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Klespitz János +

északnyugat kagyarorszagon a Börzsöny, Cserhát és Mátra 
hegységek térségében levő allami kóoányakat az északmagyaror-
szági Kőbanya Vállalat üzemelteti.

nyugatról északkelet irányba haladva az aláűbi kőbányák
üzemelnek a térségben: 

n á n y e Kőzet Földtani kor
1. Szob Csáknegy amfibolandezit törtön
2. Bógrádkövesd Szanda piroxenandezit törtön
5. líogradkövesd nercei piroxénandezit törtön
•4. Karancs gránátos amfibolan- törtön

5« Gyöngyössólymos
dezit
piroxénandezit törtön

Cserkouánya
6. Gyongyössolymos riolit törtön

Kishegy
7. Becsk Csakanyko piroxénandezit törtön
Tehát a jelzett terület bányaüzemei kivétel nélkül -törtön idő-
szaki vulkáni kőzeteket 

A csákhegyi elsősorban

müveinek.

zuzottkövet elöailitó andezitbanya
a börzsöny hegység délnyugati részen, karianosztrától déli irány
ban található. A üalomvölgytoi keletre emelkedő Csáknegy tenger- 
szint feletti magassága 579 m. Morfológiailag egy erőteljesen le- 
pusztitott vulkáni kúp, észak irányban meredekebben /5ü0/ del- 
délnyugatra lankásabban /10°/ emelkedik ki környezetéből. A ka- 
lomvölgyhcz viszonyitott relativ magassága 200 m..
A malomvölgyi kőfejtő által 5 szintben feltart sötétszürke amxi- 
bolandezit a kiniilesi elválások, a tektonikai mozgások és nem 
utolsó sorban a robbantásos bányaművelés következtében törede-

+ is.iespibz János, HÉLíü földtani Szolgalat vezető
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zett, helyenként reteges, paaos, tömbös megjelenésű.
Az andeziten áttört világosazürke dacit, főleg a begy maga- 
saDb részén es deli oldalán települ. A világosszürke dacit az 
andezitnél gyengédben töredezett, vastagpados, tömbös megjele
nésű.
A dácit zúzottkő elöallitás tekintetében nem megfelelő, koráb
ban utburkolo kiskockák előállítására is hasznosították. 
Található az anaezit és aácit közötti átmeneti közetvaltozat is 
a banyában — barna színű, a dácithoz közelebb álló tömoös megje
lenésű — . Ezen kőzettípus elsősorban a csákhegyi oanya nyugati 
falszakaszán mutatkozik.

A terület földtani kutatása részletes fázisig megtörtént.
A jelenlegi feladat az andezit-dácit érintkezési zónájának resz- 
leteseDb feltárása. Igen uonyolult érintkezési felületről van 
szó, mely a Csákhegy gerincén nuzódik nyugat-kelet irányba.

A bangauzem fedőmeddő.iét humuszos termőtalaj es kőzettor- 
melekes agyag valamint agyagos kőzettörmelék kepezi. A humuszos 
termőtalaj alatti kőzet törmelékes agyag as agyagos kőzettörmelék 
1 - 2 m vastagságú. Csak lokális településben éri el a 4 m-t.
A fedő alatt az andezitben 4-5 m mélységig mutatkozik a lefelé 
fokozatosan gyengülő bontottság.

A bányaüzem termelését túlnyomó többségűén zúzottkő képezi. 
A zúzottkő szaDvány szerint a termeivény Z es HZ minőségű. Ezen
kívül terméskő előállítása is történik a oányában. a. dácitból 
korábban kiskockát is nasitottak.
A dunaparti rakouóról jugoszláv exportra korábban uszályokkal 
vizépitőkő szallitás is történt.

.n szandai anaezitbánya
A Cserhat hegység középső részén Mógradkövesatól mintegy 4 <m 
távolságra a xíyÉTy-KDK csapásu Szanda hegyen található, л tér
színből meredeken kiemelkedő /aoszolut maximális magassága 
545 m/ hegyvonulat morfológiája az andezit vulkanizmus szolgál
tatta kőzetanyag térbeli helyzetének és az erózió lepusztitó, 
terszinformaió tevekenységének eredményeként alakult ki.
Az KSZaKKü Pestviaeki Kőbanyák által üzemeltetett bánya zúzott- -
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követ termel.
A két bányaművelési szintben fejtett andezitre a felső szin
ten a töredezettség, reteges elválás, az alsóra az oszlopos 
kihűlési elválás jellemző.
»2 also szinten települő sötétszürke 1 cm-t is elérő porfiros 
földpat-lécemet tartalmazó tömött, kémény igen jó minőségű 
oszlopos elválásu /átmérő pO-60 cm/ kőzetet korábban faragott 
építőkőként is hasznosították.

A bányaüzem földtani kutatása megtörtént, rendelkezik meg
kutatottsági nyilatkozattal.
A kutatással megallapitast nyert az andezit térbeli nelyzete, 
a fekü /helvet oryozoás nomokkö es nomos/ felszínének es az 
andezit vastagságénak alakulása. A kutatással kimutatást nyert, 
hoby a kitörési kürtő a felső bányaudvar keleti részen Helyez
kedik el. Az itt melyitett kutatófúrás a feküt 6a m-ben nem 
erte el, mig az udvar nyugati részen az udvar alatti anaezit 
vastagsága mindössze 12 m. Uindez a következő bányaművelési 
szint nyitásánál fontos alapinformáció.

A Szanda hegy morfológiai helyzetéből eredően /meredek 
kiemelkedés/ a fedómeddö viszonyok nem kedvezőtlenek. A humu
szos termőtalaj a meredek lejtőkről erodálódott, itt az an
dezit kibúvásokban mutatkozik. A völgyeiben, iankasaoo lej
tőkön a fedő vastagabb. A kisebb mellékvölgyekben a bemosott 
agyagos lejtőtörmelék vertikális kiterjedése a lü m-t is el
éri. A oányaialakon az anuezit felső 1-2 m-es zónában töre
dezettebb. Lefedesi felaaatot csak a kisebb völgyekben loká
lisan felhalmozódott agyagos lejtőtörmelék okoz. a felsó 
szint nyugati falszakaszén több 10 m-es területen mutatkozó 
litoklázis rendszer menten a nidrotermalis оIdátvándorlás 
eredményeként képződött oelso meddő közbe település, л néhány 
mm-es, uraikoaóan függőleges hasaaekokban agyag, néhol az utó
vulkáni exhaláció következmenyeként sarga kenes kiválás is 
előfordul.

A bányaüzem termeivénye zúzottkő ivZ es 2 minőségben, ter
méskő. Az alsó szinten a sötétszürke oszlopos andezitből koráb
ban faragottkövet allitottak elő.
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A hergeli andezit bán;/a a Cserhát hegység centrális körzetében 
a bercelx hegy nyugati részen található. A Bércéi hegy Szanda 
he0gyel párhuzamosán Hyüw'y - KDK irányú gerincet, altot. A mere
deken kiemelkedő hegy vonulat legnagyobb magassága 476 щ Bf.
A hegy nyugati részen több évtizede működő bányaoan 358, 370 —
as 398 m-es szintemen történt művelés. Jelenleg a 370 m-es 
szinten folyik a termeles.
A bányászott kőzet a középső miocén időszakban kepzőuött pi— 
roxénandezit.
A sötétszürke vulkánit megjelenési módja oszlopos, ibös. Hé- 
teges elvárás a négy peremére jellemző. A oazaltosz_apók átmé
rője a 60-80 cm-t rs eléri.
A jelenleg művelt bányaterületen a kutatófúrások 300 m-es Bf. 
szintig jeleznek haszonkövet, alatta a helvót időszakban kép
ződött bryozoás meszes homokkő anyagú kőzet kepezi az andezit 
feküjet.

A feaőmeaaőb neuany dm humuszos termőtalaj alatt 1,0-1,5 m 
bontott andezit alkotja.

Az andezitet ért hidrotermális bontás eredményeként alakult 
ki a oelaö meddő, mely tőob 10 m-es b—D irányú zónákban mutat
kozik a banya területén. Ugyanez a tendencia az uj berceinegyi 
mutatás! területre is jellemző. A hegy f őcsap as irányára merőle
ges közel 2-0 irányú harantvölgyek kialakulása is ezen oontott 
zónák következményeként értelmezhető

A oanyaüzem termelvénye elsősorban Z es iíZ minőségű útépí
tési zúzottkő, alárendelt mertémben terméskő előállítás is tör
ténik. az egyszer tört andezitet kötélpályán szállítják a nog- _ 
ráümövesui vasutáliomas mellett levő törő es osztályozó műre, 
ahonnan továooi feldolgozás után a szemnagyság szerint oszta- — 
lyozott termék x'ogyaszbokaoz juttatása elsősorban vasúti szál
lítással történik.

A karancsí andezitbánya a Cserhát hegység északkeleti részén 
a mis narancs deli oldalán találnató. A dél leié lejtő mere
dem térszínen 515 m. Bf szinten telepített zuzottmoüzem közet- 
anya^at középső miocén gránátos amfioolandezit mepezi.
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iz andezit sötétszürke, porfiros szöveti!, Kémény, pados, töm
bös ne^óelenesü. A porfiros beágyazásodat leggyakrabban fold— 
pát, amíibol és gránát ásványok alkotják. Az andezit legna- 
gyoooreszt tömbös megjelenésű, de egyes szakaszokon a vízszin
tes irányú elválások következtében réteges.

A bányaüzem földtani kutatása megtörtént, rendelkezik 
megkutatottsagi nyilatkozattal.

A lémélyitett magfúrások és kibúvások alapjan az andezit 
íeküjét felsooligocén homokkő alkotja.

A homokkő nem csupán íeküt, de helyenként belső meddőt 
is képez, mivel az anoezit benyomult a homokkő összletbe es az
zal bonyolult térbeli helyzetben érintkezik.

A fedőmeddot képező humuszos termőtalaj vastagsága néhány 
dm, az andezitfelszin bontott zónába 0,8 - 1,0 m. Az összemo
sott eróziós törmelék a völgyekben halmozódott fel, az itt mu
tatkozó agyagos kőzettörmelék vastagsága a 4 - 5 m-t is eléri.

A bányaüzemben Z és NZ minőségű zúzottkő előállítás tör
ténik. Salgótarján térségében közúti szállitással jut el a fo
gyatékhoz.

á.vóng.yössolyaios Cserkőbányát a környezetvédelmi okok miatt fel
hagyott sastól anaezitDánya pótlására nyitottuk, ami a Mátra 
negység déli részen üyongyössólymos községtől északra, mintegy 
1,5 km távolságra a Hagyvölgy patak mellett talainató. A bá
nya telepitesekor egyeztetni kellett a Vízügyi Hivatallal, mi
vel a Hagyvölgy patak és völgye víztároló telepites tekinteté
ben perspektivikus •

Az egyszintes /udvarszint 272 m sii/ zúzottkő űzemoen bá
nyászott piroxénandezit sötétszürke, reteges, cserepes elva- 
lásu. a mélység felé az elválás paaos majd vastagpados.
A bányaudvar alatt mar a vastagpados elválás jellemző a kő
zetre.

Az andezit felett közvetlenül a felszini kőzet törmelék 
alatt, nelyenként kibuvásDan is sárga es vörös szinü oxiande- 
zit és pszeudoagglomerátum mutatkozik szeszélyes vertikális 
vas tagság-ingadozással. Helyenként a 10-12 m vastagságot is
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eleri, da matereken belül nirtelen Kivékonyodas' is jellemző 
településére. A vörös andezitösszlet zúzottkő előállítás tekin- 
teteoen Kedvezőtlen, tehát fedő es nelyenKsnt Kisebb mértékben 
belső meddőt képez, 'vastagság változásait üzemi földtani 
/porlurasos/ Kutatassál határoztuk meg, az optimális oányamüve- 
iési irány Kijelölése céljából.

A vörös anaeziteiőfordulas a zúzottkő termekben is megje
lenik, osztályozással a leválasztása nem oiduató meg. h'zert a 
bányaüzem az oxianaezit szeiemtív letermelesenek gondolatával 
fűglalKozik.
A bányaüzem vertimaiis irányú oóvitését a talajvizszint helyze
te es a Nagyvölgy patak is akadályozza.

a i'eaonedaot a numuszos termőtalaj és alatta vaitozo vas
tagságú fluviális kőzettörmelék /patakhordalék/ képezi.

A Kitermelt zuzottkövel a katra hegység déli előterét lát
juk el útépítési alapanyaggal. A termeK üzemből történő elszál
lítása közúton történik.

A oyongyössolynoa iLis-he.gyi rioiitoanya a latra hegység déli 
elótereoen Gyongyössolymos lözseg északi szelén kiemelkedő Kis
hegy D-DNy-i részén találnató. a Környezetéből meredeken kie
melkedő hegykup magassága 388 m at.

a torconal iaoszakDan Képződött riolitot korábban töDb 
szinten maveiteK. Jelenleg a Bányászat a 3őP m-es szinten van 
folyamatban.

A halványlila, szürke es sárga árnyalatú sávos /folyásos 
szövetű/ riolit nagyon szép építőkő. A számos Kőzettípus közül 
az üreges /litofizás/ es a miürofelzites /tömött/ tipus emlit- 
netö. a Kőzet réteges, tömbös elválásu. á tömböseDo aozetmeg- 
jelenés itt is a mélyebb szintekre jellemző. A hegy nyugati ré
szen elvégzett kutatás alapján a hegy magasaob részéin a xel- 
szin alatt 4 m—re, a négy lábánál már 20 m mélységben települ 
a vastagaob pados riolit.

A bányaterület rendelkezik megkutatottségi nyilatkozattal, 
mely szerint a Kimutatott riolit lábazati és falazókő céljára 
megfelelő*
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A feaómeddőt alkotó humuszos termőtalaj es az erózió ha
tására fellazult t014aeleK.es riolitösszlet 1,5 - 2,U a vastag
ságú.

A bánya kiemelt helyzeténei fogva hidrogeológiai szempont
ból problémamentes. A uányamüvelésnel csak a csapadékvíz elveze
tését kell megoldani.

A nem jelentős mennyiségű termeiveny elszállítása a bánya
üzemből közúton történik.

A Recsk- esakanyköi anaezitDaoya a matra hegység északkeleti ré
szén, Kecsk községtői délnyugatra mintegy 5,5 km távolságra a 
Csakanykó hegyen található.

A 415 m-es Bf szinten működő zuzottKo-üzem a hegyet észak
kelet irányból nyitotta meg .

A törtön időszakban Képződött világosszürke, tömött, kemény', 
szilankos töresd, oszlopos-tömbös megjelenésű szuDvulkani piroxén- 
andezit zúzottkő előállítás tekintetében kiváló. A Közel függő
leges Irányú elválások mentén a felszálló oldatok natasára a kő
zet felületén néhány mm-től 1-2 cm vastagságig átalakulás mutat
kozik /a kőzet bőrös/, ez azonban a Kőzet minőseget jelentősen 
nem rontja.
A szubvulkáni genetikából eredően a Kőzetben piromlasztikum köz-, 
betelepülés nem mutatkozik. Helyenként fordui elő hidrotermális 
bontásból eredő minőségromlás /beisö шеааб/.

A bányaüzem 415 m-es szintig rendelkezik megkutatottsági 
nyilatkozattal. Az udvar alatti andezit tömeg anyagát, térbeli 
helyzetét es minőségi viszonyait meg tovább szükséges vizsgál
ni. Az udvar alatti nyersanyag készlet kutatása azért is indo
kolt, mert az uj szint nyitása előtt meg keli aatározni a lekü 
/agyagos üledék/ nelyzetet, a felszínének szintingaaozásait.
A bányaüzem területén a meredekebb terszineuen a fedőmeddő je
lentősen nem zavarja a Danyamüveiest. Itt az anuezit kibúvás
ban mutatkozik. Csak a lankasabb területeken talaiuató a humu
szos rétegek alatt jelentősebb agyagos lejtő törmelék.

A bányaüzem termelését túlnyomó többségben zúzottkő teszi 
ki. Jelenleg kis mennyiségben utourkolo kiskockakő gyártásé
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is történne, amelyet a budai Var díszburkolásánál hasznainak 
fel.

A banyaiizem a térség legnagyobb zuzottkovet előállító kő- 
oányáóa. A termeivény kötélpályán £erül a recski vasút mel
letti törő-es osztályozómire, ahonnan a felhasználónoz törté
nő továbbszállítás kozuton és vasúton történik.

A bányaüzemek funkcionális tevékenységük során mint min
den más ipari létesítmény, a társadalom részere elengedhetet
lenül szükséges termék előállítás közben többé-kevesbé szeny- 
nj,ezik a környezetet.

Kedvezőtlen esetben a környezeti ártalmat okozó bányaüzem 
bezárására is sor kerülhet.
Például a tárgyalt terület téx’segeben levő Visegrad disznozugi 
anuezitöánya bezárását elsősorban az alaobi környezet-és ter
mészetvédelmi okok tették szükségessé:

- A bányaüzem természetvédelmi szempontból exponált he
lyen, Visegrádtól mintegy 1 km távolságra a Pilisi 
Tájvéuelmi Körzet területén található.

- A bányaművelés közben fellépő kiporzás a KüJÁb előírá
saiba ütközött.

- Súlyosbította a helyzetet a bánya környezetének üdülők
kel történő fokozatos beepitése is.

- A kőszallitás az idegenforgalmi szempontból exponált 
utón /11.sz. főközlekedési ut / történt.

- A dunaparti rakodóhoz vezető kisvasút keresztezte a 
Duna-kanyar forgalmát lebonyolító 11. sz. muutat.

A Szoo csaknegyi anaezitbanya térségében a 70-es evekben Növesz
tő robbantások következtében fellépő szeizmikus rezgések miatt 
voltak gondok Márianosztra községben /a lakóhazak falainak re- 
pedezese/. Műszeres mérések történtek az épületkárok окапак 
me0áliapitésára. A mérési információk eredményeként a bánya
üzemben csökkentettük az ejyidőben inditott roboanó töltetek
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mennyiséget, л szeizmikus rezgesek csökkenését eredményeztek a 
kobényaipar területén a koraooi asnás robDantások neiyett beve
zetett, iurolyua-akban végzendő millszekundumos sorozatrooüantá- 
sok. Jelenleg a kőbányaiparban mar ez utóbbi módszerrel törté
nik a közétjövesztes.

A Sagyvölgy patak völgyeben a Vízügyi Igazgatóság ivóviztérolót 
kiván letesiteni. üzért az itt üzemelő Csei’köoánya művelésével 
kapcsolatosan előírásokat foganatosított;

- A bányaművelést úgy kell végezni, ho0y a terület ne 
szennyeződjön.

- A tározó tér vizzarósága ne csökkenjen.
- Olyan létesitmeny nem telepíthető, ami potenciális szeny- 

nyező lenne.
- A 290 ш Af szint alatti készletet művelés szempontjából 

nem lenet iigyelembe venni.
- A szállítási utakat úgy kell megválasztani, nogy az el

kerülhetetlen szennyezés minimális legyen.
- A jövesztöroDDantás szeizmikus natasa ne karositsa a 

gátrendszert.

iermesze t- es köi-nyeze tvedelmi okomból eredően vált elengedne te 1- 
ienül szükségessé a sastoi bányaüzem oezarasa is.
Itt elsősorban a kiporzas es a Dányamüvelessel együtt jaro zaj 
/jövesztö és oatározó robbantások/ zavarta a környékén levő üdü
lőket. Üzenkivül a banya felhagyásánál tájvédelmi okok is közre
játszottak. z>ár a sascoi terület tetemes megkutatott asványva- 
gyonnal rendelkezik, a bányaüzem bezárását az illetékes hatósá
gok mégis szükségesnek tartották.

A kőoanyaipar szakembereinek egyik alapvető feladata a kobanya- 
üzemek környezeti szennyezésének lehetőség szerinti minimálisra 
csökkentése, mely felaiat csak a uányaüzemek geológiai Helyze
tének /kozetainőség, teiep-üles, nedaöviszonyok/ ismeret eben, azt 
figyelemoe véve es ahhoz alkaimszkoüva oicnató meg optimálisán.
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Горно-геологические, инженерно-геологические и геоло
гические условия окружающей среды государ

ственных каменоломень, встре
чающихся в западной части 

Северной Венгрии
Янош К Д Ш Ш Т Ц

Статья занимается инженерно-геологическими и геологи
ческими условиями окружающей среды андезитовых карьеров 
Соб-Чакхедь, Ноградкёвешд-Санда, Ноградкёвешд-Берцел, 
Каранц, Дёндёшшоймош-Черкёбаня и Речк-Чаканькё, а также 
риолитового карьера Дёндёшшоймош-Кишхедь, эксплуатируемых 
Северовенгерским Карьерным предприятием.

Об отдельных карьерах излагаются основные инженерно
геологические данные. Так например, типы пород, положение 
залегания, форма проялвения пород (столбчатая, пластовая 
и глыбовая отдельности). Статья даёт информацию в отношении 
пустых пород (внутренние и кровельные пустые породы), вли
яющих на разработку,качества пород и практического их при
менения.

Статья излагает причины закрытия андезитового карьера 
Вишеград-диснохедь с точки зрения геологии окружающей сре
ды, решение задач, связанных с отбойкой при помощи взрыва 
в Соб-Чакхедь, а также указания по водному делу, связанных 
с разработкой в Черкёбаня.
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Mine-geological, engineering geological and 
environment-geological conditions of governmental 
stone mines in the western part of liorth Hungary

János Xlespitz

The paper deals with the engineering geological and environ
ment-geological conditions of the andesite mines Szob-Csák- 
hegy, Hógrádkövesd-Szanda, iíógrádkövesd-Bercel, narancs, 
Gyöngyössólymos-Cserkőbánya and Hecsk-Csákánykő and the 
rhyolite mine Gyöngyössolymos-Kishegy exploited by the 
liorth Hungarian Enterprise for Stone Mines.
The basic engineering geological data will be presented 
about the single mining plants. So the rock types, the 
location of strata, the form of appearance of the rock 
/colunnlike, stratified, blocklike separation/. The paper 
supplies information concerning the rock refuse conditions 
/inner, covering rubbish/ influencing the mine working, 
the quality and practical utilization of the rock.
The paper informs about the environment-geological causes 
of closing the andesite mine Visegrád-Disznóhegy, the 
solution of tasks relating to the break by blast in Szob- 
Csákhegy, as well as the hydrological prescriptions about 
the working of the mine Cserkőbánya.
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