmi-, illetve főúti elemei közül a következők érintik: 

 

Autópályák, gyorsforgalmi utak 

— Nincsenek a vizsgálati területen autópályák és gyorsforgalmi utak.  

A Borsod-Abaúj-Zemplén megye elérhetőségét az M3 autópálya biztosítja, amely Buda-

pesttől Vásárosnaményig fut. Az M3 autópályáról Miskolcig az M30 autópálya jelent 

könnyebb elérhetőséget a megye északi részeinek megközelítéséhez, amelynek a meg-

hosszabbítása jelenleg is zajlik Tornyosnémetiig, az országhatárig. 

Főútvonalak 

— Nincsenek a vizsgálati területen főútvonalak. 
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A  megye főútvonalai 

— 3-as főút 

— 25-ös főút 

— 26-es főút 

— 35-ös főút 

— 37-es főút 

— 38-as főút 

— 39-es főút 

— 381-es főút 

A 3-as főút Budapestről indul és északkeleti irányba halad egészen Tornyosnémetiig, a 

szlovák határig. Hossza 247 km. 

A 25-ös főút, másodrendű főút a Heves megyei Kerecsend és a Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyei Bánréve között. Hossza 82 km. Kerecsenden indul, a 3-as főútból kiágazva, és 

Bánrévénél, az országhatár előtt a 26-os útba beletorkollva ér véget. A legfontosabb, útjába 

eső település Eger. 

A 26-os főút, másodrendű főút Miskolc és a szlovák határ között. Miskolcnál ágazik ki a 3-as 

főútból, ahonnan nagyrészt északnyugati irányban halad tovább, egészen az országhatárig, 

amit Bánréve külterületén ér el. Az út a határ szlovák oldalán is folytatódik, de ott már 67-

es főútként számozódik. A főút Miskolc és Sajószentpéter közti szakasza 2×2 sávos, 

szalagkorláttal elválasztva. Ezen a szakaszon a kamionok matricával közlekedhetnek. 

A 35-ös főút, másodrendű főút Nyékládházától Debrecenig ér. Hossza 86 km. 

A 37-es főút, másodrendű főút Felsőzsolcától Sátoraljaújhelyig ér. Hossza 76 km. Miskolc 

közelében, Felsőzsolca külterületén a 3-as főútból elágazva a Zemplén déli lábánál halad 

Sátoraljaújhelyig. Itt a határt keresztezve a szlovák 79/553 számú útba csatlakozik. Az 

érintett településeket átkelési szakasszal keresztezi, Sátoraljaújhely belterületét 2008 óta 

nem érinti. 

A 38-as főút, másodrendű főút Tarcaltól Nyíregyházáig ér, 37 kilométer hosszú. 

A 39-es főút, másodrendű főút Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Encs és Mád között 

található. Az út Encs külterületén kezdődik, a 3-as számú főúttól indul és Mád határában a 

37-es főútba torkollik, végződik. Az út érinti Gibártot, Abaújkért, Abaújszántót, Tállyát és 

Mádot. Útja során Gibárt belterületén a Hernád fölött is áthalad egy hídon. A tervek szerint 

a 38-as főútig tovább fog épülni, azonban ehhez egy új Tisza-híd építésére is szükség 

lenne. 

A 381-es főút, harmadrendű főút, amely Sátoraljaújhely és Kisvárda között létesít kapcsolatot. 

 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tornyosn%C3%A9meti
https://hu.wikipedia.org/wiki/3-as_f%C5%91%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/26-os_f%C5%91%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
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Mellékutak a vizsgálati területen (38. ábra) 

 

 

38. ábra. A vizsgálati területnek a mellékút hálózata 
(OPENSTREETMAP, 2020) 

— 3719-es mellékút 

— 37126-os mellékút 

— 37128-as mellékút 

— 37123-as mellékút 

A 3719-es mellékút délnyugati részén érinti a kutatási területet, amelyből Filkeházánál lép 

ki. 

A 37126-os mellékút Füzérradvány bekötő útja. 

A 3728-ass mellékút Vilyvitány bekötő útja. 

A 3723-as mellékút Füzérkajata bekötő útja. 

 

A közutakkal kapcsolatos törvényi előírások 

A törvény alapján közútkezelői hozzájárulás, jóváhagyás kell a következő tevékeny-

ségekhez: 

36. § (1) „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 a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket 

írhat elő.” 

„39. § (1) Útcsatlakozás létesítéséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges.  

„42/A § (1) a) külterületen a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút és 

főútvonal esetén 100 méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének 

megváltoztatásához, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, 

agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút területének 

határától számított 10 méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához, továbbá 
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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 kivágásá-

hoz, illetve 

c) amennyiben az elhelyezendő építmény dőlési távolsága a közút határát keresztezi. 

Üzemeltetés, fenntartás szempontjából az esetleges nagy tömegű szállításokból eredő 

útigénybevétel miatt bekövetkezett útleromlással arányos helyreállítási kötelezettséggel kell 

számolni előzetes felmérés alapján. Jelentősebb szállítási útvonalak kijelölése esetén a 

közlekedésbiztonsági, forgalmi rendi feltételek ügyében a beszállítói útvonalakat előzetesen 

egyeztetni szükséges a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

megyei igazgatóságaival. 

Az önkormányzati közutakkal kapcsolatban az illetékes önkormányzatokhoz kell fordulni. 

Országos közútfejlesztés kérdéseiben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, 

Fő utca 44–50.) és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt (1134 Budapest, Váci út 45.) 

jogosult nyilatkozni, tájékoztatást adni. 

 

2.4.1.2. Vasútvonalak 

A vizsgálati területen nem futnak vasútvonalak. 

 

Vasútállomás a járás területén csak Sátoraljaújhelyen található. A járásszékhely a főváros-

ból egy vasúti fővonalon (Budapest–Miskolc–Szerencs–Sárospatak–Sátoraljaújhely) érhető 

el. A járás területén működő Hegyközi Kisvasutat (Sárospatak–Sátorlajújhely–Pálháza–

Füzérkomlós) 1980-ban megszüntették és még a pályáját is felszedték. Ekkor veszélybe került 

a Pálházi Állami Erdei Vasút (PÁEV) működése is, itt azonban csupán üzemszünetet 

rendeltek el. Később felújítva (turisztikai hasznosítás céljából) újraindult, sőt vonalát meg is 

hosszabbították.  

A Füzérkajata vizsgálati területen és térségében a vasúti közlekedés az alábbi, a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. számú mellékletének B) pontja alapján 

besorolt, az állam kizárólagos tulajdonában álló országos törzshálózati vasúti pályákat, illetve 

az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról szóló 194/2016. (VII. 13.) kormányrendelet 

1. számú melléklete alapján besorolt országos vasúti mellékvonalakat érinti: 

 

A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati vasúti 

pályák: 

— 90 Felsőzsolca–Hidasnémeti–országhatár 

A 90-es Felsőzsolca–országhatár vasútvonal a kutatási területet nem érinti, de a vizsgált 

területhez közel, attól nyugatra fut végig.  

 

Nem a transzeurópai vasúti árufuvarozási hálózat részét képező országos törzshálózati vasúti 

pályák: 

— 80 Mezőzombor–Sátoraljaújhely–országhatár 

A 80-as Mezőzombor–országhatár vasútvonal a kutatási területet nem érinti, de a vizsgált 

területhez közel, attól keletre fut végig. 
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Országos vasúti mellékvonalak:  

— 98 Szerencs–Hidasnémeti 

— 109 Tiszalök–Tocóvölgy 

— 117 Ohat–Pusztakócs–Görögszállás 

A 90-es Szerencs–Hidasnémeti-vasútvonal egyvágányú, nem villamosított mellékvonal 

A 109-es Debrecen–Tiszalök vasútvonal egyvágányú, nem villamosított 64 km hosszú 

mellékvonal. Egyvágányú vasútvonal lévén a vonatok csak Hajdúdorog, Hajdúnánás és 

Hajdúböszörmény állomásokon keresztezhetnek egymással. 

A 117-es Ohat–Pusztakócs–Nyíregyháza vasútvonal egyvágányú, csak a vonal egy (a 

Szerencs–Nyíregyháza-vasútvonallal közös) szakaszán villamosított mellékvonala. A 

vasútvonalon Ohat–Pusztakócs és Tiszalök között a személyszállítás 2009. december 13-tól, a 

2009/2010. évi menetrendváltástól szünetel. 

 

A tárgyi településszerkezeti tervet érintő vasútvonalra az alábbi előírások vonatkoznak: 

1. Vasúthatósági jogszabályok: 

1.1. Az érintett vasútvonal tekintetében be kell tartani: 

– a vasúti pályák létesítése és üzemeltetése során a vasúti közlekedésről szóló 2005. 

évi CLXXXIII. törvény (továbbiakban: Vtv.); 

– az országos és saját használatú vasúti pályák létesítése és üzemeltetése során a 

hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 

27.) GKM rendelet 4. számú melléklet Országos Vasúti Szabályzat I. kötet (a 

továbbiakban: OVSZ I.); 

– a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet; 

– a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki 

előírásokról szóló 46/2015. (VIII. 26.) NFM rendelet; 

előírásait. 

2. Az érintett vasútvonalat vagy annak környezetét érintő fejlesztések esetében be kell tartani 

az alábbiakat: 

2.1. A fejlesztések során biztosítani kell a vasúti védőtávolságokat a különféle 

létesítmények vonatkozásában az OVSZ I. B. fejezet 1.1.13. és 1.3. pontjai szerint, 

figyelemmel az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 38. § (10) bekezdésében 

foglaltakra. 

2.2. Az OTÉK 38. § (8) bekezdés c) pontja alapján az országos vasútvonal mellett nem 

jelölhető ki új beépítésre szánt terület – a gazdasági területek és a 24. § (2) bekezdés i), 

k) és n) pontja szerinti területek kivételével – környezeti hatásvizsgálathoz kötött 

vasúti pálya esetében a vasút szélső vágányától számított 100 m széles területen. 

2.3. Az előző pontban részletezett védőtávolságra tekintettel a beruházás előkészítése során 

az illetékes vasúti pálya üzemeltetőjének – MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (1087 

Budapest Könyves Kálmán körút 54–60.) – állásfoglalását be kell szerezni. 

2.4. Vasút nyomvonala alatti földterületet és a hozzá tartozó védősávot egy önálló helyrajzi 

számon kell szerepeltetni, azt az illetékes földhivatalban be kell jegyeztetni. 

Amennyiben ehhez szükséges, a területek kisajátítását, valamint művelési ág alóli 

kivonását el kell végezni a Vtv. 2. § 2.21. pontja alapján. Vasút nyomvonala (a hozzá 

tartozó védősávval) és a vele szomszédos más közlekedési ágak által használt területek 

nem kerülhetnek közös helyrajzi számra. 

2.5. A vasutak szintbeni keresztezését OVSZ I. B. fejezet 1.3.2.1 pontjában foglaltak 

szerint kell kialakítani. A vasúti átjárók tekintetében az utak forgalomszabályozásáról 
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és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet előírásait is 

figyelembe kell venni. 

2.6. Az elsőfokú vasúti közlekedés hatóság előírástól való eltérésre eseti engedélyt az 

OVSZ I. A. fejezet 9. pontja alapján azzal a feltétellel adhat, ha a tervezett megoldás a 

biztonságot nem érinti, vagy a biztonsági követelmények más módon kielégíthetők. 

Ezt biztonsági elemzéssel kell igazolni. 

2.7. A településrendezési eszközök elkészítése során szíveskedjenek figyelembe venni, 

hogy az OTÉK 26. § (2) bekezdése alapján a vasút elhelyezése céljára, – más 

jogszabályi előírás, illetőleg elfogadott helyi építési szabályzat és szabályozási terv 

hiányában – kétvágányú vasút esetén legalább 20 m, egyvágányú vasút esetén pedig 

legalább 10 m építési területet kell biztosítani a vonalvezetési jellemzők figyelembe 

vételével. 

 

A vasúti pályahálózat üzemeltetői: 

A felsorolt vasúti pályák kezelője a MÁV Zrt. Üzemeltetési Főigazgatóság Területi 

Igazgatóság Miskolc (3530 Miskolc, Szemere u. 26.) 

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. 

 

2.4.2. Energiahálózatok 

2.4.2.1. Villamosenergia-hálózat 

A magyarországi villamosenergia-rendszernek négy szintje különböztethető meg, melyek-

nek különböző funkciója van, illetve különböző kezelésben vannak. Az elektromos ellátó-

rendszer 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 rendszere. 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 a 

regionális szolgáltató kezelésébe tartoznak. 

Az Füzérkajata vizsgálati területnek és térségének villamosenergia-ellátási térképét a 39. 

ábra tartalmazza. 



Füzérkajata. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 

86 

 

 
39. ábra. Füzérkajata vizsgálati területnek és térségének villamosenergia-ellátási térképe 

A vizsgálati területen nincsenek nagyfeszültségű hálózatok 

 

A térségi ellátást biztosító 120 kV-os elosztó- és átviteli hálózat elemei  

A vizsgálati területtől délre a járás déli területén fut Kisvárda–Sárospatak–Tokaj nyom-

vonalon 

Főbb alközpontok, transzformátortelepek a térségben: 

 

— Sárospatak 

 

2.4.2.2. Földgázszállító rendszer 

A magyar energiahordozói struktúrában a földgázenergia meghatározó, a folyékony és 

szilárd energiahordozók aránya csekély. 

Az ország földgázellátása egységes hálózati rendszert alkotva épült ki. A rendszer 

ellátásának bázisa a kiépített országos nagynyomású szállító távvezeték hálózat, amelybe a 

gáz elsődlegesen a nemzetközi vételezés és kisebb hányadban hazai szénhidrogénmezőkből 

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 

földgázt a településekig, általában a települések határába telepített gázfogadóig és a nagy-

közép/közép nyomásszabályozóig. 
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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 

települések döntő hányadában a településen belüli gázelosztás középnyomású gázelosztó 

hálózatról történik. 

 

A Füzérkajata vizsgálati terület és térségének szénhidrogén szállítóvezetékeinek térképét a 

40. ábra tartalmazza: 

 

 
40. ábra. Füzérkajata vizsgálati területnek és térségének szénhidrogén szállítóvezetékeinek térképe 

 

Nemzetközi és hazai szénhidrogén-szállító vezetékek 

 

— Sárospatak–Szerencs 
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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 Füzérkajata esetében főleg az arany-, ezüst-, 

antimon- és talliumtartalmú ércesedés hasznosításának elősegítése. 

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvénnyel összhangban az ásványvagyon gazdál-

kodást érintő pontok teljesülnek, ha a kutatás, bányanyitás, kitermelés és bányabezárás során 

szintén a bányatörvény szerinti adatszolgáltatás keretében 

a) az ásványi nyersanyagok mennyiségére, minőségére, a Füzérkajata vizsgálati terü-

letre eső lelőhelyek nyilvántartására, valamint a nyilvántartás vezetéséhez szükséges 

adatszolgáltatás 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 kerül-

nek, 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 

pontosabb megismerése, a meglévő és a kutatási–kitermelési tevékenység során keletkező, 

adatok és információk kezelése. Az ásványi nyersanyagkutatás során a Magyar Bányászati és 

Földtani Szolgálathoz beérkező jelentős mennyiségű földtani, szerkezetföldtani, környe-

zetföldtani, vízföldtani, geokémiai adatok egyrészt kiegészítik a Tokaj-hegységre, illetve a 

területen korábban kimutatott ércesedésekre vonatkozó ismereteinket (megkutatottsággal 

foglalkozó fejezet), másrészt a kapcsolódó 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 Bánya-

járadékot 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 ásvány-

vagyon-gazdálkodási cél. A hazai versenyképességet növelheti, ha Magyarországon valósul 

meg egy színesfémérc bánya nyitása, működtetése, ezzel párhuzamosan akár a feldolgozást, 

szolgáltatást is magába foglaló ipari vertikum kiépítése regionális érckitermelési és haszno-

sítási potenciálokat is figyelembe véve (pl. más Északi-középhegységben előforduló ércek 

kutatásával összefüggésben). Az ásványvagyon-gazdálkodási célok kapcsán meghatározó a 

társadalmi igények kiszolgálása. 

A Füzérkajata vizsgálati területen eddig azonosított nemesfémek, s ezzel párhuzamosan a 

tovább nagyobb mennyiségben kinyerhető nemesfém ércek felhasználása széleskörű. 

Az alapvetően – ingadozások mellett is – növekvő nyersanyagárak mellett az arany (41. 

ábra) és ezüst (42. ábra) 5 évre vetített árváltozása is, látható két grafikonon. E nemesfémek 

világpiaci árát is sok gazdasági, politikai tényező befolyásolhatja, ugyanakkor e nyersanyagok 

iránti igényt is a bányászat elégíti ki, tehát megfelelő elemzések mellett ösztönzőleg hathatnak 

újabb ásványi nyersanyag (itt érc) felkutatására és bányanyitásra.  

Az arany és ezüst nemesfém voltuk miatt elsősorban ékszerként meghatározók. Az arany a 

nemzeti bankok fedezeteként szerepel, s mindkét nemesfémet használják az elektro-

technikában, amely az egyik legfontosabb és leginkább növekvő felhasználása a nemes-
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fémeknek. Az áramot az összes ismert elektromos vezető közül az ezüst vezeti a legjobban. A 

legalacsonyabb fajlagos ellenállású fém, használata növekszik az elektrotechnikában. Ezüst-

ből egészségügyi műszerek, kémiai felszerelések készülnek. Ezen célokra és pénzverésre 

rezes ötvözeteit használják (10–50% réz). 

 

 
41. ábra. Arany árváltozás 2015 eleje és 2020. év eleje között 

(függőleges tengely: USD/uncia, vízszintes tengely: idő)  

https://www.portfolio.hu/arfolyam/Gold.DB/arany 

USD/uncia 

 

 
 

42. ábra. Ezüst árváltozás 2015 eleje és 2020. év eleje között 
(függőleges tengely: USD/uncia, vízszintes tengely: idő)  

https://www.portfolio.hu/arfolyam/Silver.DB/ezust 

A talliumot monokromatikus (azaz egyszínű) zöld fényt adó elektromos kisülési csövek 

töltésére, valamint alacsony olvadáspontú ötvözetek előállítására használják. Amalgámja –60 

°C-ig használható hőmérők töltésére. Vegyületeit gyógyszerekben, valamint patkány- és 

rovarirtásra alkalmazzák. A tallium-szulfid elektromos vezetőképessége infravörös fény 

https://www.portfolio.hu/arfolyam/Gold.DB/arany
https://www.portfolio.hu/arfolyam/Silver.DB/ezust
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hatására változik, ezért felhasználható fotocellákban. Kénnel, szelénnel és arzénnel alacsony 

olvadáspontú (125–150 °C közötti) üvegek előállítására használják. A tallium(I)-oxid nagy 

törésmutatójú üvegek gyártásához használható. Használatos még ionizáló sugárzások detek-

tálásánál alkalmazott szcintillátorban. Az orvosi diagnosztikai mérésekben leggyakrabban a 

talliummal szennyezett NaI kristálydetektorokat használják. 

Az antimon egyes vegyületeit (oxidok, szulfidok, nátrium-antimonát és antimon-triklorid) 

felhasználják tűzálló zománcok előállítására a kerámiaipar részére és éghető anyagok 

tűzállóságának növelésére. Leishmaniasis (a leishmaniasis, ostoros egysejtű által okozott 

kórkép) kezelésére is használják. Az antimon(III)-szulfid és kálium-klorát keverékét gyufa 

gyártására használják. Az elektronika diódák, infravörösfény-detektorok és Hall-effektuson 

alapuló eszközök gyártásánál alkalmazza, illetve jelen van különböző ötvözetekben. A 

kemény ólmot (ólom–antimon) vízvezetékek, lefolyók, ólomakkumulátorok rácsainak gyár-

tására használják. Az ólom–ón–antimont nyomdákban, betűk gyártására használják. Az ólom–

ón–réz-antimont siklócsapágyak gyártásánál használják súrlódáscsökkentő ötvözetként. Az 

„ólommentes” forrasztóónok 5% antimont tartalmaznak. 
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2.6. A bányászati tevékenység ásványvagyon-gazdálkodási szempontú, 

valamint a várható nemzetgazdasági, társadalmi előnyeinek bemutatása 

A Füzérkajata vizsgálati területen megvalósuló bányászati tevékenység ásványvagyon-

gazdálkodási szempontú várható közvetlen nemzetgazdasági előnyei kapcsán elsősorban a 

2.5. fejezetben leírt földtani, ásványi nyersanyag szempontú adatszolgáltatás és bányajáradék 

megfizetése, az MBFSZ-n keresztül az államkasszába kerülése jelölhető meg. Ezen kívül 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 mind-

ezek kölcsönhatásában várható növekedés, fejlődés. A munkahelyteremtésben, valamint a 

térség szociális, kulturális, valamint oktatási fejlődésében jelentős szerepe lenne a bányászati 

tevékenységhez tartozó beruházásoknak.  

Kiemelendő a borászat mellett a kulturális örökség részét képező bányász kultúra, 

hagyományok folytatása és őrzése, ami a társadalmi szemlélet formálását is elősegítheti (a 

bányászat társadalmi igényeket szolgál ki, megfelelő technológia és a környezetvédelmi 

előírások betartásával minden érintett számára nyertes-nyertes helyzet alakítható ki).  

A recski réz- és cinkvagyon kapcsán végzett gazdaságföldtani értékelés kapcsán tett 

megállapítások (ZELENKA 1996) mérlegelhetők Füzérkajata vizsgálati terület esetében is, sőt 

egy nagyobb ívű, regionális ipari–bányászati vertikum kialakítása során növelten 

jelentkezhetnek a nemzetgazdasági előnyök. Az állami bevételekre gyakorolt hatás kapcsán a 

következő tényezőket szükséges figyelembe venni. A beruházási költségekből a vállalat által 

befizetendő közteher, az alkalmazottak által fizetett adók, az ÁFA és esetleg a vám adódnak. 

A bányászati tevékenység megvalósulásakor az éves üzemeltetés során jelentkező, a 

nyersanyagadón felüli állami bevételek között a bányajáradék, az ÁFA, 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 eredményeznek.  

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 végrehajtására 

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). 

Összefüggésben a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény céljával és hatályával, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 

kimondja, hogy a környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezet-

használóknak a környezet és természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése, 

valamint a környezet- és természetvédelem költségvetési forrásainak biztosítása érdekében az 

engedélyhez kötött környezethasználat során a környezet terhelésével járó anyagok 

kibocsátásáért a kibocsátó környezetterhelési díjat köteles fizetni. 
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Ahhoz, hogy a korábban meg nem határozható ásványvagyon mennyiséget [Füzérkajata 

vizsgálati területen a korábbi kutatások zárójelentése, s abból hozott határozat (197/2/2010, 

Miskolci Bányakapitányság)] meg lehessen adni, további kutatásra van szükség, amelyhez 

jelen érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat a koncessziós eljárás keretei között alapot ad. A 

jelenlegi megkutatottság szintjén ugyanis egyelőre nem határolható le egyértelműen az érces 

zóna, nem határozható meg a kitermelhető ásványvagyon, és nem tervezhető meg a 

kitermelést végző bányászati tevékenység sem. 

A továbbkutatás és a bányanyitás a kutatás–kitermelés–feldolgozás–kereskedelem egészét 

tekintve több száz embernek jelentene hosszabb távon megélhetést. Valószínűleg 

infrastrukturális beruházásokra is sor kerülne, mellyel a település és vonzáskörzete is jól 

járna. Az érintett települések a bányanyitással adóbevételre tehetnének szert, melyet 

fejlesztésekre fordíthatnának. 

 

Összegzésként elmondható, hogy az ásványagyon-gazdálkodás szempontú 

nemzetgazdasági előnyök mindenképpen jelentkeznek a Füzérkajata vizsgálati területen 

esetlegesen megvalósuló kutatási és bányászati tevékenység során. Bár további kutatásokra 

szükség van meghatározni az arany-, ezüst-, antimon- és tallium-tartalmú potenciális 

ásványvagyon minőségi és mennyiségi paramétereit, a rendelkezésre álló ismeretek alapján, a 

kedvezőtlennek egyáltalán nem mondható világpiaci nyersanyag (itt főleg arany és ezüst)-

árak mellett, 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, előké-

szítési–feldolgozási feltételek, a marketing, jogi: összes szükséges engedély megléte, 

környezetvédelmi, társadalmi tényezők, illetve a kormányzati szándék). Ehhez megvalósít-

hatósági tanulmányt célszerű készíteni, amely alapján mérlegelni lehet a vizsgálati területen 

beazonosításra kerülő ásványvagyon további sorsát.  
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2.7. A terhelés várható időtartama 

A hasznosításra kijelölt ásványi nyersanyag kiaknázása, egy bánya életciklusa évtize-

dekben mérhető folyamat, amely a terület kutatásának kezdetétől a felhagyást követő 

időszakig tart. A kutatástól a bezárásig, a terület helyreállításáig tartó folyamat nem ritkán egy 

évszázadod is meghaladhat. A bánya működése során a hatályos törvények és rendeletek által 

megkövetelt 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 

típusait és mennyiségét. A bányavállalkozó a kutatás megkezdése előtt kutatási műszaki 

üzemi tervet készít, amelyet a területileg illetékes kormányhivatal bányászati osztályának jóvá 

kell hagynia. A terv tartalmazza a kutatás típusát és eszközeit, részletesen ismerteti a 

kutatáshoz használt műszerek 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 

megelőzését, illetve csökkentését, továbbá a tájrendezés – településrendezési eszközökben 

foglaltaknak megfelelő – teljesítését. 

A kutatás a területre rendelkezésre álló geológiai és geofizikai információk 

összegyűjtésével 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, infrastruktúrát kell kiépíteni, a fúráshoz szükséges gépeket, berendezéseket, anyagokat 

oda kell szállítani, ennek időtartama heteket, esetleg hónapokat vehet igénybe. Egy 
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kutatófúrás lemélyítésének időtartama főképpen a fúrásmélységtől és a felszín alatti 

kőzetrétegek minőségétől 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 

termelés 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. 

 

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 

megvalósításának lehetőségét elemezni kell a biztonságos működtethetőség, a kereskedelmi 

életképesség, környezeti szempontok, szociális felelősség és a szabályozási, engedélyeztetési 

követelmények szempontjából. A bányatervezés általában 2–3 évet vesz igénybe. 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 

bányához 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 

berendezéseket, 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. 

A termelési szakaszban történik a nyersanyag kitermelése, előzetes feldolgozása (a meddő 

és a nyersanyag szétválasztása, osztályozása), és elszállítása. Ebben a szakaszban is 

folyamatos a bányaüzem fejlesztése, az infrastruktúra bővítése. Fokozottan figyelni kell a 
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környezeti és a szociális szempontokra. Ma már egyre jellemzőbb, hogy a bánya tulajdonosa, 

működtetője bevétele egy részét a helyi polgári lakosság életkörülményeinek javítására, 

környezetvédelmi programokra, szociális intézkedésekre fordítja. 

 

2.7.5. A bánya felhagyása, bezárása 

A tervezett műveletek elvégzése, a hasznosítható nyersanyag kitermelése, esetleg gazda-

ságossági 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 lezár-

ják, esetenként tömedékelik, bebetonozzák. Bizonyos bányák (só, érc) esetében a bányatérség 

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. 

 

2.7.4. 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, eset-

leges új építmények létesítése és új típusú gazdasági hasznosítása a területnek. A bánya-

bezárást 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 súlytólégrobbanást, a porrobbanást, a 

gázkitörés-veszélyt, a vízbetörés-veszélyt, 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, 

továbbképzése; 

— 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 munka-

védelmi minősítéssel is. A berendezéseknél az előírt mennyiségű és minőségű tűzoltó-

eszköznek rendelkezésre kell állnia. 

 

Füzérkajata esetében, ha mélyművelésű bányászatra kerül sor az alábbi bányaveszélyekkel 

(termelést nehezítő körülményekkel) kell/lehet számolni: 

1. Sujtólég veszély: A mélyszinti bányába beáramló természetes gázok metánt is tartalmaz-

hatnak, a tárók hajtása során mennyiségét mérni kell, ez alapján lehet a bányaüzemet 

sujtólég veszélyességi osztályba sorolni. 

2.Vízveszély: A bányatervezés során a földatni környezet adottságai alapján kell eldönteni, 

hogy várható-e a bányában váratlan vízfakadás. A vízbeáramlásokat előzetes víztelení-

téssel, cementezéssel vagy agyagos kőzettömítéssel lehet kizárni. 

3. Porártalom: A kőzetek fejtése szilikózisveszélyt jelent a kőzetben jelenlévő kvarctartalom 

miatt. A porártalom elleni védekezés céljából a lerobbantott kőzeteket vízzel kell perme-

tezni, a porkoncentrációt folyamatosan műszerekkel ellenőrizni szükséges. 

4. Tűzveszély, omlásveszély, gázkitörés veszély, sugárártalom: A bányászati műveletek során 

jelentkezhetnek ezek a veszélyhelyzetek. A gázok bányavízből való esetleges felszaba-

dulása során – amennyiben egy esetleges áramkimaradás miatt a szellőztetés leáll –, 

gázveszély léphet fel. A gázösszetétel változó arányú szén-dioxidot, metánt, kis mennyi-

ségű kén-dioxidot tartalmazhat. Sugárártalom nem valószínűsíthető 

5. Bányakárok : A felszín alatti bányászat hatására a külszínen felszínsüllyedés a felszín közeli 

fejtések esetén 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 engedélyezhe-

tőségére vonatkozó jogszabály a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasz-

nálati 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 füzérradványi 

kaolinbányászat több mint 60 éves múltra tekint vissza. Mélyszinti bányászat az András-tárón 

keresztül a 2010-es évek közepéig zajlott a területen, de most azt nemesfémkutatásra jelölték 

ki. Nagy valószínűséggel az itt kiépített és még meglévő infrastruktúra nagy részét igénybe 

kívánják majd venni. Ezek közé tartozik a fennmaradt épületek túlnyomó része, a felújítható 

vonalas létesítmények (közlekedés, energiaszolgáltatás stb.) és visszamaradt létesítmények a 

bányászathoz kapcsolódóan, valamint az egykori telephely környezetében elhelyezett 

meddőhányó 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 légszennyezettségizónák és az agglomeráció felsorolását, a zónacsoportok megjelö-

lésével az egyes kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok szerint. 
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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. 

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 

mértékét 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 

szintjének vizsgálatához. Az E zónatípusnál a helyhez kötött mérések, modellezési technikák 

és az indikatív mérések együttesen is alkalmazhatók, az F besorolási kategóriában 

modellezési technikák vagy az objektív műszaki becslés alkalmazása önmagában is elegendő. 

A talajközeli ózon minősítése regionális–kontinentális jellege miatt az egész országra 

vonatkozik. 

A füzérkajatai vizsgálati területen és a Sátoraljaújhelyi járásban kijelölt légszennyezettségi 

zóna, agglomeráció és kijelölt város nem található. A legközelebbi légszennyezettségi zóna, a 

Sajó-völgy (8. zóna) Ózd–Kazincbarcika–Miskolc–Tiszaújváros térségét magába foglaló ipari 

és urbanizációs terület (4/2002. [X. 7.] sz. KvVM rendelet). A zóna a vizsgálati területtől 70 

kilométert meghaladó távolságra van, és a Hernád völgye és Tokaji-hegység tömbje is 

elválasztja őket. Így csak tájékoztató jelleggel kerül közlésre a légszennyezettségi zóna 

néhány kiemelt besorolása légszennyező anyagonként. A Sajó völgye légszennyezettségi 

zónában az éves egészségügyi határértéket és a tűréshatárt is meghaladó „B” besorolást a 

szálló por (PM10) és a szálló porhoz kapcsolódó karcinogén benz(a)-pirén (BaP) 

koncentrációja mutatja a besorolás szerint. Az éves egészségügyi határértéket meghaladó „C” 

típusú a besorolás a nitrogén-dioxid koncentrációja esetében a Sajó Völgye lég-

szennyezettségi zónában. 

Hazánkban a légszennyező anyagok kibocsátása (emisszió) vonatkozásában az Országos 

Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) Levegőtisztaság-védelmi Információs 

Rendszermodulja (LAIR) gyűjti a bevallásra kötelezettek kibocsátási adatait. A vizsgálati 

területre (Füzérkajata) és közvetlen környezetére (Füzér, Pusztafalu, Füzérradvány, 

Vilyvitány) nem volt adatgyűjtés az elmúlt években, vagyis kijelenthető, hogy lényegében 

nem volt jelentősebb légszennyezőanyag-kibocsátó telephely a vizsgált területen. Járási 

szinten Pálházán a Perlit 92 Kft. (perlitbányászat és előkészítés, CO, szálló és ülepedő por, 

NOx, CO2), Hollóházán a porcelánüzem (CO, NOx, CO2) Sátoraljaújhelyen a Dohánygyár, a 

Távhőszolgáltató, a Prec-Cast Kft., a Certa Kft. (alumíniumöntészeti cégek) és az Al-loy Kft. 
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(fémfelület-megmunkáló, -kezelő cég) a legjelentősebb légszennyezőanyag-kibocsátók. Az 

öntészeti és fémfelület-kezelő cégek kis mennyiségben, de speciális légszennyező anyagokat 

is kibocsátanak, mint például réz, cink, sósav és vegyületei, kénsav és gőzei. 

(http://web.okir.hu/sse/?group=LAIR) 

Az Európai Unió E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register) rendszerébe 

meghatározott küszöbértékek felett kell bejelenteni a légszennyező-anyagok kibocsátását a 

kibocsátásra kötelezetteknek. A vizsgált koncessziós területen, a Sátoraljaújhelyi Járásban és 

tágabb térségben sincs légszennyező anyagra vonatkozó európai vonatkozásban bevallásra 

kötelezett telephely.
2
 Ez alapján kijelenthető, hogy hazai és európai léptékben sincs nagy 

légszennyező telephely a vizsgált területen és tágabb térségében. (https://prtr.eea.europa.eu/) 

 

 
43. ábra. Füzérkajata vizsgálati terület és a térségében található automata légszennyezettségi mérőpont  

Hazánkban a levegőminőség mérését, értékelését az Országos Légszennyezettségi 

Mérőhálózat (OLM) végzi. A hálózat alapvetően két részből áll: az automata állomások 

folyamatos mérést végeznek, melyek a légszennyező komponensek széles körét ölelik fel; a 

manuális hálózat (RIV) pontjain gyűjtött minták elemzése laboratóriumban történik, és kén-

dioxid, nitrogén-dioxid (kivételes helyeken ülepedő por) összetevőkre korlátozódik. Az 

Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) a vizsgálati területen és a járásban nem, de 

a Hernád-völgyében, Hernádszurdokon mintegy 22 kilométerre működtet automata, 

folyamatos mérést végző állomást. További automata mérőpontok a megyében: Miskolcon (3 

db) Kazincbarcikán, Oszláron, Putnokon, Rudabányán, Sajószentpéteren találhatóak (a 

megyében mindösszesen 9 db). 

A manuális hálózat mérőpontjainak száma és mintázott paraméterek a 2000-es évek 

elejéhez képest országosan és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is jelentősen lecsökkentek. 

A megye korábbi 10 manuális mérőpontjából jelenleg csak három működik: Miskolcon 

(ülepedő por), Ózdon és Tiszaújvárosban (NO2). Így a mintaterületen és a Sátoraljaújhelyi 

Járásban nem volt és most sincs levegőszennyezettségi automata és manuális (RIV) mérés. 

Az OLM hálózat szakmai irányítása az Agrárminisztériumhoz tartozik, a rendszer szakmai 

irányításának operatív, valamint a minőségirányítás feladatait az Országos Meteorológiai 

Szolgálat (OMSZ) alá tartozó Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ (LRK) látja el. A 

mérőállomások és pontok üzemeltetése a megyei kormányhivatalok (korábban: környe-

                                                 
2
 Két cég a PrecCast Kft. (Sátoraljaújhely) és a Moneta S, s.r.o. (Tőketerebes/Trebisov, Szlovákia) kötelezettek, 

de azok is csak termelési nem veszélyes és veszélyeshulladék-kibocsátásuk és nem légszennyezésük miatt. 

http://web.okir.hu/sse/?group=LAIR
https://prtr.eea.europa.eu/
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zetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek) feladata, a hálózat egyes háttérállomásainak 

üzemeltetése az OMSZ-hoz tartozik.  

A levegő tényleges állapotára vonatkozó vizsgálatok tartalmát, minőségét meghatározza, 

hogy nem állnak rendelkezésre a térség területének környezeti levegőminőségét térségi 

szinten jellemző immissziós adatok. A környezeti levegő tényleges állapotára vonatkozó 

immissziós adatok hiányában a levegőminőségre vonatkozó vizsgálati megállapításokat az 

emittáló légszennyező-források (pl. ipari, közlekedési, kommunális), valamint a területi 

adottságok (pl. beépítettség, mezőgazdasági műveltség, térszerkezeti adottságok, klimatikus 

viszonyok) vizsgálata és értékelése alapján lehet megtenni. 

 

Légszennyezettségi index 

A levegő minőségének értékelésére vezették be légszennyezettségi index fogalmát. A 

légszennyezettségi index kidolgozása a hatályon kívül helyezett 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–

FVM együttes rendeletben es 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 Füzérkajata vizsgálati terület településeinek levegőminőségét az 

automata és a manuális mérőhálózatok nem mérik. Az alábbiakban ezért a legközelebbi 

automata mérőpont (Hernádszurdok) adatait és értékelését ismertetjük. 

 

A legközelebbi automata mérőpont (Hernádszurdok) adatai és értékelésük 

Az automata mérőhálózat vizsgálatának adatait az OMSZ „2017. és 2018. évi 

összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat alapján” c. értékelései 

mutatják be (http://www.levegominoseg.hu/ertekelesek). A hernádszurdoki mérőpont típusát 

vizsgálva vidéki háttérszennnyezettségi mérőállomás besorolású. Az értékelés a mérő-

állomáson mért SO2, NOx, NO2, CO, PM10, O3 szennyezőanyagok adataiból készült. Ebből 

levonható az a következtetés, hogy a legtöbb mért légszennyező anyag vonatkozásában kiváló 

a levegőminőség, ám a szálló por (PM10) és az ózon (O3) esetében vannak magasabb 

koncentrációk, és előfordulnak 24 órás határérték-átlépések (28. táblázat) 

 
28. táblázat. A 2017 és 2018. évi légszennyezettségi index értékelése – Hernádszurdok 

Mérőállomás 

neve/év 
Légszennyezettségi index Légszennyezettségi index 

a legmagasabb indexű 

komponens alapján Hernádszurdok SO2 NO2 NOx CO PM 10 O3 

2017 kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) jó (2) jó (2) 

2018 nincs adat kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) jó (2) jó (2) 

A táblázatban szereplő kifejezések értelmezése az alábbi: 

Index Értékelés 

Nitrogén-oxidok 

(mint NO2) 

(µg/m3) 

Nitrogén-dioxid 
(µg/m3) 

Kén-dioxid 
(µg/m3) 

Ózon 
(µg/m3) 

PM10 
(µg/m3) 

PM2,5 
(µg/m3) 

Szén-monoxid 
(µg/m3) 

Benzol 
(µg/m3) 

  középérték középérték középérték középérték 
középért

ék 
középérték középérték középérték 

  éves éves éves éves éves éves éves éves 

1 kiváló 0–28 0–16 0–20 0–48 0–16 0–10 0–1200 0–2 

2 jó 28–56 16–32 20–40 48–96 16–32 10–20 1200–2400 2–4 

3 megfelelő 56–70 32–40 40–50 96–120 32–40 20–27 2400–3000 4–5 

4 szennyezett 70–140 40–80 50–100 120–220 40–80 27–50 3000–6000 5–10 

5 
erősen 

szennyezett 
140– 80– 100– 220– 80– 50– 6000– 10– 

Forrás: OMSZ MFO LRK Adatközpont (2019). 

http://www.levegominoseg.hu/ertekelesek
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A 24 órás határérték-túllépéseket megvizsgálva megállapítható, hogy 2018-ban a szálló por 

(PM10) esetében 13 alkalommal, az ózon esetében 27 alkalommal volt határérték-túllépés a 

mérőponton. A füstködriadókhoz kapcsolódó tájékoztatási és riasztási küszöbértékek 

átlépésére azonban egy alkalommal sem került sor 2018-ban Hernádszurdokban. A többi 

légszennyező anyag vonatkozásában nem volt 24 órás határérték-túllépés a vizsgált 

évben.Mindezeket összegezve megállapítható, hogy a vizsgált térség nagy valószínűséggel 

alacsony háttérszennyezettségű, kiváló levegőminőségű terület, ahol főleg a lakossági 

fűtéshez, a közúti közlekedéshez, a mezőgazdasági munkákhoz és a városokban néhány ipari 

telephelyhez kapcsolódnak országos és megyei léptékben sem jelentős területileg és időben 

differenciált kibocsátások. Az immissziós értékek közül kiemelendőek a szálló por (PM10), 

valamint másodlagos légszennyező anyagként a földközeli ózon (O3) időszakosan meg-

növekvő koncentrációi. 

A kutatás/kitermelés során figyelembeveendő emissziók 

A PM10, a szálló- és ülepedőpor-terheltség növekedésének elsősorban a bányaüzem 

kutatási, kiépítési fázisában várható, a munkagépek általi talajmozgatás során. Ide tartozik az 

elérési utak építése, a terep előkészítése, a talajréteg letermelése, a betonalap építése, a 

rakodás és a nehéz munkagépek általános használata. A bányaüzem építése során, a 

mélyfúrásos tevékenységnél a légszennyező hatást kizárólag a fúróberendezések dízelmotorjai 

okozhatnak. Annak érdekében, hogy a levegőtisztaság védelme biztosított legyen, azaz a 

légszennyező anyagok mennyiségei a megengedett határérték alatt maradjanak, szükségesek a 

kivitelező által rendszeresen végrehajtott ellenőrző mérések. Az adatokat jegyzőkönyvben 

kell rögzíteni és az eredményeket el kell juttatni a területileg illetékes környezetvédelmi 

hatósághoz. A megfelelő műszaki védelemmel csökkenthetők a kockázatok. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a közlekedésből és a szállításból eredő por- és 

kipufogógáz-kibocsátás várható. A kutatást nagymélységű fúrásokkal végeznék, a 

fúróberendezés típusa, valamint műszaki és környezetterhelési paramétere jelen fázisban nem 

ismert. A kutatási munkák során dízelüzemű berendezéseket (fúróberendezés, áramfejlesztő) 

alkalmaznának, melyek használata során a légszennyezés az adott egységre vonatkozó kezdési 

és karbantartási utasítások pontos betartásával minimalizálható. 

A kutatási munkálathoz kapcsolódó, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) (Lev.) 

kormányrendelet alapján bejelentés köteles pontforrásra vonatkozóan pontforrás működési 

engedély szükséges, a Lev. 22. § (l) bekezdése értelmében az 5. melléklet szerinti tartalom-

mal. A Lev. 4. §-a szerint „tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel 

való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.” A 

26. § (2) bekezdés előírja, hogy „Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag 

levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működ-

tetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres 

karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.” 

 

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. 
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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 

határértékek változnak a védendő környezet jellegétől, a zaj- vagy rezgésszennyezés 

gyakoriságától, 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 meg-

választani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen. A kapcsolódó szállítás, fuvarozás 

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 meg-

teremteni. 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 önkor-

mányzattal, illetve tervezési szinten fel kell készülni a keletkező károk helyreállítására is. 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól a 284/2007. (X. 29.) 

kormányrendelet foglal állást. A határértékek kapcsán a környezet zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról szóló 10/2009. (VII. 30.) KvVM–EüM együttes rendelet által 

módosított 27/2008. (XII.3.) KvVM–EüM együttes rendelet az irányadó. 

A Füzérkajata környékén tervezett nemesfémérc kutatási területen, a tervezett 

kutatófúrások környezetében a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

szóló 284/2007. (X. 29.) kormányrendelet 5. § (3) bekezdés alapján a vélelmezett zajvédelmi 

szempontú 100 méteres távolságon belüli területen zajtól védendő terület, építmény nem 

található. 

 

3.1.3. A felszín alatti vizekre 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 

várható 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 a 147/2010. (IV.29.) kormányrendelet szerint a laza törmelékes, 

üledékes felszínközeli képződmények telített zónájában az első vízzáró vagy félig áteresztő 

réteg mélységéig, legfeljebb a vízgyűjtő gazdálkodási tervben meghatározott sekély porózus, 

vagy sekély hegyvidéki víztest alsó határáig elhelyezkedő felszín alatti vizet. 

A területen a talajvizek két főbb típusát különböztetjük meg:  
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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 

vízfolyásokkal közvetlen kapcsolatban lévő sekély, (0–3 m) mélységű zónát. 

A beszivárgás pontos értékét pontos mérésekkel nem ismerjük, de a korábbi országos 

feldolgozás (Magyarország Talajvízforgalmi Térképe, MÁFI 1985) háttéranyagai alapján itt 

azt maximum 50–80 mm/év nagyságúra becsülhetjük. 

A domb/hegyvidéki 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 és repedésvizei a talajvizek zónája alatt helyezkednek el, azzal gyenge 

hidraulikai kapcsolatban vannak. Ezen hidraulikai kapcsolatok és az egyes rétegvíztartó réte-

gek 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 megértésére, 

leírására és a változások előre jelzésére is, melyhez további támpontot jelent a korábbi bányá-

szati tevékenységek és vízvédelmi munkák, víztelenítések regionális hatásainak újraelemzése, 

értékelése. Köztudott, még ha csekély (8–9 l/p) víztermeléssel is, de a korábbi bányaterületen 

víztelenítés zajlott, ami a 400 mBf körüli szinteket érintette. 

Mindez azt is jelenti, hogy egy átfogó újraértékelés alapján az újabb a bányászati 

víztelenítéshez kapcsolódó környezeti következmények tovább vizsgálhatók lesznek, ily 

módon a káros következmények remélhetőleg jól tervezhetően csökkenthetők. Mindemellett 

itt is felhívjuk a figyelmet arra, hogy bányászatot lehetővé tevő esetleges víztelenítéseket, 

rétegvíztermeléseket úgy kell tervezni, hogy azzal a térség ivóvíz-ellátását hosszú távon 

segíteni lehessen, és a bányászati munkákhoz kapcsolódó várható ipari fejlesztések ipari víz 

szükségleteit valamint ökoszisztéma vízigényeket (FAVÖKO) is biztosítani lehessen. A 

víztelenítés megtervezésekor különös figyelmet kell fordítani a korábbi bányászat üzemelési 

tapasztalataira. A rétegvizek esetében a várható depresszió, nyomáscsökkenés maximuma a 

bánya legmélyebb részeire fog koncentrálódni. 

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 

kerülnek eltömedékelésre a különböző mélységben lévő repedésrendszerek között hidraulikus 

kapcsolatot hoznak létre, melynek kedvezőtlen mennyiségi és minőségi hatásaival számolni 

kell és /vagy az észlelőrendszer részét képezik. 

A vizsgálati terület a térségben (sekély) hegyvidéki víztesteket érint. A sh.2.7 és h.2.7 jelű 

víztestek mennyiségi és minőségi állapota is jó. Az egyetlen érintett felszíni víztest, a Bózsva-

patak felső vízgyűjtője integrált állapota mérsékelt besorolást kapott. 

Pálháza ivóvízbázisának becsült hidrogeológiai B védőterülete érinti a területet, továbbá az 

1 km-es környezetben Sátoraljaújhely Északi vízmező, földhivatali hidrogeológiai B 

védőterülete valamint Pálháza becsült védőterülete is érintett. A területen és 1 km-es környe-

zetében nem találhatók gyógy- és ásványvíz kutak. 

A felszín alatti víztestek esetében a jó állapot fenntartása a környezeti célkitűzés. 

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 fúró-
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iszapokat a 01 0505, illetve a 01 0506-os veszélyes hulladék kategóriába sorolták. Ezeknek a 

talajvízzel történő kapcsolatba kerülését mindenképpen el kell kerülni. 

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 Korom-hegy és Korom-tető környékén előforduló epitermális aranyindikáció geokémiai 

térképezését követően a térségben Au-, Ag-, As-, Sb-anomáliát mutattak ki, melyhez a 

mélységgel Hg- és Tl-dúsulás társul. A hordozóásványok akantit, naumannit, SbFe-oxid, pirit, 

As-pirit, fakóérc, kalkopirit és szfalerit. A talaj- és rétegvizek szintjének csökkenése, és a 

levegővel átjárt vágatok körzetében megjelennek az oxidációs folyamatok, melyek esetenként 

vízminőségromlással is járhatnak. A fenti ásványok, ércek oxidációjával, majd a 

bomlástermékek, szennyezőanyagok felszín alatti vízbe jutásával mind a felszín alatti víz, 

mind a felszíni víz szennyeződése is megvalósulhat. A korábbi bányászati tevékenységek 

záródokumentációinak megismerését, valamint az alapállapot felmérést követően 

meghatározható az eredeti, akár „természetes” eredetű, már meglévő szennyezés mértéke, 

illetve a későbbiekben a tevékenység következtében bekövetkező szennyezés mértéke is. 

A vízszennyezőanyagok köre a terület részletes geológiai és hidrogeológiai felmérését, 

megkutatását követően a 220/2004. (VII. 21.) kormányrendelet 1. számú mellékletének 

megfelelően besorolásra és bemutatásra kell, hogy kerüljenek: 

„...A) A fő szennyező anyagok indikatív listája: 

...6. Cianidok, 

7. Fémek és vegyületeik, 

8. Arzén és vegyületei,...” 

„...B) Az I. vagy II. listába tartozó anyagok, anyagcsoportok 

I. listába tartozó anyagok 

1. Higany, 

2. Kadmium,...” 

„...II. listába tartozó anyagok, anyagcsoportok 

1. Fémek és vegyületeik,...” 

Összefoglalóan elmondható, hogy a korábbi bányászati tevékenységek által módosított és 

jelenleg rehabilitálódó felszín alatti vízrendszer az újabb bányászati tevékenység során ismét 

drasztikusan változni fog, az áramlások a bányászati súlypontok felé irányulnak majd, melye-

ket az aktuális fejtési szakaszok körzetében, a helyi viszonyoktól és a modern bányászati 

tervezési és műveleti rendszerektől függő lokális áramlási, vízvédelmi rendszerek tarkítanak 

majd. A bányászati műveleteket követő időben az eredeti áramlási rendszer helyreállása felé 

törekszik majd a részben magára hagyott rendszer, azonban a mesterséges hatásra megvál-

toztatott 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 

védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) kormányrendeletet kell figyelembe venni. A vonatkozó 

kormányrendelet a tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatása mellett a tevékenység 

engedélyezéséhez is tartalmaz támpontokat, előírásokat. 

 

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 

szennyezések csökkenthetők a szennyezőforrások körzetében kialakított védelmi rendszerek, 

tisztítóművek, átmeneti tárolók létesítésével. Mindezek tervezéséhez jelentős támogatást 
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adhat korábbi tapasztalatok figyelembevétele. A tervezéseknél a felszíni vízfolyásokat ilyen 

szempontból értékelni kell, a már eddig is érintett, valamint a potenciálisan veszélyeztetett 

területeken előzetes állapotértékeléssel, esetenként a monitoring kiegészítésével, kiépítésével, 

haváriaterv 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 felszíni vizek minőségi védelmének érdekében a 220/2004. (VII. 21.) kormányrendelet 

vonatkozó részeit szükséges és kell figyelembe venni. 

„...10. § (1) Új létesítmények tervezésénél és megvalósításánál, valamint működtetésénél 

az elérhető legjobb technikának megfelelő kibocsátási színvonalat eredményező módszereket, 

eljárásokat, termelő, illetőleg szennyvíztisztító berendezéseket kell alkalmazni. 

(2) Tilos vízterhelést okozó új létesítményt telepíteni, ha a 42. § (1) bekezdés szerinti 

előírások nem teljesíthetők, továbbá – a 26. § (4)–(5) bekezdésben foglalt kivételekkel – ha a 

befogadó mértékadó vízszennyezettsége már meghaladja vagy a tervezett létesítmény 

szennyezőanyag- kibocsátásának hatására várhatóan meghaladhatja a vízszennyezettségi 

határértéket.” 

A kormányrendelet kitér részletesen a kibocsátási határértékekre is: 

„...14/A. § A kibocsátási határértékeket a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és 

azok alkalmazási szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott vízszennyezettségi 

határértékek figyelembevételével kell meghatározni. 

15. § (1) Az adott technológiára vonatkozó kibocsátási határértékeket (a továbbiakban: 

technológiai határérték) az elérhető legjobb technika alkalmazásából és a kapcsolódó 

szennyvíztisztítási tevékenységből származó szennyezőanyag-kibocsátás értékeinek alapul-

vételével kell meghatározni. 

(2) A technológiai határértékeket és alkalmazásuk szabályait a vízszennyező anyagok 

kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri 

rendelet határozza meg. 

16. § A közvetlen bevezetésre vonatkozó területi határértékeket (a továbbiakban: területi 

határérték) a vízminőségvédelmi területi kategóriák alapján a vízszennyező anyagok 

kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri 

rendelet határozza meg. A területi határérték akkor alkalmazható, ha az adott kibocsátás 

adott szennyező anyagára a 15. § szerinti határérték nem állapítható meg.” 

Mindezek mellett fontos vizsgálni és értékelni a felszíni befogadó többletvíz bevezetésre 

való alkalmasságát és a bevezetés hatásait is a vonatkozó jogszabályok (147/2010. [IV. 29.] 

kormányrendelet) figyelembe vétele mellett. 

A terület felszíni vízfolyásai hegyvidéki és dombvidéki vízgyűjtőkhöz tartoznak, melyek 

az állandó vízszállítású természetes vízfolyás típusba tartoznak, és amelyekből vízelvezetés, 

vízellátás céllal vesznek ki vizet. Az érintett felszíni víztest integrált és ökológiai állapota is 

mérsékelt. A területen nincsen elöntési terület, belvízzel nem veszélyeztetett. Nem találhatók 

„ex lege” védettséget élvező lápok és szikesek sem a területen, azonban az 1 km-es körzet 

északi részén 3 barlang található, melyek felszíni védőövezete éppen érinti a vizsgálati terület 

északi határát. A belterületeket kivéve, természetvédelem alatt áll az egész vizsgálati terület, 

három felszín alatti víztől függő ökoszisztéma (FAVÖKO) van jelen a területen és annak 1 

km-es környezetében. 

Ki kell ugyanakkor emelni, hogy üzemelés esetén, a bányavíztelenítés és a bányászat 

folyamán a kőzetekből, ércekből erősen szennyező anyagok is bejuthatnak a bányavízbe, 

módosítva annak összetételét. Az erősen savas kémhatása, esetlegesen magasabb hőmérsék-

lete, illetve magas só- és fémtartalmának következtében a fentebb említett felszíni víztestekre 

vonatkozóan veszélyt jelenthet. Így a jövőbeli bányászati tevékenység során különös 
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tekintettel kell lenni a szennyező tulajdonságokkal rendelkező bányavíz esetleges felszíni 

vízfolyásba kerülésére, egy esetleges haváriaeseményre vonatkozóan megfelelő intézkedése-

ket szükséges és kell kidolgozni a környezeti kedvezőtlen hatások elkerülése érdekében. 

A felszíni vízfolyások esetében a közepes ökológiai állapot 2027-et követően érhető el. A 

jó kémiai állapot 2027-re érendő 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 fenn-

maradásához szükséges feltételek biztosítására szolgáló intézkedésekről a felszíni vizek 

minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) kormányrendelet irányadó. 

 

3.1.5. Természetvédelem 

Előre kell bocsátani, hogy a koncessziós tevékenységek esetében a felszíni és felszín közeli 

képződményekkel kapcsolatos bármely szempont csak azt befolyásolja, hogy hol legyenek a 

majdani beruházáshoz kapcsolódó felszíni létesítmények, beleértve azt is, hogy honnan kez-

dődhet a fúrás. A koncesszió kiírásakor figyelembe kell venni, hogy a mélybeli bányászati 

tevékenységre alkalmas terület nem feltétlenül esik egybe a felszínen használatra kijelölt 

területekkel, mivel a felszíni terület viszonylag jelentős része alkalmatlan lehet a kitermelés 

felszíni objektumainak telepítésére, akár az ökológiai rendszer érzékenysége, akár emberi 

létesítmények miatt. 

Az előírt vizsgálati szempontok mintegy kétharmada a felszínre, a földrajzi, ezen belül 

nagy hangsúllyal a biogeográfiai, és számottevő részben az épített, antropogén rendszerekre 

vonatkozik. A vizsgálat folyamán két dolgot feltétlenül figyelembe kell venni: 

– a kitermelésre kialakítandó végleges telephelyet ebben a vizsgálati szakaszban nem 

ismerhetjük, így a felszín érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatát a teljes koncesszióra 

javasolt területre ki kell terjeszteni. Ebből pedig következik, hogy: 

– a koncesszióra javasolt terület nagy mérete miatt a vizsgálatot – különösképpen a védett 

fajok és élőhelyek esetében – teljes részletességgel elvégezni nem lehet és nem is érdemes. 

Emiatt a legtöbb esetben meg kell elégednünk a lehetséges problémák feltárásával. 

A koncessziós tevékenység során az 1996. évi LIII., a természet védelméről szóló törvény 

(Tvt.) szemléletét kell érvényesíteni. Ennek értelmében természeti területek igénybevételének 

feltétele a meglévő természeti állapot fenntatása, 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 védett természeti területekre vonatkozó szabályokat a Tvt. 31. §–41. §, a természeti 

területekre vonatkozó szabályokat a Tvt. 15–21/A. §, a Natura 2000 területekre vonatkozó 

szabályokat pedig a 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet 8–13. § tartalmazza. 

A jelenleg védelem alatt álló területek ökoszisztémái általában hosszú ideig fennálló 

gazdálkodás mellett alakult ki mai állapotában, melyet a természetvédelem konzerválni 

igyekszik. Az egyes élőhelyek esetében pontosan ismerni kell azt a tűréshatárt, ameddig az 

maradandó károsodás nélkül, rugalmasan elviseli a külső hatásokat. Sem a kompromisszu-

mokat nem ismerő védelem, sem a gátlástalan területhasználat nem szolgálják a fenntartható 

fejlődés elvét. 

A tevékenység engedélyezésénél és szabályozásánál egyrészt figyelembe kell venni, hogy 

az a védett területekre is bizonyos mértékben hatni fog, másrészt, hogy közérdekű beruházás-

ról van szó. A hatóság feladata eldönteni, hogy az érintett, védelem alatt álló ökoszisztémában 
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beálló rövid vagy közepes távú egyensúlyváltozások arányban vannak-e a tevékenység által 

produkált nemzetgazdasági értékkel. A kellő körültekintés nélkül meghozott döntések 

ugyanúgy vezethetnek egy térség természeti értékeinek visszafordíthatatlan sérüléséhez, mint 

gazdasági értékének, szerepének csökkenéséhez. 

A koncessziós tevékenység minden munkafázisát vizsgálni kell, és össze kell vetni a 

314/2005. (XII. 25.), a környezetvédelmi hatásvizsgálatról és egységes környezethasználati 

engedélyezésről szóló kormányrendeletben foglalt tevékenységekkel. Amennyiben valamely 

munkafázis a rendelet 1–3 sz. mellékleteiben felsorolásra kerül, abban az esetben a 3. § (1) 

bekezdésben felsoroltaknál előzetes vizsgálati eljárást kell lefolytatni, és/vagy az l. § (3) 

bekezdés szerinti engedélyt be kell szerezni". 

A tevékenységet országos jelentőségű védett területeken a hatóság csak abban az esetben 

támogathatja, ha az nem okozza a terület jellegének, használatának megváltozását. Ezeken a 

területeken a hatóság az engedélyezési eljárások során korlátozásokat tehet, vagy 

megtagadhatja az engedély kiadását. 

A országos szintű védettség esetén végezhető tevékenységek száma rendkívül korlátozott 

és igen erősen kontrollált, tehát csak ritka esetben gazdaságos. Nemzeti park illetékessége 

esetében minden tevékenységet már tervezési stádiumban egyeztetni kell a működési 

területével érintett nemzeti park igazgatóságával. 

Az országos ökológiai hálózathoz tartozó terület igénybevétele esetében az Országos 

Területrendezési Tervet felváltó, Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 

tervéről szóló, 2018. évi CXXXIX. törvény előírásait kell figyelembe venni. Ezek szerint: 

— 25. § (5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység 

folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával 

engedélyezhető. Az övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek 

nem létesíthető, a meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem 

bővíthető. 

— 26. § (5) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati 

tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 

alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses 

művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külfejtéses művelésű bányatelek 

horizontálisan nem bővíthető.  

— 27. § (4) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében bányászati tevékenység 

folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával 

engedélyezhető. Az övezetben célkitermelőhely nem létesíthető.  

— 31. § (2) Az (1) bekezdés szerint lehatárolt világörökségi és világörökségi várományos 

terület övezetén: b) új külfejtéses művelésű bányatelek, célkitermelőhely nem 

létesíthető, meglévő külfejtéses művelésű bányatelek területe horizontálisan nem 

bővíthető; a felszíni tájsebeket rendezni kell. 

A Natura 2000 területek esetében a 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet 10. § (1) és (2) 

bekezdései az ottani 14. és 15. mellékletnek megfelelő hatásbecslési dokumentáció elkészíté-

sét írják elő, melynek alapján az illetékes természetvédelmi hatóság elvégzi a hatásbecslést. 

Ha a tevékenység károsan befolyásolhat kiemelt közösségi jelentőségű fajt, populációt vagy 

azok élőhelyét, sem kutatás, sem kitermelés nem folytatható. A Natura 2000 hálózat részét 

képező területeken vonalas létesítmény kialakítása és bányászati tevékenység nem támogatott. 

Figyelmet kell fordítani a 92/43/EGK Irányelv 6. cikk 3. bekezdésében megfogalmazott, az 

akkumulálódó hatások elleni védekezésre is. 

A mezőgazdasági tevékenységgel érintett, illetve termőföld hasznosításra alkalmatlan 

területek, valamint természetes vizes élőhelyek növényállományát meg kell őrizni, és be kell 
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tartani a védett növény- és állatfajok védelmével kapcsolatos szabályokat (Tvt. 42. § [1] és [2] 

bekezdései, illetve a 43. § [1] bekezdései). 

Kutatási tevékenység esetén az európai közösségi jelentőségű területeken csak akkor 

létesíthető új út, ha az kiemelt közérdeket szolgál (vö.:275/2004. [X. 8.] kormányrendelet 

10/A. § [1] bekezdésével). Védett természeti területen, gyepen, vízálláson, nádasban csak 

vegetációs időn kívül, vizes élőhelyeken ezen felül csak fagyott talajon lehet gépjárművel 

közlekedni. 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 ellentétes 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 védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen tilos engedély nélkül 

vagy az engedélytől eltérő módon olyan tevékenységet folytatni, illetve olyan beruházást 

végezni, amely – a 4. § (1) bekezdésére figyelemmel – a terület védelmi céljainak a 

megvalósítását akadályozza (ld. a 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet 8. § (2) bekezdését.) 

Természetvédelmi oltalom alatt álló területeken a kutatás általában augusztus 1. és február 

28. között végezhető, azonban figyelembe kell venni a területen az adott jelölő faj biológiai 

jellegzetességeit, életciklusát (pl. szaporodási, vagy költési időszakát) is. 

Védett, és fokozottan védett területen is a területileg illetékes zöldhatóság engedélyéhez 

kötött a kutatási tevékenység. A Natura 2000-es területek nagy része Magyarországon egybe 

esik az országos védett területekkel. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 18. § (1) értelmében a természetes és 

természetközeli állapotú vizes élőhelyen, a természeti értékek fennmaradásához, a természeti 

rendszerek megóvásához, fenntartásához szükséges vízmennyiséget (ökológiai vízmennyiség) 

mesterséges beavatkozással elvonni nem lehet. Ez különösen olyan bányaüzemek 

tervezésekor lehet kritikus, ahol mélyszinti műveléssel járó nagymértékű, felszín alatti víz 

kivétele várható, vagy a külszíni kitermelés a talajvíztestet feltárja, szabaddá teszi, és hosszú 

távon nagymérvű párolgást, illetve potenciális vízminőség-romlást okoz. 

Helyi jelentőségű védett természeti területeknek nevezzük a települési önkormányzat által, 

rendeletben védetté nyilvánított természeti területeket. Ez két típusú lehet: természetvédelmi 

területek (TT) vagy természeti emlékek (TE). A tervezés során minden esetben figyelembe 

kell venni ezekre a területekre vonatkozó önkormányzati előírásokat. 

Az élőhelyekre vonatkozó értékelést a hatásvizsgálatoknál kell részletezni. A tevékenysé-

geknél figyelemmel kell lenni ezek védelmére, a nem odaillő fajok (idegen honos, invazív) 

fajok (pl. parlagfű) elterjedésének 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. Ugyanennek a törvénynek a 16. § 1. pontja kimondja, hogy a mező-, erdő-, nád-, hal-, 

vadgazdálkodás (a továbbiakban: gazdálkodás) során biztosítani kell a fenntartható hasz-

nálatot, ami magában foglalja a természetkímélő módszerek alkalmazását és a biológiai sok-

féleség védelmét. 

További követelményeket a vízgazdálkodásról szóló 1995/LVII. és a környezet védel-

mének általános szabályairól szóló 1995/LIII. törvény tartalmaz. 
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3.1.6. Hulladékgazdálkodás 

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 

veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló, 98/2001. (VI. 

15.) kormányrendelet rögzíti. A veszélyes hulladék termelőjének legalább 3 évre előre olyan 

hulladékgazdálkodási 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 környezetvédelmi hatóságnak adatokat kell szolgáltatnia. 

A hulladékot termelőjének be kell sorolnia; a hulladék minősítését az illetékes környe-

zetvédelmi hatóságtól kérheti.  

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. 

 

3.1.7. Meddőhányó elhelyezése 

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 

határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. [IV. 14.] KvVM-EüM-FVM 

együttes rendelet). Hányók területére azok részletes megismerése után egyedi szennyezettségi 

határértékeket a felszín alatti vizek védelméről szóló, 219/2004. (VI. 21.) kormányrendelet 

szerint kell meghatározni. 

Füzérkajata kutatási területen jelenleg a ma már felhagyott bányászatból származó kaolinos 

agyagos és kvarcitos, részben visszatájosodott meddőhányók találhatók. A fúrásos kutatások, 

talajgeokémiai mintázások során meddőhányó nem keletkezik. Külszíni bányászat a terület 

természetvédelmi besorolása alapján jelenlegi állapot szerint nem engedélyezhető. Sikeres 

földtani kutatás esetén az esetlegesen engedélyezhető mélyműveléses bányászatra részletes 

tervezési dokumentáció készítése szükséges, amely alapján annak tényleges és lehetséges 

hatásai megítélhetők. 

 

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 funk-

cionális adottságait és jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és 

egyedi tájértékek megismerése, megőrzése, helyreállítása, valamint a tájak működőképességé-
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nek fenntartása. A tájvédelem legfontosabb feladatai a következők: a tájhasználat lehetősége-

inek (tájpotenciál) hosszú távú megőrzése a természeti erőforrások helyre nem hozható 

pusztításának megakadályozásával; a tájkarakter megőrzése, ami magában foglalja a tájkép-

védelmet 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 

tájvédelem alapvető célja, hogy a tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során 

megőrizze a tájak természetes, természetközeli állapotát, hosszú távú hasznosíthatóságát.  

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 

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 milyen követelményekkel jár a táj, tájrészlet, illetve a védett 

és a nem védett tájelemek, elemegyüttesek állapotára. 

Figyelembe kell venni a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 

tervéről szóló, 2018. évi CXXXIX. törvény Országos Ökológiai Hálózat övezetre vonatkozó 

része mellett (25–27.§) a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő 

szabályozásáról szóló, 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet az Országos és térségi jelentőségű 

tájképvédelmi terület övezetre vonatkozó előírásait (4. §), valamint az érintett térségek, 

megyék területrendezési terveit, a települések szabályozási tervének és helyi építési szabály-

zatának tartalmait, tilalmait. 

A bányatelek megállapítás akkor engedélyezhető, ha összhangban van a megyei terület-

rendezési tervvel és az érintett település településrendezési eszközeivel (2018. évi CXXXIX. 

törvény 18. §). 

Az országos övezetekre vonatkozó szabályok 

Országos ökológiai hálózat övezet: bányászati tevékenységet folytatni a bányászati 

szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával lehet. Az övezet mag-

területű, illetve ökológiai folyosó besorolású elemeiben új célkitermelőhely és külfejtéses 

művelésű bányatelek nem létesíthető, a meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizon-

tálisan nem bővíthető. (2018. évi CXXXIX. tv. 25. § (5), 26. § (5), 27. § (4) – utóbbi 

jogszabályi hely az ökológiai hálózat pufferterületére vonatkozóan csak új célkitermelőhely 

létesítését tiltja). 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete: az övezetben külszíni bányatelket 

megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett 

helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet (2018. évi CXXXIX. tv. 28.§ [2]). 

Erdők övezete: az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékeny-

séget engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint 

lehet (2018. évi CXXXIX. tv. 30. §). 

Tájképvédelmi terület övezete: az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szem-

pontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni (9/2019. [VI. 14.] MvM 

rendelet 4. § [3]). 
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Világörökségi és világörökségi várományos terület: új külszíni művelésű bányatelek nem 

létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek területe nem bővíthető; a felszíni tájsebeket 

rendezni kell (2018. évi CXXXIX. tv. 31. § [2] b). 

Kiemelt térségi és megyei övezetekre vonatkozó szabályok (2018. évi CXXXIX. tv. VIII. 

fejezete: a Budapesti agglomeráció övezeti terve; valamint e joghely IX. fejezete: a Balaton 

kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervének tartalma alapján). 

Magterület övezete: az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, 

meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető (2018. évi CXXXIX. tv. 43. § (4), ill. 

78. §). 

Ökológiai folyosó övezete: ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység 

folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával 

engedélyezhető. Az övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem 

létesíthető, meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető (2018. évi 

CXXXIX. tv. 44. §, ill. 79. §). 

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 meg-

változtatott 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 élő-

hely teljes megsemmisülése a bányaterületen; élővilág zavarása (por, zajszennyezés, pionír és 

inváziós fajok terjedése stb.) a hatás területeken; talaj-, illetve karsztvíz szennyezése, hidro-

lógiai jellemzők módosítása; másodlagos hatások (felszínmozgások, felszíni vízmedrek és 

vizes területek kiszáradása stb.). 

Mélyművelésű bányászat esetében a felszínen elhelyezkedő 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 módosulnak, illetve döntő változás következik 

be a tájszerkezeti- és tájképi tényezők esetében is. Ugyanakkor a bányához kapcsolódó 

járulékos beruházások (feldolgozóipar, erőmű, szállítóvezetékek és útvonalak stb.) is 

jelentősen befolyásolhatják a tájszerkezetet és a tájkaraktert. 

A bányászat felhagyását követő újrahasznosításnak is nagy a szerepe a tájszerkezet alakí-

tásában. Vannak intenzívebb újrahasznosítási formák, amelyek tájszerkezetet döntő módon is 

meghatározhatják (pl. lakóövezeti-, ipari vagy rekreációs hasznosítás). Az utóhasznosítással 

összefüggésben 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 koncesszióra vonatkozó fejezete (10. § [2]) 

alapján már a pályázati kiírásnak tartalmaznia kell (e. pont) „a koncessziós tevékenységgel 

érintett terület tájrendezésére, helyreállítására vonatkozó követelményeket és a kötelezettség 

teljesítésére szolgáló biztosíték meghatározását.” A Bányatörvény 36. § (1) értelmében 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 álla-

potba hozni vagy a természeti környezetbe illően kialakítani (tájrendezés). 
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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 földminősí-

tésre 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 függeszte-

nie. 

Más célú hasznosításnak minősül a hasznosítási kötelezettségtől való olyan eltérés (időle-

ges, vagy végleges), mellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági művelésre alkalmat-

lanná válik, a termőföld belterületbe vonása és az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény 

hatálya alá nem tartozó üzem-, majorfásítás, az út, vasút és egyéb műszaki létesítményhez 

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 kapcsolatai-

nak 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 hely-

rajzi számát, a más célú hasznosításhoz szükséges teljes területigényt, annak célját, ha 

időleges az igénybevétel, akkor időtartamát és az igénybevevő megnevezését valamint lakcí-

mét (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. 



I. Füzérkajata. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

113 

 

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 jellem-

ző helyi adottságokra is. A törzskönyvi adatok ehhez szolgálnak kiindulási alapul, a tervezés-

nél 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. 

Helyhez kötött létesítmény esetében lehetőség van átlagosnál jobb minőségű termőföld 

más célra történő hasznosítására (a hasznosítási kötelezettségtől való eltéréssel kapcsolatban a 

Tfvt. 10. § [1] bekezdése, az átlagosnál jobb minőségű termőföld igénybevételével kapcsolat-

ban a Tfvt. 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 vonat-

kozó előírásokat a Tfvt. III. fejezet 43. §-a tartalmazza. A koncessziós tevékenység során a 

környező területekre nem kerülhet a talaj minőségét rontó anyag, a termőföldön történő hulla-

déktárolást pedig a Tfvt. 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), valamint a felszínre hozott fluidumokból kivált anyagok veszélyes, vagy esetenként 

radioaktív anyagoknak minősülhetnek. Ezek átmeneti tárolásáról és végleges lerakóba szállí-

tásáról gondoskodni kell. 
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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 lehetsé-

ges, 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 tevé-

kenység megvalósítása erdőterület termelésből való kivonásával jár, abban az esetben meg 

kell szerezni az illetékes hatóság előzetes engedélyét. Az erdő igénybevételét, az ahhoz 

kapcsolódó, az Evt. 33. § (8) 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 

rögzíteni. 

3.1.11. Az épített környezet és a kulturális örökség védelme 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001 évi LXIV törvény (a továbbiakban Kötv.) 

alapján az hatálya kiterjed a kulturális örökség elemeire (a régészeti örökség, a hadtörténeti 

örökség régészeti módszerekkel kutatható elemei, a műemléki értékek, a nemzeti emlékhely, a 

kiemelt nemzeti emlékhely és annak településkép-védelmi környezete valamint a kulturális 

javak), valamint az ezekkel kapcsolatos minden tevékenységre, személyre és szervezetre. 

A kulturális örökség ingatlan elemei két nagy csoportra bonthatók: a régészeti örökségre 

(nyilvántartott és védett régészeti lelőhelyek) és műemléki értékekre (nyilvántartott műemléki 

értékek, műemléki védettség alatt álló ingatlanok, műemléki területek, történeti kertek és 

történeti temetkezési helyek). Megemlítendők még a világörökségi helyszínek és 

világörökség-várományos területek. 

A nyilvántartott műemléki értékek a közhiteles nyilvántartásba felvett műemléki értékek, 

amelyek a Kötv. erejénél fogva általános védelem alatt állnak (új, nyilvántartásba vett 

műemléki értékek, valamint a korábban III. kategóriába sorolt műemlékek). A műemlék olyan 

nyilvántartott műemléki érték, amelyet miniszteri döntéssel, határozattal vagy a Kötv. alapján 

miniszteri rendelettel védetté nyilvánítottak (I. és II. kategória). 

A kutatási területen tálalható nyilvántartott régészeti lelőhelyeket (Kötv. 7. § 23. pont) a 

Kötv. 19. § (1) be-kezdésében foglaltak alapján az örökségvédelmi jogszabályok szerint a 

földmunkával járó beavatkozásokkal, fejlesztésekkel, beruházásokkal, beleértve az ásványi 

vagyon kitermelését is (a továbbiakban együtt: beruházások), a nyilvántartott régészeti 

lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. A nyilvántartott 

műemléki értékek, a műemléki védettség alatt álló ingatlanok, műemléki területek esetében 

minden olyan tevékenység tilos, amely a védett örökségi érték állagának romlását, a 

műemléki értéket veszélyezteti, annak megsemmisülését okozhatja. 

A kulturális örökségi elemek nyilvántartását a Miniszterelnökséget vezető miniszter, mint 

a kulturális örökség elemeinek közhiteles nyilvántartását vezető hatóság vezeti. A 

nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat, így a nyilvántartás adatainak digitális 

formában történő szolgáltatását a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes 
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Államtitkárság látja el. A fenti szervezeti egység kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) kormányrendelet alapján végzi tevékenységét, amely 

rendelkezik arról, hogy a nyilvántartást vezető hatóság a nyilvántartásában szereplő adataiból 

kérelemre adatot szolgáltat. 

 

Világörökség és világörökség-várományos terület 

Kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe a világ 

kulturális és természeti örökségének védelméről szóló 1972. évi UNESCO Egyezmény 

szerinti Világörökségi Listára felvett területek, valamint a világörökségi helyszínek szakmai 

feltételeinek megfelelő azon területek tartoznak, amelyeket Magyarország, mint részes állam 

nevében jogszabály által felhatalmazott testület kiválasztott arra, hogy a Világörökségi Listára 

jelöltek legyenek. 

A Füzérkajata vizsgálati területen nincs világörökségi helyszín, sem világörökség 

várományos terület. A Sátoraljaújhelyi Járásban viszont Sátoraljaújhely városa, pontosabban 

onnan az Ungvári Pince és 4 hektáros területe része a Tokaji-hegyaljai történelmi borvidék 

kultúrtáj kulturális világörökségi helyszínnek. Maga a világörökségi terület teljes egészében 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található. Világörökség-várományos területnek számít a 

vizsgálati terület térségében kulturális vonatkozásban a 27/2015. (VI.2.) MvM rendelet 

alapján: 

5. a Magyarországi tájházak hálózata, azon belül a Füzéri Tájház és a Gönci Huszita-Ház 

(44. ábra) 

 

 
44. ábra. Világörökség várományos helyszínek a Füzérkajatai vizsgálati területen  

és térségében 

 

Régészeti lelőhelyek 

A lelőhelyek jelentősége szempontjából a Kötv. megkülönböztet általános, területi és 

országos védelem alatt álló lelőhelyeket. A nyilvántartott régészeti lelőhelyek „ex lege” 

védelemben részesülnek a Kötv. 11. §-a alapján. A védett lelőhelyek esetében egyedi jogi 

aktussal, miniszteri döntéssel történik a nyilvántartott régészeti lelőhely védetté nyilvánítása. 

A jogszabály ebben az esetben régészeti védőövezetet is kijelölhet, illetve állami elővásárlási 

jogot is megállapíthat a védett ingatlanra. A védett lelőhelyeket jelentőségük szempontjából 

kiemelten vagy fokozottan védett kategóriába lehet sorolni. A kiemelten védett lelőhelyek 
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kivételes tudományos jelentőséggel, és nemzetközi vagy országos szempontból kiemelkedő 

fontossággal bírnak. 

Fokozottan védettek azok a lelőhelyek, melyek tudományos jelentősége megállapítható és 

egy nagyobb tájegységre nézve kiemelkedő fontossággal bírnak (Kötv. 13. § [4]). Régészeti 

szempontból nagy jelentőségűek az egykori földvárak és a kunhalmok, melyek a természet 

védelméről szóló 1996. évi LIII. Tv. szerint „ex lege” védettek. 

A Kötv. 19. § (1) bekezdése értelmében a földmunkával járó beavatkozásokkal, fejleszté-

sekkel, beruházásokkal, beleértve az ásványi vagyon kitermelését is (a továbbiakban együtt: 

beruházások), a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben 

és módon el kell kerülni. Abban az esetben, ha a lelőhely elkerülése nem valósítható meg 

vagy a költségeket aránytalanul megnövelné, a régészeti lelőhelyen megelőző feltárást kell 

végezni, kivételt képeznek a fent felsorolt lelőhelytípusok (a tájkép jelentőségű lelőhelyek, a 

védett régészeti lelőhelyek és az eredeti összefüggéseiben megmaradt helyben és fizikai 

állapotromlás nélkül megőrzendő régészeti emlékek), ezek esetében a jogszabályok alapján 

földmunkával járó tevékenység a külterületi ingatlanokon csak örökségvédelmi, illetve 

természetvédelmi célú beruházásoknál engedélyezhető.  

A koncessziós tevékenység keretében a konkrét régészeti, valamint műemléki 

érintettségről az illetékes örökségvédelmi hatósággal a tervezési folyamat során ajánlott 

egyeztetni. 

Az egyedi engedélyezési eljárások során a 161/2017. (VI 28.) az MBFSZ-ről szóló 

kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 11 § (1) bekezdése alapján – a területileg illetékes 

örökségvédelmi hatóságot szakkérdés vizsgálata céljából be kell vonni. A kulturális örökség 

védelmével kapcsolatos 68/2018. (IV. 9.) kormányrendelet (a továbbiakban: 68/2018. (IV. 9.) 

Korm. r.) 87. § (4) bekezdés a) és b) pontjai alapján a szakhatósági hatáskörében eljáró vagy 

az örökségvédelmi szakkérdést vizsgáló hatóság döntéselőkészítő örökségvédelmi hatás-

tanulmány elkészítését írhatja elő a beruházás előkészítését meghatározó feltételek tisztázása 

érdekében a bányászati kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása bányatelek megállapítása és 

módosítása, védőpillér kijelölése módosítása, meggyengítése és lefejtése, továbbá előzetes 

környezeti hatásvizsgálat vagy környezeti hatásvizsgálat esetén, ha előzetes régészeti doku-

mentáció nem áll rendelkezésre. 

A Kötv. 23/C. § (1) bekezdése szerint nagyberuházás esetén a Kötv. 7. § 3) pontjában 

definiált előzetes régészeti dokumentációt vagy annak megfelelő hatástanulmányt kell 

készíteni. 

Olyan, más – örökségvédelmi szakhatóság hozzájárulásával vagy szakkérdés vizsgálata 

alapján kiadott – hatósági engedélyhez nem kötött tevékenységet, amely a védetté nyilvánított 

régészeti lelőhelyeken 30 centiméter mélységet meghaladó földmunkával, tereprendezéssel, 

depó, feltöltés, töltés létesítésével jár a 68/2018. (IV. 9.) Korm. r. 53. § (1) a) pontja 

értelmében a területileg illetékes örökségvédelmi hatóság engedélyezhet. 

A régészeti örökség elemei a lelőhelyről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. 

A Kötv. 22. §-a értelmében a nyilvántartott régészeti lelőhelyeknek a beruházással 

kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni. A 

megelőző régészeti feltárás módszerét az örökségvédelmi hatóság írja elő az érintett terület és 

a beavatkozás mértéke figyelembe vételével. A feltárások rendjét a Kötv. és a 68/2018. (IV. 

9.) kormányrendelet szabályozza. A megelőző feltárásokkal kapcsolatban felmerülő szakmai 

kérdésekben a hatóság álláspontja az irányadó, a Kötv. 19. § (3) bekezdése szerint megelőző 

régészeti feltárások esetében a régészeti feltárások költségeit a 10. § (1) bekezdésére 

figyelemmel annak kell fedeznie, akinek érdekében az elvégzendő földmunka vagy a 

nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált. 
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Ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, vagy régészeti lelet kerül elő a kivitelezés 

során, a Kötv. 24 §-a értelmében kell eljárni, ún. mentő feltárást kell végezni a nyilvántartott 

régészeti lelőhelynek nem minősülő területen is. 

A tervezés során figyelembe kell venni az érintett önkormányzatok építési és 

területrendezési terveiben rögzített, helyi védettséget élvező objektumokkal kapcsolatos 

korlátozásokat (elkerülés, tájképi vonatkozások stb.) Bár a hasznosításra kerülő mélyfúrások 

kiválasztása a kutatási fázis után történik, célszerű már a kutatás megkezdése előtt tájékozódni 

a vizsgálati területen tálalható és az örökségvédelem tárgykörébe tartozó objektumokról, 

illetve elvégezni a helyszíni egyeztetést az illetékes önkormányzattal is. 

Régészeti szempontból javasolt a kutatások során előnyben részesíteni a zártrendszerű, 

iszapgödör-mentes fúrási technológia alkalmazását. 

A vizsgálati terület térségében két földvárat, az 1996. évi LIII. törvény alapján „ex lege” 

védett természeti emlékeket vettek nyilvántartásba. A földvárak pontos helyét a 45. ábra 

mutatja be. 

 

 
 

45. ábra. A Füzérkajatai vizsgálati terület térségében található földvárak.  

 

Örökségvédelem alá eső objektumok Füzérkajata vizsgálati területen 

A vizsgálati területen, Füzérkajatán országos jelentőségű műemlékké nyilvánított ingatlan 

nem található. A szomszédos településeken (Filkeháza, Füzér, Füzérradvány, Pusztafalu, 

Vilyvitány) fellelhető, örökségvédelem alatt álló objektumokat a 29. táblázat sorolja fel. A 

listában csak a szorosan vett tárgyi műemlékek, ezen belül is az önálló helyrajzi számmal 

ellátott ingatlanok szerepelnek. A legismertebb két objektum ezek közül a folyamatos felújítás 

alatt lévő füzéri várrom és a Károlyi-kastély, valamint angol stílusú kertje Füzérradványban. 

Az örökségvédelmi nyilvántartás közhiteles forrása a Miniszterelnökség Építészeti és 

Építésügyi Helyettes Államtitkársága. 
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29. táblázat. Országos jelentőségű műemlékké nyilvánított ingatlanok Füzérkajata  

szomszédos településein 

Település Törzsszám Utca, házszám/Helyrajzi szám Megnevezés 

Filkeháza 1285 Rózsa Ferenc utca 73. Görög katolikus templom 

Füzér 1290 HRSZ: 0161/1, 0161/2 Várrom 

Füzér 1288 Árpád út 1. Római katolikus templom 

Füzér 1289 Árpád út 1. Kőkereszt 

Füzér 9070 Árpád út 11. Lakóház 

Füzér 1291 Szabadság út 11. Református templom 

Füzérradvány 1296 Kossuth Lajos utca 2. Károlyi-kastély 

Füzérradvány 1295 Táncsics Mihály utca 10. Római katolikus templom 

Vilyvitány 5760 HRSZ: 070/1 Milleneumi kápolna 

Vilyvitány 5759 HRSZ: 27 Zsidó temető 

Vilyvitány 1383 HRSZ: 112 Sírkövek 

Vilyvitány 1384 Kossuth Lajos utca 112. Református templom 

 

A helyi védett értékek épített örökségünk szerves részét képezik. Az épített környezet 

alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 46. §-a előírja, hogy a helyi örökség értékeinek 

feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének 

biztosítása a települési önkormányzat feladata. A helyi területi védelem (településszerkezet, 

településkép, település táji környezete, településkarakter), és helyi egyedi védelem (építmény 

és annak földrészlete, szobor, alkotás, utcabútor, egyedi tájérték) a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről a 314/2012. (XI. 8.) 

kormányrendelet 22. § (2) bekezdése szerint a településképi rendeletben határozható meg. 

Sajnos országos szinten nem készült olyan kataszter, mely a helyi védett természeti 

értékekhez hasonlatosan 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. 

Füzérkajatán a Lechner Lajos Tudásközpont adatbázisa szerint helyi jelentőségű 

műemlékké nyilvánított ingatlan nem található. Ugyanez igaz Filkeházára és Pusztafalura is. 

Füzéren 38 darab, Füzérradványban 18 db és Vilyvitányon 1 darab helyi jelentőségű műemlék 

található (http://helyiertekek.e-epites.hu/).  

 

3.1.10. Társadalmi vonatkozások 

A Bányatörvény 36. § (1) értelmében a bányavállalkozó köteles azt a külszíni területet, 

amelynek használhatósága a bányászati tevékenység következtében megszűnt vagy lényege-

sen korlátozódott, a műszaki üzemi tervnek megfelelően, fokozatosan helyreállítani, és ezzel a 

területet újrahasznosításra alkalmas állapotba hozni vagy a természeti környezetbe illően 

kialakítani (tájrendezés). Ugyanakkor a Bányatörvény 36. § (6) értelmében nem kell elvégezni 

azoknak a bányászati célú mélyfúrásoknak a tájrendezését, amelyek hasznosításra kerülnek. 

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 

http://helyiertekek.e-epites.hu/
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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 fej-

lesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra jellemző természeti 

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 külte-

rületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcio-

nális 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 

engedélyezési 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 Füzérkajata kutatási terület esetében sajátos helyzetet jelent az a tény, hogy itt már 

zajlott bányászati tevékenység, mely során mélyszinti bányaművelést végeztek a közelmúltig, 

csekély mennyiségű víztermeléssel. A XIX. század óta itt zajló bányászati munkálatok 

jelentős hatással voltak a környezetre: az újkori bányászat felszínen zajló, a fúrásos kutatás 

előkészítésének, (erdőtisztítások, útépítések, bányaépületek, lejtőbevágások, meddőhányó) 

nyomai, a bányászat felszíni létesítményei a bányabezárást követően, a mai napig jól látsza-

nak a területen. Mindezek mellett az egykor omlasztásos technológiával zajló bányászat 

felszíni hatásai is jelentősek, több helyen ismerhetők fel különböző mértékű berogyások, 

szakadásfalak, hosszanti mélyedések a mélybeli tárók felett. A bányászat aktív ideje alatti, 

illetve a bányabezárást követően a tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt minőségi és 

mennyiségi hatásai maximum a bánya szűkebb környezetében voltak érezhetők. 

Vagyis, amikor a füzérkajatai/füzérradványi területen az újabb bányászati tevékenységek 

felszín alatti vizekre gyakorolt hatásait vizsgáljuk, azt csak úgy tehetjük meg, hogy figye-

lembe vesszük a korábbi, több évtizedig zajló mélyszinti bányászati tevékenység környezetre 

gyakorolt hatásait is. A talajvízre és rétegvizekre gyakorolt hatásokat a felhagyást követően 

aktuálisan fel kell mérni, meg kell határozni, a korábbi víztelenítések tapasztalatait fel kell 

dolgozni, melynek segítségével körvonalazhatóvá válhatnak a tervezett mélyszíni bányászat 

későbbi hatásai. 

A mélyszinti bányászat aknái, tárói, vágatai stb. kialakítása mind hatással bírtak/bírnak a 

természetes áramlási viszonyokra. A bányában kiemelt vízhozamokat rendszeresen rögzítették 

és dokumentálták. A víztermelés intenzitását tekintve ugyanakkor elmondható, hogy az nem 

haladta meg a mintegy 10 l/p-es mennyiséget. A közelmúltig zajló bányászati tevékenység 

bányabezárásához kapcsolódó tanulmányok, esetlegesen készült (előzetes) környezeti hatás-

tanulmányok, valamint az azóta készített, a bányászat hatásaival foglalkozó tanulmányok 

összefoglalták az addigi feltárások, mérések alapján a környezeti hatásokat. 

Mint az eddigi ismertetésből kiderült a bányászati tevékenység újraindításával kapcsolatos 

előzetes környezeti hatásbecslésekhez az elmúlt, mintegy 60 éves időszak állapotára vonat-

kozóan, már több információ is rendelkezésünkre áll. 

A korábbi bányászati tevékenység során létesített aknák, lejtők, tárók, vágatok mentén bár 

korábban nem tapasztaltak különösen jelentős vízbeáramlásokat, a jelenleg is bejárható 

András-táró „száraznak” tekinthető. A vágatok nem érintettek lényeges víztároló hidro-

sztratigráfiai egységet. Ugyanakkor amennyiben a tervezett bányászati tevékenység a jelenleg 

ismert legmélyebb szint alá megy, akkor mindenképpen szükséges a terület vízföldtani 

egységei paramétereinek, ezek egymáshoz való viszonyainak értékelése és pontosítása, külön 

értékelve a vetők hidraulikai viselkedését. Meg kell becsülni a lehetséges depressziós 

távolhatásokat és értékelni szükséges a vízminőség-változásokat is. Meg kell továbbá 

határozni a felhagyás utáni feltöltődési állapotokra vonatkozó becsléseket, az üregek 

feltöltődéséhez szükséges időtartamot. A vízminőség esetében meg kell állapítani, hogy a 

területen megismert rossz hidraulikai kapcsolatok következtében az eredeti állapot helyre-

állására, vagy az öregségi víz kimozdulására milyen időintervallumban lehet/kell számolni. 

Mindemellett ismertetni szükséges a kiemelt bányavíz sorsát, a felszíni befogadóba való 

esetleges helyezést éppúgy, mint a vízellátásra való felhasználás módját is. 
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A későbbi bezárást előkészítő hatástanulmány végén el kell készíteni a monitorozásra 

vonatkozó terveket is. 

A várható hatásokat az alábbi fázisok során említjük meg: 

3.2.1. Hatások a bányanyitáshoz szükséges kutatások során 

Az újranyitáshoz szükséges terepi helyszíni kutatásokhoz akkor szabad hozzákezdeni, ha a 

korábbi adatok és információk begyűjtésre és teljes egészében újrafeldolgozásra kerültek. Ek-

kor lehet csak kialakítani a továbbiakban szükséges kiegészítő fúrásos terveket, megtervezni 

észlelőkutak 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 további, korszerű 3D szeizmikus és más geo-

fizikai felmérésekre szükség lesz, ezeket is úgy kell tervezni, hogy a tevékenység olyan 

időszakban történjen meg, mely a terület élővilágát a legkisebb mértékben zavarja meg. 

A terület felszíni és felszín alatti vizeinek részletes megismerése során mind a mennyiségi, 

mind a minőségi állapotfelmérés alapvető fontosságú. Csak a fennálló alapállapot ismerete 

mellett lehetséges a tervezett tevékenység felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatá-

sainak megállapítása, vizsgálata, a bányászat során a szükséges vízgazdálkodási és vízvédelmi 

óvintézkedések megtervezése, kivitelezése. Mivel a terület felszín alatti vizeire vonatkozóan 

meglehetősen szegényes információk állnak rendelkezésre, a bányanyitáshoz kapcsolódó 

kutatások során a felszín alatti régió vizeire vonatkozóan részletesebb kutatás elvégzése 

indokolt. 3D-s geológiai, hidrogeológiai modellek felállítása indokolt a tevékenység hatá-

sainak vizsgálatához. 

A bányanyitást megelőző kutatások és vizsgálatok során részletesen ki kell térni a 

bányászat folyamán kivitelezett ércfeldolgozás módjainak, lehetőségeinek és hatásainak 

számbavételére, feldolgozására, tervezésére, bemutatására is. Számba kell venni és ismertetni 

szükséges az esetleges konkrét szennyezőanyagokat, be kell mutatni az oxidációs folyamatok 

következtében bekövetkező esetleges vízszennyezéseket, azok megelőzési és monitoring lehe-

tőségeit. A bányászat előkészítésének fázisában a terület adottságait és jellemzőit tökéletesen 

figyelembe vevő részletes monitoring és kármentesítési terv kialakítása szükséges az esetleges 

szennyezések bekövetkezésére, az azonnali beavatkozás, illetve egy (későbbi) kármentesítés 

esetére vonatokzóan. 

3.2.2. Hatások a nyersanyagtermelés alatt 

Az új bányászati tevékenység tervezésénél, az ütemezés kialakításánál a nyersanyag-

gazdálkodás 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 esetleges víztermelési tevékenység felhasználását a térség 

ivó-, és iparivíz-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, amennyiben a bányászat az eddigi szintek alá 

hatol, a korábban tapasztaltaknál nagyobb lehet, a korábban megismert hatásterületnél 
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nagyobbra fog kiterjedni, sőt elképzelhető, hogy a termelt hozamok a korábbiaknál (8–10 l/p) 

is jelentősebbek lesznek. 

A várhatóan kialakuló depresszió pontosabb mértékét csak újabb felméréseket követően, a 

nyersanyagtermelés lefejtési sorrendjének kialakítása nyomán lehet megadni, az érintett h.2.7 

és sh.2.7 jelű víztestre vonatkozóan. 

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 hidraulikai rövidzárak alakulhatnak ki a területen megjelenő 

vízvezető rétegcsoportok, függővíztartók között. Mindennek következménye lehet az újabb 

szakaszok víztelenítéshez tartozó vízhozamok megnövekedése. A fellazultabb részeken, a 

repedésrendszerrel átjárt és víztelenített fedőképződményeken keresztül, felülről lefelé 

keresztülhaladó vizek oxidatív hatására vízminőségváltozások következhetnek be, melyek 

esetenként kezelésre szorulhatnak. 

Innovatív megoldásokkal és korszerű, gondos tervezésekkel és modellezésekkel meg-

támogatott víztelenítési rendszer kialakításával az említett káros hatások lokalizálhatók és 

minimalizálhatók lehetnek. Ez különösen abban az esetben lesz biztosítható, ha a bányászati 

tevékenységet folytatók is érdekeltek a termelt víz hasznosításában, és ezen keresztül a meg-

felelő vízminőség-védelem fenntartásában. Ebben a fázisban már a 3.1. fejezetben felsorolt 

valamennyi vizes hatásviselő esetében számítani lehet a hatásokra. Ezek nagymértékben 

függnek majd a fejtések térbeli és időbeli alakításától. 

3.2.3. Hatások a felszínen 

A bányászati tevékenységek majdani felhagyásának időszakában jelentkező hatások 

tervezésére kiváló alapot nyújthatnak a korábbi bányabezárást követő hatások, folyamatok 

áttekintése, felülvizsgálata, elemzése. A bánya üregrendszerének, vagy a felette lévő sekély 

rétegek részleges beomlása várhatóan elkerülhetetlen lesz, melyre jelenleg is láthatunk pél-

dákat a területen. A korábbi tapasztalatok ismeretében, a gondos megfigyelések és az azokra 

alapozott menetközbeni tervezések lehetőséget biztosíthatnak az említett folyamatok 

kezelésére a hatások minimalizálása érdekében. Ezt, a termeléseket (és felhagyási ütemeket 

is) kísérő tervezési rendszert, melyet a nemzetközi szakirodalom „design as you go” néven 

említ, itt mindenképpen alkalmazni kell majd. 

 

3.2.4. A hatásokat megelőző állapotfelmérések és értékelések szükségessége 

A jelen állapotokat az eddigi kutatási, aktív termelési és felhagyási fázisok már módo-

sították. Mielőtt az újabb tevékenységek beindulnának szükséges az archív adatok kiegé-

szítése a jelen állapotok felmérésével, majd egy alapos értékelés kialakításával. A felmérésnek 

nemcsak a környezeti értékekre állapotára kell kiterjednie, de arra is, hogy az eddigi 

(meglévő, vagy meg nem lévő) megfigyelőrendszer milyen kialakítást, kiegészítést, felújítást 

igényel. 

A füzérkajatai területen első és legfontosabb teendő a megfelelő térségi megfigyelőrend-

szer kiépítése. A megfigyelőrendszert egyrészt a felszíni vízfolyások hozamára és 

vízminőségére, az ottani ökoszisztémák felmérésére és a monitorozandó indikátor élőlények 

kijelölésére és rendszeres felmérésére kell kialakítani. 

Második fontos megfigyelési, monitorelemet a patakvölgyek és a talajvíz zónája jelenti. Az 

előzőnek a felszíni, felszín alatti vizek kapcsolatára, az utóbbinak emellett még a települési 

ásott kutas vízhasznosítások állapotának jellemzésére kell irányulnia. 
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A harmadik főbb megfigyelőrendszert a mélyebb vizek megfigyelései jelentik. Itt szük-

séges az érintett víztartók vízszintalakulását folyamatosan észlelni. Szükséges a hidraulikus 

potenciálszintek folyamatos észlelésének beindítása is, még a bányászati tevékenységek meg-

kezdése előtt, mellyel a felszín alatti vízáramlásokra 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. 

A bánya nyitását és üzemelését egy regionális áramlási modell elkészítésével szükséges 

megtámogatni, mely folyamatosan frissítése, a bányászat előrehaladtával gyarapodó ismeretek 

birtokában, a regionális kapcsolatok folyamatos nyomon követése érdekében erősen kívá-

natos. 

 

Jelentősebb országhatáron átnyúló hatással nem kell számolni. 

 

 

3.3. A területen és térrészen a környezeti hatások miatti korlátozás vagy 

tiltás alá eső bányászati technológiák felsorolása 

Nincs tudomásunk általános tiltás alá eső bányászati technológiáról. Egyedi esetek 

előfordulhatnak, melyeket szakhatóságok írnak elő (természetvédelmi területen, erdőben 

geofizikai mérés esetén vibrációs jelgerjesztés, fúrólyukas robbantás tiltása). 
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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 vagy országhatáron átnyúló hatások bemutatása (HOI) 

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 bányászati kutató és kitermelő tevékenységek 

következtében védett, értékes és ritka fajok egyedei sérülhetnek, tűnhetnek el, illetve értékes 

élőhelyek alakulhatnak át vagy szűnhetnek meg teljesen. A nemzeti parkok területét – a 

nemzetközi előírásokkal összhangban a miniszter által meghatározott elvek szerint (134/2013. 

[XII. 29.] VM rendelet) – természeti övezetbe, természetkímélő hasznosítás övezetébe és 

szolgáltató övezetbe kell besorolni (2013. évi CCL. törvény 25. §). Az egyes övezetekben 

eltérő szintű korlátozások érvényesek. Ezt az övezeti besorolást a nemzeti parkok többsége 

2017-ig még nem véglegesítette. 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. 

A bányászati tevékenységek kedvezőtlen hatással lehetnek a biológiai sokféleségre. 

Ezekkel a hatásokkal szemben egy természetvédelmi szempontból értékes terület érzé-

kenyebb, mint egy már leromlott állapotú terület. A tevékenységek tervezésekor különös 

figyelmet kell fordítani az érintett területen előforduló védett és Natura 2000 terültekre, a 

Nemzeti Ökológiai Hálózathoz tartozó területekre, a Ramsari területekre, a természetvédelmi 

oltalom alatt álló egyéb értékekre, továbbá a védett fajok, illetve a jelölő fajok és élőhelyek 

védett, illetve Natura 2000 területeken kívül eső előfordulásaira is. Ritka és veszélyeztetett 

fajok esetében akár kisebb vagy időszakos zavaró hatásoknak is komoly következményei 

lehetnek állományaik hosszú távú fennmaradása szempontjából. Mindemellett az adott 

vizsgálati területen „ex lege” védett értékek (források), illetve védelem alatt nem álló egyedi 

tájértékek is előfordulhatnak, amelyeket kiemelten kell kezelni a várható hatások becslése 

során. 

Bármilyen kedvezőtlen hatás megállapításakor 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 védelme társadalmi 

közérdek az Alaptörvény szerint is.  

A természetvédelem közérdek, amely az országos jelentőségű védett és fokozottan védett 

természeti területekre, az ezekkel részben átfedő Natura 2000 területekre, valamint a védett 

területeken kívül előforduló védett növény- és állatfajokra egyaránt vonatkozik. Az Alap-

törvény P) cikk (1) bekezdése értelmében a természeti erőforrások, különösen a termőföld, az 

erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, 

valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, 

fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése nem csak az állam, hanem minden 

állampolgár kötelessége is. 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, különös tekintettel a jövő nemzedékek 

szükségleteire. 

Az európai uniós természetvédelmi kötelezettségeink teljesítése során a Natura 2000 

szabályozás alá tartozó élőhelyek, illetve növény- és állatfajok megőrzése az EU természet-

védelmi jogszabályainak betartása oldaláról is közérdek. Az EU által létrehozott termé-
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szetvédelmi hálózat – a Natura 2000 – alá eső fajok és élőhelyek megőrzése, természet-

védelmi helyzetük javítása, uniós kötelezettségként is közérdek.  

A természetvédelem, mint közérdek a hatályos jogszabályi definíciókban is megjelenik. Az 

Alaptörvény 13. 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 is a természetvédelmet, mint közér-

deket egyértelműen nevesíti. 

Füzérkajata vizsgálati területre vonatkozóan a természetvédelemnek és a tájvédelemnek 

kiemelt szempontként kell megjelenniük a kutatás és kitermelés megtervezése és meg-

valósítása során. A kutatás alatt a szállító és a jelgerjesztő gépjárművek közlekedése, illetve a 

kutatás során történő taposás talajtömörítő hatása az érintett élőhelyek zavarásra érzékenyebb 

növényfajainak – köztük több védett növényfaj egyedeinek – a pusztulását, károsodását 

idézheti elő. Mindez, a szóban forgó fajok állományainak visszaszorulását, eltűnését okoz-

hatja az adott területről. Az emberi zavarás növekedése egyben a zavaró hatásokat jól tűrő 

gyomfajok betörését és elterjedését indukálja a természetes vegetációban. A természetes 

vegetáció nem kívánatos fajösszetételbeli és szerkezetbeli változása, degradálódása károsan 

hat az élőhelyek fajgazdag gerinctelen állatvilágára, lecsökkentve annak biológiai sokféle-

ségét. A tömörített talajon a letaposott, gyomokban feldúsuló vegetáció regenerációja több 

évet vehet igénybe. E folyamatok nem kívánatos jellegváltozást idéznek elő a védett termé-

szeti területek állapotában és ellentétesek a Tvt. 31. §-ával („Tilos a védett természeti terület 

állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni.”), 35. § 

(1) bekezdés b) pontjával („gondoskodni kell a vadon élő szervezetek, életközösségeik, a 

biológiai sokféleség fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a 

talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről;”), és a 42. § (1) és (2) bekezdésével („Tilos a 

védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, 

élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása. Gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, 

társulások fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talaj-

viszonyok, vízháztartás megőrzéséről.”). A bányászati tevékenység emellett a védett állatfajok 

szaporodásának és más élettevékenységeinek megzavarásával járhat, amely ellentétes a Tvt. 

43. § (1) bekezdésével („Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, 

elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, 

táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”). 

A tervezett munkálatokat (beleértve az előkészítést, az építményt kiszolgáló egyéb 

infrastrukturális munkálatokat, az üzemeltetést és a rehabilitációt is) a vadon élő élővilág, a 

természetes és természetközeli állapotú élőhelyek legnagyobb kíméletével kell elvégezni. A 

kutatás során érintett valamennyi természetközeli állapotú területet kímélni kell, rajtuk 

anyagnyerő vagy depónia és bármilyen eszköz számára tárolóhely nem alakítható ki. 

Szeizmikus jelgerjesztés kizárólag védett természeti területeken kívül végezhető. 

Védett természeti területeken – jelen esetben az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 

fennhatósága alá tartozó természeti területeken és a törvény erejénél fogva védett országos 

jelentőségű védett természeti területeken („ex lege”) –, valamint az EU által létrehozott 

természetvédelmi hálózatban, a Natura 2000 területeken az év egyetlen részében sem mozog-

hatnak kutatást kiszolgáló és mérő járművek. Az érintett területeken kizárólag gyalogos 

közlekedés, és emberi erővel, a talajfelszín bolygatása nélkül megoldott mérőeszköz (geofon) 

telepítés valósítható meg.  

Védett növényfaj egyedeinek, valamint egyes felszínformák megőrzésében érintett terü-

leteken a kutatás során az év egyetlen részében sem mozoghatnak kutatást kiszolgáló és mérő 

járművek. Az érintett területeken kizárólag gyalogos közlekedés, és emberi erővel, a talaj-

felszín bolygatása nélkül megoldott mérőeszköz (geofon) telepítés valósítható meg.  
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Fokozottan védett madárfaj fészkelőhelyeként számon tartott terület esetén – a fészkelési 

időszakban – a gyalogos közlekedés sem megengedett, a fészkelés zavartalanságának bizto-

sítása érdekében. A korlátozási időszakokról és a fokozottan védett fajok fészkelése által 

érintett területekről előre egyeztetni szükséges az illetékes nemzeti park igazgatósággal. 

A természeti területnek jelölt területeken tervezett kutatási tevékenység a vegetációs 

időszakon kívül (november 1-től február 28-ig) történhet. A kutatási munkálatokat kiszolgáló 

járművek csak a kiépített és a földnyilvántartás szerinti (útként nyilvántartott) földutakon 

közlekedhetnek és tartózkodhatnak. A földutakon kívül kizárólag gyalogosan lehet közle-

kedni. A mélyfúrás és kútkiképzés kialakításához kötődő munkafolyamatok megvalósítása, a 

felszín alatti vízkészletek mennyiségi és minőségi védelmének kiemelt figyelembevételével 

kell, hogy történjen. 

A kivitelezés során (pl. nyomvonalas vezetékfektetés, beleértve a kivitelezést megelőző 

esetleges régészeti feltárást is) a természeti értékek védelme, a kivitelezés zavartalan meg-

valósítása érdekében – ferde rézsűs munkaárkok kialakításával, partfalak hálós takarásával 

vagy a munkálatok következtében keletkező partfalak egy-két napon belüli megszűntetésével 

– meg kell előzni a védett (partifecske), illetve a fokozottan védett (gyurgyalag) madárfajok 

megtelepedését. Amennyiben a kivitelezés során a munkagödrök falába védett (partifecske), 

illetve fokozottan védett (gyurgyalag) madárfajok telepednek meg, az észlelést követően 

azonnal értesíteni kell a területileg érintett nemzeti park igazgatóságot. A munkálatokat és a 

feltárási tevékenységet a további intézkedésig haladéktalanul fel kell függeszteni.  

A kivitelezés során a nyitott munkaárkok csapdaként működnek egyes ízeltlábú, kétéltű- és 

hüllőfajok, sőt, egyes emlősök számára. A munkaárkokból történő folyamatos – legalább 

háromnaponta történő – mentésükről és a kivitelezés által érintett területtől számított legalább 

100 méterre, természetközeli állapotú élőhelyen történő elhelyezésükről gondoskodni kell (a 

munkaárkok betemetését közvetlenül megelőzően is). A kutatás tervezése során, a terepi 

munkálatok pontos tervezése és kivitelezése előtt – a tervezett munkálatok további pontosítása 

és egyeztetése érdekében – fel kell venni a kapcsolatot a területileg érintett nemzeti park 

igazgatósággal.  

Beépítésre, kútfúrásra, telephely vagy ideiglenes logisztikai állomás létesítésére, a termé-

szetes vagy természetközeli állapotú, „zöld” területek helyett, a barnamezős, leromlott 

területeket kell előnyben részesíteni. A természetközeli gyepeket, erdőket, cserjéseket meg 

kell őrizni, minél több élőhelyet, zöldfelületet meghagyva az élővilág, valamint a környező 

települések élhetősége érdekében egyaránt. 

A koncesszióba adás egyik alapfeltétele, hogy a védett területre vonatkozó megkötéseket a 

koncessziós tevékenység időtartama alatt módosítani kell (a különleges madárvédelmi 

területek közelében, ahol pl. fokozottan védett vagy zavarásra különösen érzékeny madárfaj 

költ, nem lehet huzamosabb ideig zavaró tevékenységet folytatni, a Nemzeti Ökológiai 

Hálózat területein a 10 m-nél magasabb építmények elhelyezése nem kívánatos stb.).  

A koncessziós tevékenység minden munkafázisát vizsgálni kell és a 314/2005. (XII. 25.), a 

környezetvédelmi hatásvizsgálatról és egységes környezethasználati engedélyezésről szóló 

kormányrendeletben foglalt tevékenységekkel kell összevetni. Amennyiben valamely mun-

kafázist a rendelet 1–3 sz. mellékleteiben nevesítenek, akkor a tevékenységre vonatkozó 

engedélyezési eljárások előtt az 1.§ (3) bekezdés szerinti engedély beszerzése szükséges. A 

Nemzeti Ökológiai Hálózathoz tartozó terület igénybevétele esetében az Országos 

Területrendezési Tervről szóló, 2018. évi CXXXIX. 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 
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elő, amit a kivitelező köteles megcsinálni vagy csináltatni, ennek alapján az illetékes 

kormányhivatal véleményezi és jóváhagyja vagy elutasítja a hatásbecslést, majd a hatóság 

dönt a fejlesztési elképzelésekről. Ha a tevékenység károsan befolyásolhatja kiemelt 

közösségi jelentőségű faj populációt vagy azok élőhelyét, sem kutatás, sem kitermelés nem 

folytatható az adott területen. 

Figyelmet kell fordítani a 92/43/EGK Irányelv 6. cikk 3) bekezdésében megfogalmazott, 

felhalmozódó, összeadódó hatások elleni védekezésre is. Így például a talajfelszín növény-

borításának sérülése elősegíti a gyomfajok, valamint az idegenhonos inváziós növényfajok 

(pl. ürömlevelű parlagfű, bálványfa, selyemkóró, siskanád, gyalogakác, keskenylevelű 

ezüstfa, japán keserűfű) megjelenését és terjedését. Ezzel az eredeti közösségek összetétele és 

szerkezete megváltozik, a fajgazdagság rendszerint csökken. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 16. § (2) pontja értelmében a tevé-

kenységet a talajfelszín, a felszíni és felszín alatti formakincs, a természetes élővilág mara-

dandó károsodása, a védett élő szervezetek, életközösségek tömeges pusztulása, biológiai 

sokféleségük számottevő csökkenése nélkül kell végezni. Kutatási tevékenység 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 ellentétes a Natura 2000 terület kijelö-

lésének céljaival. A tevékenység helyszínén vizsgálni kell a nyomvonalas létesítmények 

elhelyezkedését, és meg kell határozni a védőtávolságokat, amelyeken 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, az érintett nemzeti park igazgatóság szakembereivel és a Magyar Bányászati és 

Földtani Szolgálat kijelölt szakértőivel a közös terepbejárással egybekötött egyeztetést. 

A közösségi jelentőségű Natura 2000 területekre vonatkozó uniós jogszabályokat is 

figyelembe kell venni a kutatás, fúrás és a később tervezett szénhidrogén-kitermeléshez 

köthető tájátalakítás során is. Natura 2000 hatásbecslés szükséges ott, ahol a kutatás, a fúrás 

és a szénhidrogén-kitermelés esetén, a tevékenységek várhatóan hatással lesznek a jelölő 

élőhelyek vagy a jelölő fajok állományaira. 

Amennyiben a Nemzeti Ökológiai Hálózatba tartozó területek is megtalálhatók a 

térségben, ezeket (ökológiai folyosó, magterület és puffer terület) szintén meg kell őrizni. 

A hazánkra is kötelező EU Víz Keretirányelv szerint vizeinket a jelenleginél jobb 

ökológiai állapotba kell hozni. Vízfolyások esetében a folyamatos vízparti növényzetborítás, 

erdősáv vagy legalább gyep megfoghatja a diffúz szennyezést. A kutatási tevékenységet a 

csatornáktól, kisebb és nagyobb vízfolyásoktól megfelelő távolságra kell végezni, védősávot 

hagyva vagy kialakítva a kutatási területek és a felszíni vízfolyások között. A kisvízfolyások 

kis vízhozamuk és változó vízjárásuk miatt igen sérülékenyek, így meg akadályozni, hogy 

azokba szennyezőanyagok kerüljenek. Ezek a vízfolyások kis vízhozamuk miatt nem tudják a 

szennyezőanyagokat kellően felhígítani, így szennyeződésük jelentős következményekkel jár-

hat élővilágukra (pl. növény- és állatfajok kipusztulása). 

A tervezett munkálatok nem csupán potenciális szennyezőforrások, hanem a felszín 

bolygatásával a táj arculatát is jelentősen megváltoztathatják. A nehézgépek felszaggatják a 

talajt (kivéve, ha rendkívül száraz időszakban vagy komoly fagyban dolgoznának a terepen). 

A bolygatott térszíneken nagy valószínűséggel igen rövid idő alatt megindul a gyomosodás, 

illetve idegenhonos inváziós növényfajok jelennek meg (pl. ürömlevelű parlagfű, selyemkóró, 

kései meggy, keskenylevelű ezüstfa), amelyek az őshonos fajok konkurensei, és azokat kiszo-

ríthatják. Ezeket a növényfajokat rendkívül nehéz kiirtani, mind mechanikusan (szárzúzással, 

kaszálással), mind pedig vegyszeres kezeléssel (gyomirtószerekkel).  
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A tájképi elemek bolygatása csökkenti az idegenforgalom, a helyi értékek bemutatásának 

esélyét, a falusi turizmus lehetőségeit is.  

 

A bányászati tevékenység során természetvédelmi és tájvédelmi szempontból elsősorban 

az alábbi kedvezőtlen hatásokkal, veszélyeztető tényezőkkel kell számolni:  

— vonalas létesítmények és új közüzemi vonalas berendezések megjelenése; 

— emberi jelenlét és zavarás; 

— környezetszennyezés, -terhelés (zaj-, por-, rezgésszennyezés, pontszerű és diffúz fény-

szennyezés, levegő-, talaj- és vízszennyezés, vízminőség romlás); 

— hidrológiai viszonyok módosítása; 

— élőhelyek átalakulása, feldarabolódása, zavarása, károsodása, megszűnése; 

— szukcessziós folyamatokba történő beavatkozás; 

— fajok egyedeinek zavarása, zavarás miatti elvándorlása vagy közvetlen pusztulása;  

— élőlényközösségek összetételének változása, fajszámuk csökkenése; 

— pionír és idegenhonos inváziós fajok megjelenése, terjedése;  

— vonulási útvonalak módosítása, vonulás zavarása; 

— negatív tájképi változások.  

A hatások munkafázisonként – kutatás, kitermelés és felhagyás – eltérőek lehetnek, több-

ségük azonban kedvezőtlen, lassan visszafordítható vagy visszafordíthatatlan. A bányászat 

okozta környezeti és természeti hatások nagysága és fajtája függ a következő tényezőktől: 

— a kutatás módja; 

— az alkalmazott kitermelési technológia, a kitermelés időtartalma; a bányászott nyersanyag 

minősége; 

— a feldolgozási, szállítási technológia; 

— a zagytározók, derítők kialakítása; 

— a kapcsolódó infrastruktúra megjelenése (kiszolgáló létesítmények, bekötőutak, tárolók); 

— különböző munkafázisok, tevékenységek (kutatás, fúrás, kitermelés, lezárás, szüneteltetés); 

— az érintett terület nagysága; 

— az érintett terület természeti adottságai;  

— az érintett terület érzékenysége, sérülékenysége; regenerálódó képessége. 

A bányászat megkezdése során pedig másodlagos, nemcsak ökológiai, hanem társadalmi és 

gazdasági folyamatokkal, hatásokkal is számolni kell. Így például további ipari, kereskedelmi 

fejlesztések megjelenésével, melyek természetkárosítással járhatnak. Ugyanakkor szem előtt 

kell tartani, hogy az egyes hatások összeadódnak és egymásra is hatással vannak (pl. adott 

élőhely átalakítása maga után vonja életközösségének megváltozását is). 

Minden egyes kitermelő projekt estében gondoskodni kell arról, hogy az ne okozzon kárt 

azokon a területeken, amelyeken jelentős természeti érték vagy értékek jelenlétével lehet 

számolni.  

A kutatási, tervezési fázisban védett, értékes területek esetében, a kedvezőtlen hatások 

mérséklése érdekében, javasolt az alábbi szempontokat figyelembe venni (CSŐSZI et al. 2014): 

— ha a területen előforduló természeti értékek indokolttá teszik, kutatást csak a vegetációs 

időszakon kívül javasolt engedélyezni; 

— szikes felszíneken a felvonulást, a fúrásos és a geofizikai–geokémiai kutatásokat száraz 

vagy fagyos időben javasolt végezni; 

— felvonulást és szállítást lehetőleg a már meglévő utakon kell lebonyolítani; 

— a mintavételezés kitűzését a növényzet lehető legkisebb sérelmével kell megoldani.  

— a szennyezett vizet tároló medencéket a kutatás befejezése után vissza kell temetni, 

felületüket el kell egyengetni; 



I. Füzérkajata. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

129 

 

— kutató, kitermelő helyeket úgy javasolt kijelölni, hogy a fúrási helyszínt megközelítő, 

rávezető út természeti, táji érték veszélyeztetése nélkül kialakítható legyen, lehetőleg a már 

meglévő utak felhasználásával;  

— tervezett bányatelek lehetőleg ne érintsen természeti területet, védett, illetve védelemre 

tervezett természeti területet, „ex lege” védett értéket, Nemzeti Ökológiai Hálózat mag-

területét, ökológiai és zöldfolyosót, Natura 2000 területet, azok védőterületét és egyedi 

tájértéket (Tvt. 6.§ [2], 20. § [1]); 

— a kutatási terület lehetőleg ne érintsen védelemre tervezett területeket se, illetve tájképi 

szempontból értékes területet; 

— bányatelek megállapítása során célszerű figyelembe venni a bányászati tevékenység vár-

ható tájképi hatásait, a talajvíz várható szintváltozásával érintett élőhelyek veszélyez-

tetettségét; 

— a kutatás során a természetes vízjárású vízfolyások és csatornák mentén érdemes védő-

szegélyt kialakítani. 

Havária esetén, megfelelően összeállított haváriaterv segítségével elkerülhetők vagy idejé-

ben és helyben felszámolhatók azok a szennyeződések, amelyek felszíni vízfolyásokat, illetve 

más felszíni környezeti elemeket, ezáltal védett élőhelyeket is terhelhetnek. 

Határon átnyúló szennyezés, illetve regionális szintű szennyezések elkerülése érdekében a 

területen található vízfolyások, valamint a felszín alatti vízbázisok vízminőségi állapotának 

védelme kiemelten fontos szempont. 
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II. Tiltások és korlátozások az érzékenységi és terhelhetőségi 

vizsgálat, valamint az illetékes hatóságok válaszai alapján 

Az MBFSZ (az MBFH és MFGI jogutódja) a 103/2011 (VI. 29.) kormányrendelet 3. § (1) 

pontja alapján az OVF és HOI intézményekkel együttműködve elkészítette a kormányrendelet 

2. melléklete szerint előírt feltételeknek megfelelő érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatot 

Füzérkajata nemesfém vizsgálati területre. 

A tanulmányt, annak szakmai lektorálása után az MBFSZ a kormányrendelet 4. § (1) 

bekezdése alapján az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási szerveknek véleménye-

zésre és azok előírt adatszolgáltatása céljából megküldte. A beérkezett válaszokkal kapcso-

latban az Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnak véleményeltérése nincs, így a 4. § (7) 

bekezdésében előírt egyeztetésre nincs szükség. 
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Magyar Közút Nonprofit Zrt. + 
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Füzérradvány + 

Pálháza + 

Pusztafalu + 

Vilyvitány + 

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, Vasúti Hatósági Főosztálya és a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Ka-

tasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat észrevételei alapján a tanulmányt javítottuk, illetve 

kiegészítettük. A továbbiakban ismertetjük Füzérkajata területre az érzékenységi és terhel-

hetőségi vizsgálat, valamint a közreműködő közigazgatási szervek válaszai alapján meg-

állapítható 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 

tanulmánynak a témakörre vonatkozó megállapításaira utalunk, a második szakaszban a 

szakhatóságoknak az adott szakterületre vonatkozó megállapításait, a harmadik szakaszban 

pedig az illető tárgyban közreműködő szakhatóságok listáját közöljük. 

A levelek eredeti példánya a mellékletekkel együtt az MBFSZ Irattárában tekinthető meg. 
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1. Környezet-, táj- és természetvédelem 
 

 

A vizsgálati terület természetvédelmi oltalom alatt álló térségeivel a tanulmány 1.1.4. 

alfejezete foglalkozik. Megállapítja, hogy a vizsgálati területen viszonylag kis kiterjedésben 

található természetvédelmi terület. A terület szinte teljes egészére kiterjed a Natura 2000-es 

védelem alatt álló különleges madárvédelmi terület (SPA) kategória. Hasonló mértékű a fedés 

a Nemzeti Ökológiai Hálózat esetében is; elsősorban magterület, kisebb részben puffer terület. 

Az ökológiai folyosó kategória kiterjedése alárendelt. 

A különféle szintű védettséget élvező területek esetében bármilyen tevékenység — 

amennyiben összeegyeztethető a természetvédelmi célokkal — csak a jogszabályokban 

rögzített feltételek betartásával, folyamatos ellenőrzés mellett végezhető. 

A tanulmány 3.1.1.–3.1.8. 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: 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természet-

védelmi Osztály az alábbi véleményt adja: 

Természet- és tájvédelmi szempontból 

— A „Füzérkajata” nevű terület vizsgálati tanulmánya részletesen vizsgálja a koncessziós 

pályázatra tervezett terület természetvédelmi, illetve Natura 2000 területeit, valamint az 

ökológiai hálózat elemeit, térképi ábrázolásait és a természetre gyakorolt hatásokat. 

Ugyancsak részletesen vizsgálja a jogszabályi hátteret és a lehetséges, vagy korlátozott, 

illetve tiltott tevékenységek körét, valamint a szóba jöhető engedélyezési eljárásokat, ezért 

az természet- és tájvédelmi szempontból elfogadható, további kiegészítés nem szükséges. 

Földtani közeg védelmi szempontból 

— A koncessziós 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 vonat-

kozó engedélyezési eljárások során, az engedélyezési tervekben be kell mutatni, illetve 

igazolni kell. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból 

— A 103/2011 (VI. 29.) kormányrendelet 1. melléklete szerinti adatszolgáltatási kötelezettség 

alapján a koncesszióra javasolt területtel kapcsolatban a dokumentáció 3.1.1. Levegő-

tisztaság-védelem c. fejezetében is közölt zónacsoportok állapíthatók meg a légszennye-

zettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002 (X. 7.) KvVM rendelet 2. 

melléklete alapján (31. táblázat): 

 
31. táblázat . Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 

Légszennyezettségi 

zóna 

Kén-

dioxid 

Nitrogén-

dioxid 

Szén-

monoxid 
PM10 Benzol 

Talajközeli 

ózon 

PM10 

Arzén 
(As) 

PM10 

Kadmium 
(Cd) 

PM10 

Nikkel 
(Ni) 

PM10 

Ólom 
(Pb) 

PM10 

Benz(a)pirén 
(BaP) 

10 Az ország 

többi területe 
F F F E F O-I F F F F D 
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— A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002 (X. 7.) KvVM 

rendelet szerint a légszennyezettségi agglomerációt és zónákat a 2. számú mellékletben 

felsorolt települések közigazgatási határa határozza meg. A kijelölt városok esetében a 

település közigazgatási határát kell figyelembe venni. 

— A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 

kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011 (I. 14.) VM rendelet 5. melléklete szerinti zónák 

típusait a tanulmány a 99. oldalon ismerteti. 

— Az alsó és felső vizsgálati küszöbérték meghatározása a levegőterheltségi szint és a hely-

hez kötött légszennyező források vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos 

szabályokról szóló jogszabály szerint történik. 

— A koncessziós pályázat kiírásában javasolt szerepeltetni a légszennyezettségi alapállapot 

méréssel történő meghatározását, valamint az üzemeltetés első évében ajánlott szabványos 

PM10 érést végezni nyári száraz, illetve fűtési időszakokban a bányaüzemhez legközelebb 

eső lakóingatlanoknál a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források 

kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 

6/2011 (I. 14.) VM rendeletnek megfelelően. 

 

A Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője kijelenti, hogy a koncessziós 

tevékenység Pálháza, Filkeháza, Füzérkajata, Pusztafalu és Bózsva vonatkozásában nem 

érint helyi természetvédelmi oltalom, ill. helyi védettség alatt álló területet. 

 

A 103/2011. (VI. 29.) kormányrendelet 1. § (2) pontjában nem tesz külön említést az 

erdőgazdálkodással kapcsolatos kérdésekről, ezért az erdők védelmét a természetvédelemmel 

összefüggően, ebben az alfejezetben tárgyaljuk. Az erdőgazdálkodással kapcsolatos, alapvető 

irányelvekkel a 3.1.8. alfejezet foglalkozik. A témakörben a következő hatósági vélemények 

érkezett: 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály, Erdészeti 

Osztálya közli, hogy a tanulmány 1.1.2.3. pontjában a területen előforduló erdők 

jellemzése és térképi ábrázolása a nyilvántartásukkal összhangban van. Az erdő 

igénybevételének szabályait az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 

2009. évi XXXVII. törvény 77–84. §-ai szabályozzák. Erdőt igénybe venni csak kivételes 

esetben, kizárólag a közérdekkel összhangban lehetséges. A vizsgálati tanulmány 3.1.10 

pontja a vonatkozó előírások lényegét, mint a pályázati kiírásban előírni szükséges 

követelményeket, megfelelően tartalmazza. 

 

Az 1. témakörben együttműködő hatóságok: 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Osztály 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály, Erdészeti Osztály 

Pálházai 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. Felhívja a figyelmet arra, hogy a 

térségben a XIX. század óta zajlott bányászat, melynek nyomai napjainkban is jól láthatók. 

Ugyanakkor a tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásai lokális jelentőségűek vol-
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tak. Az új létesítmény tervezésénél a múltbéli ismereteket is fel kell használni. Amennyiben a 

kitermelés a korábbi szintek alatt történik, szükséges a terület vízföldtani egységeinek értéke-

lése, az ismeretek pontosítása. A nyersanyagtermelés során a korábban vízrekesztő képződ-

mények átjárhatóvá válhatnak, ami eseti kezelést igényelhet. Kiemeli, hogy „ismertetni 

szükséges a kiemelt bányavíz sorsát, a felszíni befogadóba való esetleges helyezést éppúgy, 

mint a vízellátásra való felhasználás módját is”. 

 

Az érckitermeléskor 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: 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi 

Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat a következőkről tájékoztat: 

— Pálháza városi vízmű hozzávetőleg 2007. november–december óta üzemen kívül van, 

ismételt termelésbe állítása nem várható. A 26. ábrán feltüntetett védőterülete valóban be-

csült, azonban (éppen ezért) nem feleltethető meg a 123/1997. (VII. 18.) kormány-

rendeletnek (tehát nem nevezhető hidrogeológiai „B” védőterületnek). 

— A „Sátoraljaújhely É-i vízmező” (helyesen: Sátoraljaújhely I. sz. vízmű vagy Sátoralja-

újhely, Északi vízmű ivóvízbázis) hidrodinamikai modellszámításokkal lehatárolt (!) 

hidrogeológiai védőterületét érinti a tárgyi vizsgálati terület. Ennek a lehatárolt védő-

területnek az ingatlanhatárokhoz igazított határvonala egy szakaszát tünteti fel a 26. ábra. 

A Sátoraljaújhely I. sz. vízmű ivóvízbázis jelenleg is hatályos, 20.540/1990. számú határo-

zattal kijelölt védőterületét a tárgyi vizsgálati terület nem érinti. 

— A bányászati tevékenység folytatásának pályázati kiírásában követelményként kell 

meghatározni az alábbiakat: 

– A koncessziós pályázat kiírásában szerepeljen a kutatás során a felszíni és különösen a 

felszín alatti vizek mennyiségi, minőségi vizsgálata, melyek segítségével a területet 

jellemző, rendelkezésre álló adatok bővíthetők, pontosíthatók, illetve a tervezett bányá-

szati tevékenységek felszíni és felszín alatti vizekre, víztestekre gyakorolt hatásai 

megbízhatóan megállapíthatók, megalapozottan értékelhetők, valamint a bányászat 

során szükséges vízgazdálkodási és vízvédelmi intézkedések tervezhetők. 

– Az ércfeldolgozás lehetőségeinek és hatásainak számbavétele. 

– A vizsgálatokat olyan mélységben kell elvégezni, hogy a bányászati tevékenység meg-

kezdéséhez szükséges környezetvédelmi engedélyezési eljárás során elég adat álljon 

rendelkezésre a bányászat felszín alatti vizekre gyakorolt hatásainak előrejelzéséhez. 

– A várható hatások előrejelzéséhez 3D geológiai térmodellek és azokon alapuló korszerű 

regionális áramlási-hidrodinamikai modellezések felhasználása szükséges (szennye-

ződésterjedésre is!), figyelembe véve a térségi vízkivételeket, vízbázisokat és azok 

védőterületeit, védőidomait is. 

– A tervezett tevékenységgel összefüggésben elvezetett vizek befogadóra gyakorolt 

hatásának vizsgálata és értékelése. 

– A víztelenítés során kitermelt felszín alatti vizek hasznosításának megoldása (kiemelt 

figyelemmel a 220/2004. [VII. 21.] kormányrendeletre, valamint a 147/2010. [IV. 29.] 

kormányrendelet 4. § [3] b) pontjára, melynek értelmében a vízilétesítmények, 

vízimunkák [a tervezett víztelenítéshez vízilétesítmény szükséges!] hatása nem sértheti 

a vízkészletekkel való takarékos gazdálkodás, különösképpen az ivóvízminőségű 

vízkészletekkel való rendeltetésszerű gazdálkodás követelményeit). 

A tanulmányt az Igazgatóság észrevételei és javaslatai alapján kiegészítettük, ill. javítottuk. 
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A 2. témakörben együttműködő szakhatóság: 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szer-

vezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 

 

 

3. Kulturális örökségvédelem 
 

Az MBFSZ által megbízott intézmények az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat során 

a kormányrendelet 2. mellékletében felsorolt szempontok szerint végezték a vizsgálatot. Ezen 

túlmenően a tanulmány 3.1.9. alfejezete röviden érinti az örökségvédelem témakört. 

 

A kulturális örökségvédelem kapcsán nem érkezett hatósági vélemény. 

 

 

4. Termőföldvédelem 
 

A tanulmány 1.1.2. alfejezete környezeti állapot szinten, röviden ismerteti a vizsgálati 

területen előforduló talajfajtákat, a 3.1.7. alfejezet pedig felvázolja a legfontosabb szabá-

lyozási elveket. 

 

A termőföldvédelemmel kapcsolatosan érkezett hatósági vélemény: 

 

A Borsod-Abaúj–Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály az alábbi 

véleményt adja: 

— A megkeresés szerinti tanulmány alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormány-

hivatal illetékességi területén Bózsva, Filkeháza, Füzérkajata, Füzérradvány, Pálháza, 

Pusztafalu és Vilyvitány településeket érinti a vizsgálati terület, amely egyben a kon-

cesszióra javasolt területet is jelenti. 

— A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (TM.) 10. § (1) bekezdése 

szerint az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet termőföldet más célra hasznosítani, 

melyet a tanulmány 3.1.9. számú fejezete is tartalmaz. 

— A Tfvt 11. § (1) bekezdése alapján a termőföldet más célra csak kivételesen – elsősorban a 

gyengébb minőségű termőföld igénybevételével – lehet felhasználni. 

— A Tfvt. 11. § (2) bekezdése szerint átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra 

hasznosítani csak időlegesen, illetőleg helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. 

— A Tfvt. 11. § (3) bekezdése értelmében helyhez kötött igénybevételnek kell tekinteni külö-

nösen a meglévő létesítmény bővítését, közlekedési és közmű kapcsolatainak kiépítését; a 

bányaüzemet és a természeti kincsek kitermeléséhez szükséges egyéb létesítmény t; azt a 

területet, amelyet a Kormány a Magyar Közlönyben közzétett határozatával beruházási 

célterületté nyilvánított, valamint kiserőmű létesítését a betáplálásra alkalmas villamos-

energia-elosztói hálózat 1000 méteres közvetlen környezetében. 

— A Tfvt. 11. § (4) bekezdése alapján az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő 

legkisebb területre kell korlátozni. 

— A Tfvt. 14. § (1) bekezdése alapján a termőföld-igénybevétel akkor minősül időleges más 

célú hasznosításnak, ha az érintett területen 

a) a lábon álló termény megsemmisül, 

b) terméskiesés következik be, 

e) az időszerű mezőgazdasági munkák akadályozására kerül sor, vagy 
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d) a talajszerkezet károsodik. 

— A fentieket figyelembe véve a kutatás céljára igénybevételre tervezett területek lehetőség 

szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igény-

bevételével történjenek. 

— A termőföld időleges vagy végleges más célú hasznosítását eredményező tevékenységet 

megkezdeni csak jogerős termőföld időleges vagy végleges más célú hasznosítási engedély 

birtokában lehet, amit a területileg illetékes ingatlanügyi hatóságtól kell előzetesen be-

szerezni. A más célú hasznosítás engedélyezését megelőző termőföld igénybevétele enge-

dély nélküli más célú hasznosításnak minősül, ami a fizetendő földvédelmi járulékon túl 

földvédelmibírság-fizetési kötelezettséget eredményez. 

— A termőföld időleges és végleges más célú hasznosításának megvalósítása során figye-

lemmel kell lenni arra, hogy az érintett és szomszédos termőföldek megfelelő mező-

gazdasági hasznosítását, megközelíthetőségét a tervezett tevékenység, létesítmény ne 

akadályozza. 

— Az időlegesen más célra hasznosított termőföldet az igénybevevő az engedélyező ingat-

lanügyi határozatban megállapított határidő vagy határnap lejártáig köteles az eredeti 

állapotába helyreállítani a TM. 14. § (2) bekezdése alapján. 

 

A 4. témakörben együttműködő szakhatóság: 

 

Borsod-Abaúj–Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 

 

 

5. Közegészségügy és egészségvédelem 
 

A kormányrendelet 2. melléklete nem tartalmaz közegészségüggyel és egészségvéde-

lemmel kapcsolatos utalást, így ilyen jellegű megállapítása a tanulmánynak nincs. 

 

A témakörben érkezett hatósági vélemény: 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztálya Budapest Főváros 

Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály tájékoztat arról, hogy a vizsgálati terü-

leten és annak 5 km-es körzetében gyógyhely, gyógygáz- és gyógyiszap-kitermelőhely, 

valamint gyógyvizes és ásványvizes kút nem található. 

 

Az 5. témakörben együttműködő szakhatóság: 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály 

 

 

6. Nemzetvédelem 
 

A kormányrendelet 2. melléklete nem tartalmaz nemzetvédelemmel kapcsolatos utalást, 

így ilyen jellegű megállapítása a tanulmánynak nincs. 

 

A témakörben érkezett hatósági vélemény: 

 
A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztálya tájékoztat arról, hogy a jelzett 

koncessziós területen belül állami tulajdonú, HM vagyonkezelésű, honvédelmi rendeltetésű 

ingatlan nem található. 
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A 6. témakörben együttműködő szakhatóság: 

 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 

 

 

7. Településrendezés 
 

A kormányrendelet 2. melléklete nem tartalmaz településrendezéssel kapcsolatos érté-

kelést, a témakörre vonatkozó alfejezete a tanulmánynak nincs. 

 

A településrendezés kapcsán a következő hatósági válaszokat kell figyelembe venni: 

 

A Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője értesít arról, hogy Vilyvitány község 

önkormányzata a külszíni bánya megnyitásához nem járul hozzá. Föld alatti bányanyitás 

esetén kéri a kitermelt ércek elszállítását, máshol történő feldolgozását, tekintettel, hogy a 

zaj- és portermelődés a környező településeken élők egészségét károsítaná. A korábbi 

bányászati tevékenységből fennmaradt bányaterületek rekultivációja nem történt meg, 

melyek jelenleg is életveszélyesek. További kutatások, feltárások esetén az életveszélyes 

területek rekultivációja szükséges. Hörcsik József polgármester a helyszínen személyes 

egyeztetést feltétlenül javasol az érintett önkormányzatok polgármestereivel, szervezetek 

vezetőivel. 

 

A Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője arról nyilatkozik, hogy Pálháza, 

Filkeháza, Füzérkajata, Pusztafalu és Bózsva vonatkozásában a tervezett koncessziós 

tevékenység nem ütközik a helyi építési szabályzattal. 

 

A 7. témakörben együttműködő hatóságok: 

 

Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 

 

8. Közlekedés 
 

A tanulmány 2.4.1. alfejezete vázlatosan ismerteti a vizsgálati terület út- és vasútháló-

zatának főbb jellemzőit, néhány vonatkozó jogszabállyal. 

 

A közlekedés kapcsán a következő hatósági válaszokat kell figyelembe venni: 

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, Hajózási Hatósági Főosztály tájékoztat 

arról, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz érkezett MBFSZ/457-1/2020 

számú megkeresésére hivatkozva, hajózási hatósági szempontból a megkereséssel 

kapcsolatban a következő észrevételek merültek fel: 

— A Füzérkajata nemesfémérc koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és 

terhelhetőségi vizsgálati tanulmánya című dokumentáció alapján a kutatással és 

kitermeléssel érintett területen a hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető 

természetes és mesterséges felszíni vizek viziúttá nyilvánításáról szóló 17/2002. (III. 7.) 

KöViM rendelet szerint víziútnak nyilvánított vízfolyás nem található. 
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— A vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. számú törvény 74. § (3) bekezdése értelmében a 

hajózási hatóság hatásköre csak a víziutat érintő munkavégzés közlekedési feltételeinek 

meghatározására és engedélyezésére terjed ki, az érintett területen levő kisvízfolyásokon és 

víziútnak nem minősülő folyókon (pl. Bózsva-patak) folytatott munkálatok a hajózási 

hatóság részéről nem engedélykötelesek. 

— Amennyiben az ásványi nyersanyag kutatásával, feltárásával és kitermelésével kapcsolatos 

munkálatok esetlegesen valamelyik vízi útnak nem minősülő vízfolyáson vagy tavon 

történnek, az érintett vízterület tulajdonosa, vagy vagyonkezelője jogosult az evvel kapcso-

latos szabályozás meghozatalára. 

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági 

Főosztály az alábbiakról tájékoztat, hogy a Füzérkajata nevű területen a légiközlekedés és 

a földi telepítésű berendezés működése miatt a Hatóság követelményt nem támaszt. A 

legközelebbi leszállóhely Sárospatakon, 24 km távolságban, a legközelebbi repülőtér Nyír-

egyházán 62 km távolságban található. 

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, Vasúti Hatósági Főosztály észrevételei és 

javaslatai alapján a tanulmány szövegét javítottuk. 

 

A Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Igazgatósága az alábbiakat közli: 

— A lehatárolt vizsgált területen az országos közutak kezelői tevékenységét a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. látja el, a jelen adatszolgáltatás és nyilatkozat a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Igazgatóság területére vonatkozik. 

A nemesfémérc koncesszióra javasolt területen a megyében az alábbi országos közutak 

érintettek:  

Összekötő út:  

3719 jelű Sátoraljaújhely–Hollóháza–Kéked összekötő út 

Bekötő utak: 

37123 jelű Füzérkajata bekötő út,  

37126 jelű Füzérradvány bekötő út,  

37128 jelű Vilyvitány bekötő út,  

— Az útburkolatok adatairól társaságunknak nyilvántartást (Országos Közúti Adatbank – 

OKA) vezet, ennek alapján az érintett közutak általános állapota az országos átlagnak 

megfelelőnek mondható, több útszakaszon a burkolat felújítása és megerősítése szükséges.  

— A térség közúti közlekedési viszonyaira az elzártság miatt nehéz megközelíthetőség jel-

lemző.  

— Ezúton is felhívja a figyelmet, hogy a bekötő utak által feltárt települések más útvonalon 

nem közelíthetők meg, a közösségi közlekedési járatok közlekedését, illetve az alapvető 

ellátottságot minden körülmények között biztosítani kell! 

— Az 1988. évi I. törvény értelmében a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez, a 

közút melletti ingatlan útcsatlakozása létesítéséhez, a közút felbontásához, alatta vagy 

fölötte más építmény elhelyezéséhez a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges, 

amelyben a kezelő feltételeket írhat elő.  

— A megengedett össztömeget vagy tengelyterhelést jelentősen meghaladó („túlsúlyos”) 

vagy a közúti űrszelvényt meghaladó méretű („túlméretes”) járművek közlekedése egyedi 

útvonalengedélyekben rögzített feltételekkel lehetséges.  

— Az országos közutak használata, igénybe vétele során az 1988. évi I. törvény „A közúti 

közlekedésről” valamint a végrehajtásáról kiadott 30/1988. (IV.21.) MT rendelet előírásait 

be kell tartani.   
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— Az országos közutak fejlesztésével kapcsolatos kérdésekben a Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) jogosult nyilatkozni, tájékoztatást adni. 

 

A Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Füzérkajata vonatkozásában felhívja a 

figyelmet, hogy amennyiben a füzérkajatai érckutatással összefüggésben a helyi önkor-

mányzat tulajdonában és kezelésében lévő helyi közút igénybevételére sor kerül, a 

koncessziós pályázat nyertese köteles az Önkormányzattal előzetes egyeztetést folytatni, és 

ahhoz az Önkormányzat hozzájárulását beszerezni. A tevékenységgel összefüggésben a 

helyi közutakban esetlegesen keletkezett károkat a tevékenységet végző köteles az eredeti 

állapotnak megfelelően saját költségén helyreállítani. 

 

A 8. témakörben együttműködő hatóságok: 

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Hajózási Hatósági Főosztály 

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály 

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Vasúti Hatósági Főosztály 

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Igazgatóság 

Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

 

 

9. Ásványvagyon-gazdálkodás 
 

Az MBFSZ, mint az ásványvagyon-gazdálkodás tekintetében illetékes szakhatóság részt 

vett az érzékenységi és terhelhetőségi tanulmány elkészítésében. Az ásványvagyon-

gazdálkodással illetve a koncessziós tevékenységgel kapcsolatos hatósági állásfoglalást a 

tanulmány 1.6. és 3.3. alfejezetei tartalmazzák. 

 

Az ásványvagyon-gazdálkodás témakörben más szakhatóság nem nyilatkozott. 
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Függelék 

1. függelék. Rövidítések 

BHE: Bore Hole Exchanger 

CH: szénhidrogén 

CO2eq: széndioxid-egyenérték – az egyes üvegházhatású gázok által okozott üvegházhatás-

növekedéssel egyenértékű hatást kiváltó CO2 mennyisége 

CORINE: Coordination of Information on the Environment (Corine Land cover: európai 

egységes felszínborítás) 

DST: Drill Stem Test, fúrószáras rétegvizsgálat 

dT: (föld)mágneses mérés, totális komponens (geofizika) 

dZ: (föld)mágneses mérés, függőleges komponens (geofizika) 

EGR: Enhanced Gas Recovery, gáz többletkihozatal, szénhidrogén-tárolók korábban ki nem 

termelt gázkészletének felszínre hozatalát szolgáló technológiák 

EGS: Enhanced Geothermal System vagy Engineered Geothermal System 

EMS intenzitás: Európai Makroszeizmikus Skála (földrengés). A 12 fokozatú skálán az I-es 

fokozat az emberek által az adott helyen nem érzékelhető rengést jellemzi, a II-IV-es 

fokozatúakat több-kevesebb ember már érzi, de károk még nem keletkeznek. Az 

épületsérülések az V-ös fokozattól jelennek meg, a XII-es fok a teljes pusztulást jelzi. 

EOR: Enhanced Oil Recovery, olaj többletkihozatal, szénhidrogén-tárolók korábban ki nem 

termelt olajkészletének felszínre hozatalát szolgáló technológiák 

EOV: Egységes Országos Vetület 

ÉTT: Érzékeny Természeti Terület 

EJ: exajoule (10
18

 J) 

ELGI: Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 

ÉTT: Érzékeny Természeti Terület 

FAVÖKO: Felszín Alatti Vizektől függő Ökoszisztémák 

HPHT: nagy nyomású és nagy hőmérsékletű 

MÁFGBA: MBFSZ Országos Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár 

GJ: Gigajoule (10
9
 J) 

GVV: gáz-víz viszony (m
3
/m

3
) 

GW: Gigawatt (10
9
 W) 

HDR: Hot Dry Rock, mesterséges geotermikus rezervoár 

HMV: használati melegvíz 

ICPDR: International Commission for the Protection of the Danube River (Nemzetközi Duna 

Védelmi Egyezmény) 

Joule: az energia SI mértékegysége, 1 GJ = 0,2778 MWh = 0,0239 toe 

MÁFI: Magyar Állami Földtani Intézet 

ma: méretarány 

mAf: Adriai tenger feletti magasság 

mBf: Balti tenger feletti magasság 

MBFH: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (2017.06.01-től MBFSZ) 

MBFSZ: Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (az MBFH és MFGI jogutódja 2017.06.01-től) 

MFA: Magyarország Mélyfúrási Alapadatai  

MFGI: Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (az ELGI és a MÁFI jogutódja 2012.04.01-től, ) 

MOL: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 

MT: magnetotellurikus szondázás (geofizika) 



Füzérkajata. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 

146 

 

MW: megawatt (10
6
 W) 

NeKI: Nemzeti Környezetügyi Intézet 

NÖH: Nemzeti Ökológiai Hálózat 

OGYFI: Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság 

ORC: Organic Rankine Cycle: szerves anyag munkaközegű kettősközegű geotermikus erőmű 

típus 

SCI: Sites of Common Importance, közösségi jelentőségű élőhely (Natura 2000) 

SPA: Special Protection Areas, különleges madárvédelmi terület (Natura 2000) 

TE: természeti emlék (természetvédelem) 

TE: tellurikus mérés (geofizika) 

TJ: terajoule (10
12

 J) 

TDS: Total dissolved salt, összes oldott sótartalom 

toe: tonna olajegyenérték – szabvány, egy tonna kőolaj fűtőértékén alapuló mértékegység,  

1 toe = 41,868 GJ = 11 630 kWh 

TT: természetvédelmi terület 

VESZ: vertikális egyenáramú szondázás (geofizika) 

VGT: Vízgazdálkodási terv 

VKI: Víz Keretirányelv 

VKKI: Vízügyi, Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 

VSP: Vertical Seismic Profiling, fúrásban végzett szeizmikus mérés (geofizika) 

Watt: a teljesítmény SI-ből származtatott mértékegysége, 1 W = 1 J/s 

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 

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]) 
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Sátoraljaújhelyi járás összesen 21102 321,4 65,7 133,6 27,9 20,9 26,6 11,3 7,5 1071522 12,9 3,6 0,6 

Bózsva Sátoraljaújhelyi 300 4,4 67,7 127,0 27,0 23,9 26,4 9,8 4,0 1266640 0,0 0,0 0,0 

Filkeháza Sátoraljaújhelyi 110 4,4 24,9 84,2 35,4 25,3 12,1 6,1 10,6 1038131 0,0 0,0 49,1 

Füzérkajata Sátoraljaújhelyi 107 11,4 9,4 157,1 39,0 22,9 17,1 2,9 8,8 738901 0,0 0,0 0,0 

Füzérradvány Sátoraljaújhelyi 272 9,8 27,7 128,0 36,9 20,1 15,4 2,0 13,8 962373 32,0 0,0 0,0 

Pálháza Sátoraljaújhelyi 1048 6,8 155,3 150,4 23,5 21,1 33,2 13,7 3,8 1346286 0,0 5,7 3,0 

Pusztafalu Sátoraljaújhelyi 167 7,0 23,9 612,5 35,9 24,1 20,0 3,1 5,8 1100174 0,0 0,0 0,0 

Vilyvitány Sátoraljaújhelyi 224 13,1 17,1 183,3 31,7 17,4 23,2 7,1 6,6 1079218 4,0 0,0 0,0 
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3. függelék. Minősített dokumentumok érc témakörben 
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Füzérkajata /Füzérradván + Cserszegtomaj, Kékkút, Úrkút–Bocskorhegy, Iszkaszentgyörgy, Felsőpetény) — 

OÉÁ, MBK, ÉMO.17431 Omya sz.276, S 

1970: Füzérradványi illit előfordulás tektonokai térképe — ILLIT, S 

1970: Füzérradványi területfelmérés dokumentációja. + Füzérradványi térkép 2+pl Füzérradvány–Rátka 1968 

évi(Füzérkajata /Füzérradvány/) fúrólyuk koordináták — OÉÁ, MBK, ÉMO.17354 Omya sz.189, A 

1971: Pálháza, Mád, Királyhegy, Füzérradvány, Pétervására, Simafúrólyukak koordináta jegyzéke 1967–1971 

(Füzérkajata/Füzérradvány/) — OÉÁ, MBK, ÉMO.17356 Omya sz.193, A 

1971: Füzérradvány; András-táró; létesítési engedélye — MBK, MIBAD.00978 1738, A 

1993: Nyersanyagkutatási lehetőség. Rövid ismertető. Információsanyag. Füzérradvány (Borsod-Abaúj-Zemplén 

megye). Arany. — MÁFI, MBFHT, T.16245, A 

?: Alapadatok. Jellemző fúrások kőzettani vizsgálatai (Szegi, Tolcsva Rány-dűlő, Füzérkajata–Füzérradvány 

Korom-hegy, Erdőbénye, Sima, Rátka Új-hegy, Kerektölgyes, Bába-völgy, Szerencs Fekete-hegy, 

Mezőzombor, Koldu, Király-hegy Dobozi-oldal, Erdőbénye, impurum) — KATALIZÁTOR Kft Szegi, 

MBK, ÉMO.13538, S 

?: A Füzérradványi I.sz. kutatóakna rétegtani szelvénye. — , MBFHV, Kaol:10 , A 

?: Zárójelentés; Füzérradvány – 013/3 hrsz. kvarcitkutatásról — Borsán Kft., Miskolc, MBK, MIBAD.04760 

1290, E 
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4. függelék. Minősített dokumentumok környezetföldtan témakörben 

Füzérkajata, környezetföldtan, fontos dokumentumok a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati 

Adattárában 

 

Típus: „K”: környezet, földtani jelentés, ásványvagyon, magyarázó, alapadat gyűjtemény, anyagvizsgálat, szeiz-

mikus szelvényezés, értékelés, környezeti vizsgálatok, EKHT; „V”: víz, vízbázis, vízkutatás, vízkutató fúrás; 

„T”: térkép; „TH”: területhasználat (pl.  tájrendezési terv, építési szabályzat, rendezési terv, kerékpárút, 

stb.); „M”: mérnöki (pl. MÜT, talajmechanikai szakvélemény); „E”: egyéb (pl. beszámoló, kutatási javaslat, 

építési engedély, terv); 

Adattári jel: T.D.  

 

Andreánszky G., Pálfalvy I. 1960: Die Flora von Füzérradvány. — MÁFI, MBFHT, T.769, K 

Barna János 1966: A füzérradványi illitbányában levő, eddig meddőként kezelt törmelékes illittelepek anyagának 

vizsgálata és dúsítási technológiájának kidolgozása. 1966.okt.26. Témaszám:2-21-66-504 — , KBFI, 

K(Ásv).9., K 

Barna János 1967: Füzérradványi illitminták vizsgálata dúsítás céljából (Füzérkajata /Füzérradvány/) Bányászati 

Kut. Int. Közleményei 1967/XI.sz.273–284.o. — MBK, ÉMO.02435 B/45, K 

Benke László 2002: Készletjelentés az ILLIT Bányászati és Feldolgozó Kft FA Füzérradvány Bányaüzeme 

Füzérkajata-kaolin védőnevű bányatelek ásványvagyonáról (Füzérradvány) — MBK, ÉMO.11994, K 

Benke László, Buócz Zoltán 2001: Előzetes környezeti hatástanulmány a füzérradványi Korom-hegyi 

kvarcitbánya üzemeltetéséről — BORSÁN Kft Miskolc, MBK, ÉMO.11545, K 

Bihari György, Drazsdik Lajos, Hodonszky Kázmér, Kókay,József 1985: Magyarországi kaolin prognózis. 

Országos kaolin prognózis összefoglalója.(Gyöngyössolymos /Asztagkő, Bábakő, Sárkányrét, Neszórét, 

Kisrét, Monostor-patak, Komlós-patak/, Berkenye, Felsőpetény, Alsólegelő, Szegilong, Mád/Bomboly, 

Király-hegy, Dobozi-oldal, Török-tanya/, Rátka/Koldu, Hercegköves, Isten-hegy, Füzérkajata 

/Füzérradvány,Korom-hegy, Dobona/...folyt. a k — GEO-TEAM, MÁFI, MBK, ÉMO.05682 T.13502, K 

Bíró Sándor, Jordán Sándor 2001: Füzérradvány II.-kvarcit védőnevű bányatelek megállapítása (meghívó, 

műszaki terv, 013/3 hrsz) — BORSÁN Kft Miskolc, MBK, ÉMO.11871, E 

Boros Jánosné 1963: Hazai agyag előfordulások differenciális termikus elemzésének egyes kérdései (Mád, 

Füzérkajata/Füzérradvány/) — MFT Budapest, MBK, _F.KÖZ.1963/A/013.p. Agy.f.13.old., K 

Csebi Attila, Miskolci József 2006: Füzérkajata I. — kaolin bányatelek kitermelési műszaki üzemi terv 

(földalatti illitbánya) + Cd-lemez- , MBK, ÉMO.14693, M 

Dienes Endre 2000: Kutatási engedély kérelem a Füzérradvány 013/3. hrsz-úterület kutatására (Korom-hegy, 

hidrokvarcit) — ENVIRA Kft Miskolc, MBK, ÉMO.10668, M 

Dorogi Mihály, Vári Péterné 1996: Füzérradvány, Károlyi kastély telekhatáron belüli gázhálózat engedélyezési 

és kiviteli terve – előzetes környezeti hatástanulmány- TRANSDOWELL Kft Miskolc, ARCUS CENTER 

Kft Miskolc, MBK, ÉMO.04855, TH 

Farkas Jenő 1989: Az illit mezőgazdasági célú multilaterális felhasználhatósági vizsgálata a mátrai Cserternás-

völgy, füzérradványi és nadapi mintákon Kutatásijelentés.(Füzérkajata /Füzérradvány/)- Nyugat-dunántúli 

Ág.-ok Szakszolgálati Állomása, MBK, ÉMO.03606 T.15067, K 

Félegyházi Zsolt 1967: Magyarország kvarcitelőfordulásainak katasztere és távlati kutatási elképzelései. 1966-

1967 /Rátka–Koldu, Hercegköves, Istenhegy, Erdőbénye, Füzérradvány, Szerencs, Fóny, Hejce, Sima, 

Abaújalpár, Sárospatak–Botkő, Mindszentkálla, Szenbékkála, Kékkút, Gyulakeszi, Úrkút, Buda–Pilis 

hegység (Hárshegyi homokkő), Esztergom–Dorogi medence, Salföld, Kékkút, Gyöngyössolymos, Pázmánd, 

— OÉÁ, MBK, ÉMO.17426 Omya sz.266, K 

Félegyházi Zsolt, Drazsdik Lajos, Kovácsné Gál Edit, Radovits László, Sántha Pál 1988: Természeti 

paraméterek és megbízhatóságuk vizsgálata néhány érc- és ásványbányászati nyersanyagnál. (Zebegény-

vadaskerti puhamészkő, Alsótelekes gipsz, Istenmezeje bentonit, Füzérradvány illites nemesagyag, Pálháza 

perlit). Készült a Magyarhoni Földtani Társulatmegbízásából. — OÉÁ, MBFHT, T.17434, E 

Ferenczi István 1936: Véleményes jelentés a füzérradványi gróf Károlyi-kastélyparkjában létesítendő mélyfuratú 

kút tárgyában. (Eperjes–Tokaji hegység, Sóvár). (Sósforrás) — MBFHV, Víz:35, K 

Ferenczi István 1938: Előzetes jelentés Füzérradvány környéki bányageológiai felvételi munkálatokról. — 

MBFHV, Kaol:11, K 

Frits J. 1952: Jelentés a Tokaj-hegységben végzett 1951. évi kvarcit-, kaolin és kovaföld kutatásokról (Mád, 

Erdőbénye–Sima, Fony, Arka, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szegilong, Telkibánya, Tállya, Cekeháza–

Abaújszántó, Füzérkajata/Füzérradvány/) — MÁFI Budapest, MBK, ÉMO.02960 T.4454, K 

Frits József 1950: Füzérradvány–Koromhegyi kaolinelőfordulás bányaföldtani viszonyai (Füzérkajata 

/Füzérradvány/) — MBK, ÉMO.10576 Kaol:26, K 

Frits József 1951: Jelentés a Füzérradvány-koromhegyi illitbányánál tervezett altáróról. — MBFHV, F.I.55, K 
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Frits József 1951: Jelentés a Füzérradvány–Koromhegy-i illitbányánál tervezett altáróról. (kaolin) — MBFHV, 

Kaol:23 , K 

Frits józsef 1952: Jelentés a Tokaj-hegységben végzett 1951. évi kvarcit, kaolin és kovaföld kutatásokról 

(Füzérradvány/Füzérkajata, Korom-hegy/, Telkibánya /Baglyasvölgy/,Sárospatak /Megyer-hegy, Zsolnay-

bánya/, Szegilong, Mád/Bomboly/, Erdőbénye, Abaújszántó–Cekeháza) — MÁFI Budapest, MBK, 

ÉMO.03530 Kaolin:28, K 

Frits József, Pantó Gábor 1964: A Tokaji-hegység gazdaságföldtani térképe 1958, Az Abaújszántói ércesedés 

földtani szelvénye 1963, Tarcalföldtani térképe 1:25000?, Mád /Bomboly-Királyhegy/kaolin vonulat 

térképek 1964, Rátkai /Hercegköves/bentonit előfordulás vázlatok, Füzérradványi kaolinbányák térképek 

/Füzérkajata Büdös-tó/ 1954, — MÁFI Budapest, MBK, ÉMO.02052, K 

Gagyi Pálffy András, Podányi Tibor, Cseh Németh József 1971: A Füzérradvány-Koromhegy-i illites 

nemesagyag előfordulás összefoglaló földtani jelentése és készletszámítása III.köt. Laboratóriumi vizsgálati 

jegyzőkönyvek V.köt. Térképek – szelvények (Füzérkajata) — OÉÁ, MBK, ÉMO.14232 T.4116, K 

Gagyi Pálffy András, Podányi Tibor, Cseh Németh József 1971: A Füzérradvány—Koromhegy-i illites 

nemesagyag előfordulásösszefoglaló földtani jelentése és készletszámítása. — OÉÁ, MBFHT, T.4116 I–V., 

K 

Hajós Márta 1958: A Tokaj hegység kovaföld, kovapala és diatómás tufa előfordulásai. (Abaújszántó /Cekeháza, 

Boglyashát/Tállya /Gomboska, Sasalja, Hidegkút/, Erdőhorváti/Kispáca-hegy, Szalézi-patak, Erdőbénye 

/Ligetmajor,Füzérkajata /Ciróka/) — MÁFI, MBK, ÉMO.10818 T.472, K 

Havassy András, Kiss Gábor 2000: Tokaji-hegységi tanösvények kirándulásvezető-füzetei (Komlóska, 

Pusztafalva, Füzérradvány) — MFT Bp., MBK, _F.KÖZ.2000/760.p 4.f.760.old., E 

Ilkeyné dr. Perlaki Elvira 2010: Füzérkajata–Füzérradvány (Vilyvitány) kutatási jogadományozás — 

MBK/3105/2010 — MBK, ÉMO.17577, E 

Ilkeyné dr. Perlaki Elvira 2011: Füzérkajata—Füzérradvány nemesfémérc kutatási terület kutatási műszaki 

üzemi terv – MBK/1830/2011. — MBK, ÉMO.17755, M 

Ilkeyné dr. Perlaki Elvira 2011: Füzérkajata–Füzérradvány nemesfémérc kutatási terület kutatási műszaki üzemi 

terv, az MBK/1830-17/2011. határozat elleni fellebbezés – MBK/4463/2011. — MBK, ÉMO.17755 02, M 

Ilkeyné Perlaki Elvira, Dura László 2004: Füzérradvány arany–ezüst nemesfémérc kutatási engedély kérelem, 

műszaki üzemi terv. 1998 (Korom-hegy, Emberkő, Vilyvitány, Füzérkajata, Felsőregmec) + Műszakiüzemi 

terv. 2004 (Koncesszió területe: Pusztafalu, Füzérkajata, Filkeháza, Kisbózsva, Nagybózsva, Füzérradvány, 

Pálháza, Vilyvitány, Felsőregmec, Kishuta, Kovácsvágás, Mikóháza) — HUMEX Kft, HUMEX-ILLIT 

Konzorcium Bp., MBK, ÉMO.05602, M 

Ilkeyné Perlaky Elvira 1974: Perlit prognózis Nagybózsva 10000-es földtani térkép és szöveges jelentés.(Bózsva 

/Nagybózsva, Kisbózsva/, Nyíri, Kishuta, Filkeháza, Füzérkajata, Pálháza) — MÁFI Budapest, MBK, 

ÉMO.02044 T.6076, K 

Ilkeyné Perlaky Elvira 1974: Perlit prognózis Nagybózsva 10000-es méretarányútérképlap és szöveges 

dokumentáció.(Bózsva/Nagybózsva, Kisbózsva/, Kishuta, Nyíri, Filkeháza, Füzérkajata,Pálháza) — MÁFI 

Budapest, MBK, ÉMO.02045 T.6055, K 

Ilkeyné Perlaky Elvira, Bihari György, Drazsdik Lajos, Hodonszky Kázmér 1985: Országos alunit prognózis. 

(folyt. az előző rekordról, Nyíri, Bodrogkeresztúr, Mezőzombor, Regéc, Baskó, Nézsa, Felsőpetény, 

Mátrakeresztes, Gyöngyösoroszi, Gyöngyös,Sárospatak /Király-hegy, Megyer-hegy, Cinege kőfejtő,Botkő, 

Somlyód/, Füzérkajata–Füzérradvány /Korom-hegy/,/Kánya-hegy, Gyepü-hegy/, Hollóháza /Szurokrét/, 

Telkibánya, folyt. a köv. rekordon — MÁFI, MBK, ÉMO.11311 +1r T.13505, K 

Járányi István 1966: Geomikrobiológiai tájékozódó kisérletek hazai agyagoskőzetek vastartalmának 

eltávolítására (Mád, Ond, Füzérkajata /Füzérradvány/, Szerencs) — MÁFI Budapest, MBK, _EVI 

JEL.1966/315.p 315.old., K 

Járányi István 1967: Geomikrobiológiai tájékozódó kísérletek hazai agyagoskőzetek vastartalmának 

eltávolítására (Mád, Ond, Szerencs, Füzérkajata /Füzérradvány/) MÁFI,1967. — MBK, ÉMO.01616 III/035, 

K 

Jordán Sándor 1995: Füzérradvány II. elnevezésű illit előfordulás, kutatási engedély kérelem – ILLIT Bányászati 

és Feldolgozó Kft Füzérradvány, MBK, ÉMO.04498, E 

Jordán Sándorné 2009: Füzérradvány II.-kvarcit védőnevű bányatelek kitermelési műszaki üzemi terv 2010–

2014. évekre (BOROSTYÁN Kft,5900/2009) — MBK, ÉMO.16629, M 

Jordán Sándorné 2012: Füzérradvány II.-kvarcit védőnevű bányatelek bányászati hulladék gazdálkodási terve - 

műszaki üzemi terv módosítás — MBK/1354/2012- BORSÁN Kft. Dunakeszi, MBK, ÉMO.16629 02, M 

Józsa Gábor 1980: Magyarország-i felszínmozgások katasztere. Borsod-Abaúj-Zemplén megye. (Füzérkajata, 

Gagyapáti, Háromhuta, Hernádbűd) — MFT, KFH, 2341, K 

Kacsalova Lídia, Wagner Endre, Molnár Barnabásné, Szilágyi Lászlóné 1980: Jelentés. „A finomkerámiai 

nyersanyagkataszter keretében nyersanyagtörzslapok készítése” című témában az alábbi nyersanyagokról: 
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Füzérradványi illites nemesagyag I.a.minőség, füzérradványi illites nemesagyag I.o. minőség, füzérradványi 

illites nemesagyag II.o. minőség, petényi „K” nemesagyag. — SZIKKTI, MBFHT, T.7826 , K 

Kalecsinszky Sándor 1905: A Magyar Korona Országainak megvizsgált agyagai folyt.az előző rekordról, Piliny, 

Füzérradvány, Sárospatak,Szurdokpüspöki, Telkibánya, Tolcsva) A Magyar Kir.Földtani Intézet kiadványai 

— MÁFI Bp., MBK, ÉMO.05842 +2r, K 

Kéri János, Józsa Gábor 1975: Sürgős természetvédelmi feladataink a földtan területén Észak-Magyarországon 

(Eger /Wind-téglagyár/, Rudabánya/Vilmos-bánya/, Füzérkajata /kovásodott fatörzsek/,Sárospatak /Megyer-

hegy/, Rudabányácska /középkori táró/,Szarvakő /Denevér-táró/, Hont /Honti-szakadék/, Kerecsend, 

/fagyékes feltárás/, Tarnaszentmária-Verpelét /Várhegy/, Füzérkomlós /kovásodott fatörzsek/, Felsőtelekes 

— MÁFI ÉMTFSZ Salgótarján, MBK, ÉMO.00590, K 

Kiss János, Dódony István 1978: Finomdiszperz kőzetek mikroszerkezetének elektronmikroszkópos 
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Kiss Lajos, Kacsalova Lídia, Talabér József 1971: Kutatási zárójelentés „Új finomkerámiai nyersanyagkutatása” 

c. témáról. (Tokod, Mád, Füzérkajata/Füzérradvány/, kaolin, eruptív) — SZIKKTI, MBK, ÉMO.11007 

T.3181, K 

Kiss Lajos, Kacsalova Lídia, Talabér József 1971: Kutatási zárójelentés „Új finomkerámiai nyersanyagkutatása” 

c. témáról.(Tokod, Mád, Füzérradvány). (Kaolin, eruptív). — SZIKKTI, MBFHT, T.3181 , K 
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Pálháza, Perkupa, – ásványvagyon számításhoz impurum 1971–1990 (Szegilong), — KATALIZÁTOR Kft 

Szegi, MBK, ÉMO.13539, T 

1996: Füzérkajata–Füzérradvány külterületi közép nyomású gázellátás tervtérképe — SZIGNÁL Kft Miskolc, 

MBK, ÉMO.04593, M 

2002: Füzérradvány Felső-Korom-hegy kvarcitok nyersanyag előfordulás Státusz: Működő — BORSÁN Kft, 

MBK, ÉMO.05403 0508103035810, E 

2002: Műszaki üzemi terv; Füzérradvány - II.-kvarcit bányatelek 2002–2006. évekre — Borsán Kft., Miskolc, 

MBK, MIBAD.05790 2314, M 

2002: Bányászati jog; Füzérkajata - kaolin bánya IL-KA Kft. részére — ILLIT-KAOLIN Kft., Füzérradvány, 

MBK, MIBAD.05913 3954, E 

2002: Műszaki üzemi terv; Füzérradvány - földalatti illitbánya 2003–2004. évi MÜT — ILLIT-KAOLIN Kft., 

Veszprém, MBK, MIBAD.06499 9975, M 

2003: Műszaki üzemi terv; Füzérkajata - illibánya 2003–2004.évi MÜT — Cs-Ker Illit Bt., Bekecs, MBK, 

MIBAD.06804 3072, M 

2003: Bányászati jog; Füzérkajata - illitbánya bányászati jogátruházása — Dr. Czifra János, Miskolc, MBK, 

MIBAD.06805 3073, E 

2004: Települési környezetvédelmi program (előzetes véleménykérés, Abaújlak, Alacska, Alsódobsza, 

Alsószuha, Berzék, Bodrogkeresztúr, Csobaj, Csokvaomány, Dédestapolcsány, Erdőbénye, Felsődobsza, 

Filkeháza, Irota, Füzérkajata, Füzérradvány, Göncruszka, Halmaj, Kács, Hejőszalonta, Hernádszentandrás, 

Izsófalva, Jákfalva, Királd, Kiscsécs, Kiskinizs, Kissikátor, — ECOCARITAS EGYESÜLET Nyíregyháza, 

MBK, ÉMO.13296, K 

2004: Füzérkajata község településrendezési terv (előzetes véleménykérés) — Községi Önkormányzat Füzér-

kajata, MBK, ÉMO.13387, TH 

2004: Füzérradvány község településrendezési terv (előzetes véleménykérés) — Községi Önkormányzat 

Füzérradvány, MBK, ÉMO.13388, TH 

2004: Műszaki üzemi terv; Füzérradvány – nemesérc koncessziós terület MÜT — Humex Kft., Budapest, MBK, 

MIBAD.07934 7484, M 
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2004: Műszaki üzemi terv; Füzérkajata–I. – kaolin védőnevű bányatelek 2005–2006. évi MÜT- Cs-Ker Illit Bt., 

Bekecs, MBK, MIBAD.08035 10411, M 

2006: Füzérradvány településrendezési terv + Cd-lemez ÉMO.14700 — Polgármesteri Hivatal Füzérradvány, 

MBK, ÉMO.14701, TH 

2006: Füzérkajata településrendezési terv + Cd-lemez ÉMO.14700 — Polgármesteri Hivatal Füzérkajata, MBK, 

ÉMO.14705, TH 

2006: szakhatósági kérés Füzérradvány II. – kvarcit védőnevű bányatelek 2007–2009. évi szüneteltetési MÜT — 

MBK, MIBAD.09882 4863/2, M 

2006: szakhatósági állásfoglalás, Füzérradvány II. – kvarcitvédőnevű bányatelek 2007–2009. évi szüneteltetési 

MÜT-hez — Állami Erdészeti Szolgálat / Miskolci Igazgatósága, 3535.M, MBK, MIBAD.09961 4863/10, M 

2006: szakhatósági állásfoglalás, Füzérradvány II. – kvarcit védőnevű bányatelek 2007–2009. évi szüneteltetési 

MÜT-hez — B.-A.-Z. Megyei Közlekedési Felügyelet, 3527.Miskolc, Józs, MBK, MIBAD.09962 4863/12, 

M 

2006: szakhatósági állásfoglalás, Füzérradvány II. – kvarcit védőnevű bányatelek 2007–2009. évi szüneteltetési 

MÜT-hez — HM Honvéd Vezérkar Katonai Tervező Főcsoportfőnökség, 1885, MBK, MIBAD.10723 

4863/4, M 

2006: szakhatósági állásfoglalás, Füzérradvány II. – kvarcit védőnevű bányatelek 2007–2009. évi szüneteltetési 

MÜT-hez — Magyar Geológiai Szolgálat / Észak-magyarországi Területi, MBK, MIBAD.10724 4863/5, M 

2006: szakhatósági állásfoglalás, Füzérradvány II. – kvarcit védőnevű bányatelek 2007–2009. évi szüneteltetési 

MÜT-hez — Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, MBK, MIBAD.10725 

4863/6, M 

2006: szakhatósági állásfoglalás, Füzérradvány II. – kvarcit védőnevű bányatelek 2007–2009. évi szüneteltetési 

MÜT-hez — Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat / Borsod-, MBK, MIBAD.10726 4863/7, M 

2006: szakhatósági állásfoglalás, Füzérradvány II. – kvarcit védőnevű bányatelek 2007–2009. évi szüneteltetési 

MÜT-hez — Körzeti Földhivatal, 3981 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 41., MBK, MIBAD.10727 4863/8, M 

2006: szakhatósági állásfoglalás, Füzérradvány II. – kvarci tvédőnevű bányatelek 2007-2009. évi szüneteltetési 

MÜT-hez —Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi És, MBK, MIBAD.10728 4863/9, 

M 

2006: szakhatósági állásfoglalás, Füzérradvány II. – kvarcit védőnevű bányatelek 2007–2009. évi szüneteltetési 

MÜT-hez — Kulturális Örökségvédelmi Hivatal / Miskolci Iroda, 3530 M, MBK, MIBAD.10729 4863/11, 

M 

2006: szakhatósági állásfoglalás, Füzérradvány II. – kvarcit védőnevű bányatelek 2007–2009. évi szüneteltetési 

MÜT-hez — Polgármesteri Hivatal Pálháza, 3994 Pálháza, Dózsa Gy. u., MBK, MIBAD.10730 4863/13, M 

2006: szakhatósági állásfoglalás – MÜT, Füzérradvány II. -kvarcit védőnevű bányatelek 2007–2009. 

éviszüneteltetési — Sátoraljaújhely Város Ömkormányzata / Hivatásos Tűzoltóság, MBK, MIBAD.11051 

4863/3, M 

2006: MÜT, Füzérradvány II. – kvarcit védőnevű bányatelek 2007–2009. évi szüneteltetési — Borsán Kft., 3993 

Füzérradvány, Táncsics M. u. 21., MBK, MIBAD.11475 4863/1, M 

2006: MÜT jóváhagyás, Füzérradvány II. – kvarcit védőnevű bányatelek 2007–2009. évi szüneteltetési — MBK, 

MIBAD.11621 4863/14, M 

2007: Fellebbezés, Füzérkajata I. - kaolin védőnevű bányatelek 2007–2008. évi MÜT elutasító határozata ellen 

— CS-KER ILLIT Bányászati, Feldolgozó és Kereskedelmi Bt., 3, MBK, MIBAD.12686 429/1, M 

2007: Határozat külső, Füzérkajata I. – kaolin vn.bt. 2007 -2008. évi MÜT. elutasító határozata ellen — MBFH  

Bányászati, Gázipari és Építésügyi Főosztály, 1051.A, MBK, MIBAD.12687 429/3, M 

2009: BAR; MTR; Füzérkajata I. – kaoiln védőnevű bányatelek 2009–2011. évi kitermelési MÜT — ILLIT-

Kaolin Kft, HU 3903 Bekecs Honvéd utca 224, MBK, MIBAD.17115 3636/1, M 

2009: BAR; MTR; Füzérradvány II. – kvarcit védőnevű bányatelek 2010–2014. évi kitermelési MÜT — 

BORSÁN Bányászati, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., 2120, MBK, MIBAD.17408 5900/1, M 

?: Határozat; Füzérradvány–Korom-hegyi kvarcit bánya üzemeltetéséhez — Környezetvédelmi Felügyelőség, 

Miskolc, MBK, MIBAD.05302 7362, E 

?: Bányatelek; Füzérradvány–I. – kvarcit bányatelek fektetése — Borsán Kft., Miskolc, MBK, MIBAD.05416 

9044, E 
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Vizsgá lati terület

Kon cesszióra javasolt terület

A közpon ti részt bem utató ábrák területe
Term észetvédelem  [AM]

Term észetvédelm i terület (TT)
Tájvédelm i körzet (TK)

Nem zeti Ökológiai Há lózat (NÖH) [VKGA 2009]
Magterület
Ökológiai folyosó
Puffer terület
Natura 2000 külön leges m adá rvédelm i terület (SPA) [VM]
Natura 2000 külön leges vagy kiem elt jelen tőségű term észetm egőrzési terület (SAC) [VM]

Méretará n y:

Dátum : 2020.01.25.

Megren delő:
Digitá lis szerk.:
Ellen őrizte:
Jóvá hagyta:

Paszera György
Kovács Zsolt
Fan csik Tam á s

MBFSZ

1. m elléklet

-
Vetület: EOV

Kom plex érzéken ységi és terhelhetőségi
vizsgá lati tan ulm á n y

Magyar Bá n yá szati és Földtan i Szolgá lat 2020. 

Helyszín rajz, term észetvédelm i területek:
Füzérkajata
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Méretarány :

Dátum : 2020.01.25.

Megrendelő:
Digitális szerk .:
Ellenőrizte:
Jóváhagyta:

Paszera Gy örgy
MBFS Z

2. m ellék let

-
Vetület: EOV

Kom plex érzék eny ségi és terhelhetőségi
vizsgálati tanulm ány

Magyar Bányászati és Földtani S zolgálat 2019. 

Területhasznosítás (CORINE):
Füzérk ajata

Vizsgálati terület
A k özponti részt bem utató ábrák  területe
112   Nem  összefüggő településszerk ezet
211  Nem  öntözött szántófölde k
231  Rét/lege lő
242  Kom plex m űvelési szerk ezet
243  Mezőgazdasági területek , jelentős term észetes növény zettel
311  Lom blevelű erdők
312  Tűleve lű erdők
313  Vegy es erdők
324  Átm eneti erdős-cserjés területek

Kovács Zsolt
Fancsik  Tam ás
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Méretarány:

Dátum: 2020.01.30.

Meg rendelő:
Digitális szerk.:
Ellenőriz te:
Jóváhagyta:

Paszera György
MBFSZ

3. mellék let

-
Vetület: EOV

Komplex érzékenységi és terhelhetőségi
viz sgálati tanulmány

Magyar Bányászati és Földtani Sz olgálat 2020. 

Földtani térkép (Kuti, Pentelényi 2005):
Füzérkajata

Vizsgálati terület

Koncesszióra javasolt terület

A köz ponti rész t bemutató ábrák területe
!. Fúrás

Kovács Zsolt
Fancsik T amás

Földtani térkép (Kuti, Penteleényi 2005)
Folyóvízi üledék  
Proluviális-deluviális üledék
Deluviális üledék
Rátkai Kvarcit T ag ozat
Hernádvölgyi Agyag T ag ozat
Kozárdi Formáció
Baskói Andezit Formáció
Hollóházai Dácit T ag ozat
Aranyosi Vegyestufa T ag ozat
Kékedi T ag ozat
Erdőhorváti T ag ozat
Füzérk omlósi T ag ozat
Pusz tafalui Riodácit T ag ozat
Mikóházi T ag ozat
Szilágyi Agyagmárga Formáció
Vilyvitányi Csillámpala Formáció
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V izsg á lati terület

Koncesszióra javasolt terület

A k özponti részt bem utató ábrá k  területe
Aláfejtett terület
Légi geofizik ai m érés

B Tá ró, bánya
!. Fúrá s
S Mélyfúrá s-geofizik ai m érés
! Gravitációs m érés
! Má gneses dZ m érés
! GP szelvényezés (1992)
( Geoelek trom os szelvényezés (1992)
E dT m érés (1992)
2D refrak ciós szelvény

Méretarány:

Dátum : 2020.01.25.

Meg rendelő:
Digitá lis szerk .:
Ellenőrizte:
Jóvá hag yta:

Paszera Györg y
Kovács Zsolt
Fancsik  Tam á s

MBFSZ

4. m ellék let

-
V etület: EOV

Kom plex érzék enységi és terhelhetőségi
vizsg á lati tanulm ány

Mag yar Bányá szati és Földtani Szolg á lat 2020. 

Fúrá s, geofizik ai m érés
Füzérk ajata
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Méreta rán y:

Dátum: 2020. 07. 01.

Megrendelő:
Digitális szerk.:
Ellenőrizte:
Jó váhagyta:

Pa szera György
MBFSZ

5. melléklet

-
Vetület: EOV

Ko mplex érzéken ységi és terhelhetőségi
vizsgála ti ta n ulmán y

Magya r Bán yásza ti és Földta n i Szo lgála t 2020. 

Bán yásza t felmértség:
Füzérka ja ta

Vizsgála ti terület

Ko ncesszió ra ja va so lt terület

A közpo n ti részt bemuta tó  ábrák területe
Ha tályo s bán ya telek
Ko rábbi érckuta tási terület (Füzérradván y - nemesfém érc)
Ko rábbi nemfémes bán ya telek
Aláfejtett terület

. Fúrás

Ko vács Zso lt
Fa ncsik Tamás
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