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A Velencei-hegység északnyugati peremén Pátka
határában Vendl Aladár geológus 1914-ben fluoritot is
tartalmazó kvarctelért talált [23]. Felfedezését évtizede-
kig nem követte számottevõ földtani kutatás, csupán az
1948-ban kezdõdött uránérckutatás részeként. Ennek
mintegymelléktermékeként fluoritot, számos, de sajnos
nem mûrevaló molibdenites kvarceret, a mélyebb szin-
teken helyenként igen dús ólom-cinkércet találtak [13].

A fluorit mineralógiai értelemben a CaF2 vegyület-
bõl álló ásvány. Neve a latin fluo (folyás) vagy a fluere
(folyik) szavakból származik. A kibányászott nyers
(nem dúsított) ásványi anyag tömegének kalcium-fluo-
rid tartalma legfeljebb 40-50% volt, amikor a bányász-
kodás az 1950-es évek elején megindult. Gazdasági je-
lentõsége abban az idõben elsõsorban az volt, hogy a
vaskohászatban a kohósalak olvadék viszkozitását, és
ezzel tulajdonképpen az olvadási hõmérsékletét csök-
kentette, jelentõsenmérsékelve az olvasztáshoz felhasz-
nálandó energia mennyiségét. Fontos volt továbbá az
alumíniumkohászat számára is, mert a timföldbõl a ko-
hósítás során AlF3 vegyületet kellett képezni [1].

A földtani kutatás a klasszikus módon, felszíni mód-
szerrel (kutatóárokkal, kutató aknácskákkal, felszíni
geokémiai vizsgálatokkal) kezdõdött. A kapacitásokat
elaprózták a Pátka-Pákozd-Sukoró-Nadap-Pázmánd te-
rületen. Figyelemre méltó készletet a Pátka és Pákozd
közti területen találtak, melynek további kutatására bá-
nyászati módszereket (kutató tárót, aknát, lejtõs aknát)
alkalmaztak. Három helyen folytattak bányabeli ku-
tatást:
1. A Pátkától délkeletre az úgynevezett Szûzvári-malom
területén kutató táróval és az abból indított vakaknával,

2. a Pátkától délre fekvõ Kõrakás-hegyen kutató lejtõs-
aknával és vakaknával, valamint

3. a Pákozdtól északnyugatra esõ területen lejtõs akná-
val indult a kutatás.
A bányabeli kutatást költséges volta ellenére több

ok is indokolta. Abban az idõben a gránitban a fúrás ko-
moly technikai nehézséget okozott. Márpedig a ferde
fúrással harántolandó mellékkõzetek nagy része gránit
volt. A benne kialakult fluoritos telérzónák a mellékkõ-
zeteknél jóval kisebb szilárdságúnak bizonyultak, ami
azzal a következménnyel járt, hogy a fúrómagok rend-
szerint már fúrás közben összetöredeztek, így általában
nem lehetett értékelhetõ magmintát szedni.

A bányabeli kutatás a lelõhelyek megismerésében
megbízható eszköznek bizonyult, és egyúttal lehetõvé tet-
te a megkutatott készlet lehetõ leggyorsabb feltárását, a
fejtések elõkészítését és a kitermelést. A bányászati mód-
szer alkalmazása viszont azzal járt, hogy a megkutatott
vagyont gyorsan ki is termelték, továbbá amûvelt szintek
alatti ásványvagyonról nem szolgált érdemleges ismere-
tekkel, és arról csak feltételezésekre lehet hagyatkozni.
Ugyancsak komoly problémának bizonyult, hogy a bánya
szerkezetét az ásványi lelõhelyek nem kellõ ismeretében
kellett kialakítani, ami számos kényszermegoldást tett
szükségessé és meglehetõsen bonyolult, kis kapacitású
szállító rendszerek létesítéséhez vezetett.

A mûvelt telérek teleptani leírása

A kõrakás-hegyi telér
A kõrakás-hegyi fõ érctest 150 m hosszú, igen válto-

zékony vastagságú és lefutású telér, fõ csapása ÉÉK-
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A relatively short-term mining activity took place in the western part of the Velence
Mountains in central Hungary from 1948 to 1973. Quartzite veins containing fluorspar
as well as lead and zinc ores were discovered. As a result of shortage of these minerals a
small scale mining was began in 1948 including mineral exploration using mining me-
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a brief outlook over the fluorspar reserves and mining of the world is demonstrated.
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kívánták elérni, de a lejtõsakna túl mélyre haladt és már
meddõ kvarceret harántolt, majd abból észak és dél felé
a kvarceret követve hajtottak ki kutató tárókat. A lejtõs-
akna talpa 97 m-rel a táró szintje alatt volt. A lejtõsak-
na 158-ik méterében fluoritos, kalkopirites kvarcos zó-
nát harántoltak, majd 180 m-nél ismét fluoritos, kalko-
prirites kalciterek vékony övét érték el. A lejtõsaknából
indított kutatóvágatban a kvarctelér a gránit és gránit-
porfír határán húzódott, a gránit felõli oldala néhol
fluoritosodott.

A felszín közeli tárót és a mélyebb szinti csapásvága-
tot a legerõsebben fluoritosodott szakasznál feltöréssel,
illetve a táróból 20 m-es vakaknát mélyítve kötötték
össze. Az aknából hajtott keresztvágatokkal sikerült a
telért részletesebben megismerni. A táró szintje alatt 10
m-re a fluoritos zóna 4,8 m széles volt, 20 m-re 4,9 m-es,
majd lefelé fokozatosan elvékonyodott: 26 és 35 m-nél
már csak 1 m széles és 44 m-nél csak kvarc-fluoritos
erek voltak.

A pákozdi telér ásványtanilag nem változatos: fõleg
kvarc és fluorit építi fel, különbözõ generációkban. A
fluorit a kvarcnál általában idõsebb. A pátos, durvább
szemû fluorit is kvarc zárványokat tartalmaz elszórtan,
vagy kisebb fészkekben. A telér vastagodását a fluorit
tisztulása nem kísérte. A telér mentén a gránitot is né-
hány mm vagy cm vastag fluoritos erek járták át, ami
miatt a szegélyezõ gránit is mûrevaló nyersanyag volt
(fluoritosodott gránit). Fennõtt fluorit kristályok sehol
sem voltak a pákozdi bányában. A fluorit színe zöld,
haragoszöld, zöldeskék volt, ritkán lila. Ércesedés nem
jellemzõ, csak nyomokban fordult elõ (galenit, szfalerit
nyomokkal megjelenõ kvarc és kalcit).

A bányászati tevékenység

A kutatási és bányászati tevékenység a kõrakás-he-
gyi bányában 1948-tól 1972-ig, a pátka-szûzvári bányá-
ban 1951-tõl 1967-ig, a pákozdi bányában 1951-tõl 1961-
ig tartott. A bányák nyers ércet és fluoritot termeltek,
melybõl a gyengébbminõségû rész feldolgozására 1959-
ben a szûzvári bányánál 25 t/nap kapacitású dúsító mû-
vet létesítettek, amit késõbb � 1962-ig � 60 t/nap kapaci-
tásúra bõvítettek.

A három bányában a ku-
tatás és a kitermelés mind-
végig egymással párhuza-
mosan zajlott. A termelési
kapacitás mai szemmel néz-
ve igen kicsi, néhány t/h volt
csak. Tömedékeléses fõte-
pászta fejtéseket alkalmaz-
tak, melyek közül a fluorit-
ban mûködõket biztosítani
is kellett. Tömedékanyagot
a külszínrõl is kellett szállí-
tani, sõt helyenként külön
tömedéktermelõ vágatokat
is kellett hajtani. A bányák-
ban kézi csillézéssel, a lejtõs
pályákon véges kötélszál-

lítással szállították a kitermelt ásványi anyagot és a
tömedékanyagot egyaránt. A külszíni szállítást kezdet-
ben lovaskocsival, majd dömperekkel oldották meg. A
nyers ércet a pákozdi bányából a kisfaludi, a pátka-
szûzvári és a kõrakás-hegyi bányából a pátkai vasútál-
lomáson kialakított vasúti feladókra szállították. A kis
méretek miatt a bányákat kis légmennyiséggel is ki
tudták szellõztetni. Az áthúzó szellõztetésû bányatér-
ségekben elvileg a természetes depresszió is megfelelõ-
nek bizonyult volna, de hatósági elõírásra fõ szellõztetõ-
ket állítottak üzembe.

Az 1. és a 2. ábrán a pákozdi fluoritbánya lejtõsakná-
ja, fõ feltáró vágatai és a suhogói irányvágat látható. A
vízszintes vetületi képen (1. ábra) a térképi háló osztás
200 méteres. Az északnyugati irányból mutatott axono-
metrikus kép (2. ábra) a szinteket és a telérmeredek dõ-
lését mutatja be.

A kõrakás-hegyi bányából összesen 146 335 t nedves

1. ábra: A pákozdi fluoritbánya lejtõsaknája, fõ feltáró
vágatai és a suhogói irányvágat (a térképi háló osztás

200 méteres)

2. ábra: A Pákozdi bánya feltáró rendszerének axonometrikus képe
északnyugati irányból nézve
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Tehát az egy fõre jutó fluorit-felhasználás a világban
hozzávetõlegesen évi 1 kg.

A fluorit évenkénti átlagos egységárának alakulását
1900 óta, USD-ben és 1998-as USD-ben kifejezve az U.
S. Department of the Interior, U. S. Geological Survey
ásványi anyagokról szóló jelentései alapján a 4. ábra
mutatja [12]. Az ár az 1980-as évek elejéig szüntelenül
emelkedett, 1975 óta 100 és 200 USD/tonna között
idõnként jelentõsen ingadozik. Ha viszont az 1980-as
értékében, úgynevezett USD98-ban kifejezett árat te-
kintjük, akkor egészen más tendencia figyelhetõ meg.

A legfontosabb fluorittermelõ országok és a bányá-
szatuk által 2002. óta évente kitermelt mennyiségek (a
U. S. Geological Survey Mineral Commodity Summa-

ries fluoritról szóló fejezetei alapján) az 1. táblázatban
olvashatók (az eredmények összegzése: [18]). Ezek (be-
tûrendben): Argentína, Brazília, Dél-afrikai Köztársa-
ság, Egyesült Királyság, Egyiptom, Észak-Korea, Fran-
ciaország, India, Irán, Kazahsztán, Kenya, Kína, Kirgi-
zisztán, Marokkó, Mexikó, Mongólia, Namíbia, Német-
ország, Olaszország, Oroszország, Pakisztán, Románia,
Spanyolország, Tadzsikisztán, Thaiföld, Törökország,
Tunézia, USA. Közülük a legjelentõsebb termelõk az
évenkénti termelés csökkenõ sorrendjében Kína, Mexi-
kó, Mongólia, Dél-afrikai Köztársaság és Oroszország.

A világ becsült fluorit vagyona mintegy 230-240 mil-
lió tonna (a U. S. Geological SurveyMinerals Yearbook
fluoritról szóló fejezetei alapján (2. táblázat) [18]. Figye-

ország 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Brazília n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 64 64 26 25
Dél-afrikai
Köztársaság 240 235 275 240 270 285 316 204 130 240 220

Franciaország 110 105 90 40 40 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kazahsztán n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 67 67 67 60
Kenya 95 100 108 100 83 82 98 16 44 117 107
Kína 2450 2650 2700 2750 2750 3200 3250 2900 3300 4700 4200
Marokkó 95 75 81 115 95 90 61 75 75 79 75
Mexikó 640 730 808 950 938 933 1060 1040 1070 1207 1200
Mongólia 200 190 295 370 388 380 380 460 420 416 420
Namíbia 86 79 105 127 130 118 109 74 95 80 80
Olaszország 50 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Oroszország 190 170 170 210 210 180 269 240 250 260 150
Spanyolország 130 130 140 150 132 150 149 140 135 124 120
más országok
termelése 240 209 290 300 294 270 350 180 290 200 190

összes termelés
(kerekítve) 4530 4750 5060 5350 5330 5690 6040 5460 6010 7520 6850

1. táblázat: A világ bányászatának fluorittermelése (kt) [18]

ország 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Brazília n.a. n.a. - - - - - - n.a. n.a. 1
Dél-afrikai
Köztársaság 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

Franciaország 10 10 10 10 10 10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kazahsztán n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kenya 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kína 21 21 21 21 21 21 21 21 24 24 24
Marokkó n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n. a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Mexikó 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Mongólia 12 12 12 12 12 12 12 12 12 22 22
Namíbia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Olaszország 6 6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Oroszország n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Spanyolország 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
más országok
készlete 100 100 110 110 110 110 110 110 110 110 110

összes készlet
(kerekítve) 230 230 240 240 240 240 230 230 230 240 240

2. táblázat: A világ fluoritkészletei országonként (Mt) [18]

(Jelmagyarázat: n.a.: nincs adat)



Összegzés

Ez után a kis kitekintés után a velencei-hegységi bá-
nyászatra visszatérve megállapítható, hogy az 1948 és
1972 közötti kutatási és bányászati tevékenység rövid
életû volt, és méretét (az ásványvagyont és a termelési
kapacitást) tekintve kicsi. A telérek � bár helyenként
fluoritban, valamint cink- és ólomércben dúsak � véko-
nyak, kis kiterjedésûek voltak. A mai értelemben vett
gépesített tömegtermelés kialakítására a külföldi példá-
kat is tekintve nem alkalmasak.

Hangsúlyozni kell azonban, hogy a bányászkodás bõ
23 éve alatt a bányabeli kutatással csak a felszíntõl szá-
mított 100-150 méteres mélységig ismerték meg az ak-
kor mûvelt teléreket, melyeket akkor ki is termeltek. A
bányászat az akkori mércével mérve az 1960-as évek vé-
gén, illetve a kõrakáshegyi bányában � vagy ahogy akkor
nevezték � a lejtaknai üzemben 1972-re az akkori mérce
szerint fõleg azért vált gazdaságtalanná, mert több té-
nyezõ, például a szállítórendszerek bonyolultsága, ne-
hézkessége és kis kapacitása, a nyers termék kis fluorit-
tartalma, a viszonylag kicsi ásványvagyon stb. gazdasá-
gos mûvelést nem tett lehetõvé [22]. A bányászat meg-
szûnt, vele a kutatás is, így a mélyebben fekvõ ásványva-
gyonról nem sokat lehet tudni.

Lehet, hogy kissé korán minõsítették az 1950-es
évek elején érchegységnek a Velencei-hegységet, de a
bányabeli kutatással kapcsolatos leírások utalnak arra,
hogy a mûvelt telérek tulajdonságai bizonyos tekintet-
ben hasonlítanak a recski Lahóca-hegyi lelõhelyre [22].
Talán megérne egy felderítõ célú kutatást végezni a fel-
hagyott bányászati területen 150 méternél nagyobb
mélységben, hogy van-e jelentõsebb ércesedés a mély
szinten, esetleg a gránittest és mellékkõzeteinek hatá-
rán a kontakt zónában.
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