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Absztrakt: Az Abaúj-Zempléni felhagyott szilárdhulladék lerakók rekultivációja nevű euró-

pai uniós pályázat kivitelezése során, a szilárdhulladék elszállítását követően a következő 

területeken (Mád, Rátka, Golop, Fony, Baskó és Olaszliszka) a törvényi szabályozásban 

megengedettnél magasabb toxikus fémkoncentrációt mutattak ki nyomelemvizsgálattal.  

A kérdéses területek átlagosnál magasabb higany-, arzén- és antimontartalmáról a pályázat 

kivitelezői nem tudták eldönteni, hogy földtani-geokémiai okok állnak-e a fémdúsulások mö-

gött, vagy a korábban ott lévő szilárdhulladék okozta-e ezt az anomáliát. 

A fenti kérdést megvizsgálva, a Tokaji-hegységben elterjedt jelenség a kovásodott kőze-

tek magasabb Hg-, Sb- és As-tartalma, amely a vulkáni utóműködési folyamatoknál a hidro-

termás feláramlási csatornákra jellemző, és epitermás képződésre utal. A SEM-EDS és XRD-

vizsgálatok alapján szinte minden mintában azonosítani lehetett valamilyen toxikus fémet 

tartalmazó fázist. Mindhárom elem (Hg, As, Sb) megfigyelhető volt ásványos fázisokként, 

melyek között elsődleges, és a mállási folyamatok eredményeként másodlagos eredetű ásvá-

nyok egyaránt jelen voltak. A hidrotermás eredetű ásványok elsősorban szulfidok, míg a má-

sodlagosak főként szulfátok, arzenátok és oxidok. 

Kulcsszavak: Tokaji-hegység, rekultivált hulladéklerakó-helyek, toxikus fémdúsulás, 

higany, arzén, antimon 

 

 

BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉS 

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás terüle-

tén lévő 9 db felhagyott szilárdhulladék lerakó rekultivációja című, KEOP-

2.3.0/B/11-2011-0001 kódszámú projekt keretében az „Abaúj-Zempléni felhagyott 

szilárdhulladék lerakók rekultivációja” nevű Európai Uniós pályázat (http://zold 

zemplen.hu/reku/rekultivacios-projekt-bemutatasa) kivitelezése során, bizonyos te-

rületeken a szilárdhulladék elszállítását követően, a megengedettnél magasabb volt 

a toxikus fémkoncentráció. Pontosabban a földkéregbeli átlagnál magasabb Hg-, Sb- 

és As-tartalmat mutattak a nedveskémiai vizsgálatok. Ezért kereste fel Tamás Gy., a 

KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. munkatársa a Miskolci Egyetem Ás-

vány- és Kőzettani Intézeti Tanszékét, mert nem tudták eldönteni, hogy földtani-

geokémiai okok állnak-e a kérdéses területek (Mád, Rátka, Golop, Fony, Baskó és 
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Olaszliszka) magasabb toxikus fémdúsulásai mögött, vagy a korábban ott felhalmo-

zott szilárdhulladék okozta-e ezt az anomáliát. 

A fenti kérdés megválaszolásához elengedhetetlen a térség földtanának, ásvány- 

és kőzettani hátterének a rövid áttekintése, valamint a kérdéses területekről vett min-

ták pásztázó elektronmikroszkópos (SEM-EDS) és röntgen-pordiffrakciós (XRD) 

vizsgálatai, mert ezek segíthetik elő a jó válasz eldöntését. A kapott eredményeket 

pedig összevetve az eredeti kémiai elemzésekkel, már lehetséges magyarázatot adni 

arra az érdekes kérdésre, hogy a Tokaji-hegység fent említett területein valóban ter-

mészetes jelenség-e, hogy az átlagosnál magasabb bizonyos kovásodott kőzetek hi-

gany-, arzén- és antimontartalma. Végül, de nem utolsósorban, fontos megkeresni 

azokat az ásványos fázisokat, melyek a kérdéses toxikus elemeket hordozhatják. 

Jelen cikk az azonos címmel megjelent TDK-dolgozatom alapján készült (MAJO-

ROS 2014). 

 

1. KUTATÁSTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 

A Tokaji-hegység ércindikációival, és azon belül a kovás kőzetek magas Hg-Sb-As-

tartalmával már korábban is foglalkoztak, és történtek hasonló célú vizsgálatok. 

MÁTYÁS (1971) szerint az elemdúsulások négyféle kőzettípushoz kötődnek. Eb-

ből az antimon a kvarcitos-pirites-limonitoshoz, az arzén pedig a limonitoshoz köt-

hető. A higany 2-3 nagyságrenddel magasabb dúsulással rendelkezik a kéregátlag-

nál, de csak epizodikusan. Egyébként kevés dúsulással jelentkezett elem, relatív dú-

sulása az osztályozatlan és osztályozottabb durvatörmelékesekben, valamint a kovás 

fáciesben jelentős, ami lehet homokos, breccsás és nagyobb pórusterű típus. Az an-

timon 3-4 nagyságrenddel magasabb dúsulást mutat a kéregátlagnál, és hidrotermás 

fácies-kapcsolat jellemző rá a centrum közeli kovás-kaolinos-hidrohematitos mező-

részekben. Esetenként abszorpciósan kötődik agyagos dúsulásban, illetve a hidroter-

más anyagmozgás vonalainál, repedéseinél, teléreknél fordul elő. Az arzén 3 nagy-

ságrendet meghaladó dúsulású, de ritkább az antimonénál. Durvatörmelékes és péli-

tes-homokos fáciesekben, hidrotermás mezők centrális részén található, az antimon-

nál kisebb gyakorisággal (MÁTYÁS 1971). 

A higany cinnabaritként van jelen. A nagymértékű dúsulás a kovás fácieshez kö-

tődik (konglomerátumos, breccsás kvarcithoz kötötten maximum 265,4 g/t). A bot-

kői breccsás szövetű limnokvarcit mintában 1,49 és 1,73%-os higanytartalom talál-

ható. A higany homokos, törmelékes, nagy pórusterű üledékfáciesekben, hidroter-

más mezők centrális fáciesöveiben dúsul. Hidrohematitos és kovás fáciesben a hi-

gany koncentrálódása önálló ércásványként (cinnabarit) jelenik meg, a többi fácies-

ben csak nagy diszperzitású nyomelem. A higanykoncentráció maximumait a többi 

elemmel egybevetve megállapítható, hogy az ólommal gyenge korrelációt ad, az ar-

zénnel még gyengébbet, az ezüsttel meg nagyon bizonytalan (MÁTYÁS 1971). 

A rátkai hidrotermás mező nyomelem-vizsgálatai alapján az észlelt As és Sb epi-

termás viszonyok következménye, azonban az általuk vizsgált kvarcitban nem is-

mertek fel As- és Sb-ásványokat (MÁTYÁS 1978). Sárospatak környékén a Király-

hegyen és Botkőn higanyt, mint karakterisztikus metallogén elemet találtak, amely 
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a hidrotermás feláramlási csatornákra jellemző. A metallogén ásványparagenezisben 

a következő elemeket azonosították: Ba, Hg, As és Sb. Ezek epi- és teletermás kép-

ződésre utalnak. Továbbá a végardói fürdővíz bepárlási maradékának színképelem-

zése is jelzett As, Sb, Pb, Zn, Ag tartalmat. Megjegyzendő, hogy a bepárlási proce-

dúra miatt a higanyt nem lehet kimutatni (MÁTYÁS 1978). Végül Füzérradványon 

epizodikus mintavétel történt a fekü agyag pirites, kovás erekkel átjárt részein, mely-

nek színképelemzése As, Pb nyomokat mutatott. Ez összhangban van a Korom-

hegy–Emberkő vonulat kovás gerincét formáló vulkáni utóműködési folyamatokkal 

(MÁTYÁS 1978). 

Összegzésként megállapítható, hogy a hidrotermás aktivitást ért területeken ki-

mutatott, kéregátlagnál esetenként nagyobb koncentrációjú metallogén elemek (Hg, 

Ag, Au, Pb, Zn) kifejezetten epi-, s kisebb mértékben mezotermás szubgeofázisra 

utalnak (MÁTYÁS 1978). 

Több kémiai elemzés is készült a térség kőzeteiről, például HEGYI (1988) Tokaji-

hegységi kőzetminták laboratóriumi vizsgálata címmel készített tájékoztató színkép-

elemzést, valamint MÁTYÁS (1989) végzett vizsgálatokat Tokaji-hegységi kovás kő-

zetek higanyvizsgálata címmel. 

SZAKÁLL (1990a, 1990b) kutatási jelentései adják a legátfogóbb áttekintéseket a 

kovás képződményekről, a térség ásvány- és kőzettani hátteréről. Ebből kiindulva 

ismerhetők meg a különböző típusok, és azok fontosabb jellemzői. Elöljáróban el-

mondható, hogy általános elterjedésűek a kovás képződmények a Tokaji-hegység-

ben, valamennyire a riolitos területek kivételével. Vulkáni utóműködési folyamatok 

révén három alaptípust különböztet meg. Ehhez a három alaptípushoz határozott 

makroszkópos, mikroszkópos jegyek, sajátos szövet, ásványparagenezis, nyom-

elemösszetétel és részben geomorfológia kapcsolható. A kovás képződmények több-

nyire jól körülhatárolható területekre koncentrálódnak: Telkibánya körzete, Füzér-

radvány, Arka–Fony térsége, Erdőhorváti–Komlóska, Sárospatak környéke, Erdő-

bénye, Mád–Rátka térsége és a Szerencsi-dombvidék (SZAKÁLL 1990a). 

Az első a gejzirit-típus vagy más néven a Hg-(Ba)-típus. Erre jellemző, hogy 

anyaga a vulkáni feláramlási csatornában vagy annak közelében válik ki. Teleptani-

lag körkörös vagy ovális felépítésű, de nem nagy kiterjedésű. Piroklasztikumokban 

viszonylag jól kifejlődött, más ásványokkal jellemzett fáciesövek körítik, azonban 

intermedier kőzeteknél ezek nincsenek kifejlődve. Szövete breccsás megjelenésű, 

valamint gyakori a likacsos, porózus megjelenés. Ez a típus a hegység középső és 

déli részén elterjedt. Metallogén elemdúsulás szempontjából pozitívak higanyra Sá-

rospatak, Fony és Baskó térsége. Ennél a típusnál Hg-Ba-(Sr)-dúsulás figyelhető 

meg. Uralkodó ásványai a cinnabarit és barit, járulékos ásványok a rutil és anatáz 

(SZAKÁLL 1990a, 1990b). 

A második a limnikus-típus vagy Sb-(As)-típus. Ez a hidrotermás centrumtól tá-

volabb található, limnikus (édesvízi-tavi) körülmények között jött létre. Általában 

üledékes összletben települt. Teleptani jellegzetessége, hogy hosszan, laposan el-

nyúló formát alkot, valamint jellemző rá a kőzet pados elválása. A piroklasztikum-

mal összefüggő telepei az agyagásvány-telepekkel együtt fordulnak elő. A szövetét 

alkotó limnikus kvarcit aprószemcsés, olykor sok szerves anyagot tartalmaz.  
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A hegység szegélyi részein jellemző ez a típus, amely Sb-As dúsulást mutathat. Pa-

ragenezise epitermás képződésre utal. Elsődleges ásványai az antimonit és realgár, 

másodlagosak a sztibikonit és tripuhyit (SZAKÁLL 1990a, 1990b). 

Harmadik a telérkitöltő-típus vagy polimetallikus-típus, amely teléreket, hasa-

dékkitöltéseket, hosszan elnyúló kovás zónákat alkot. Ez a típus a hegység egész 

területén előfordul. Három fő szöveti, ásványparagenetikai típust különböztetünk 

meg ezen belül: a kvarcból, a kalcedonból, valamint az opálból állót. Metallogén 

(polimetallikus) elemdúsulás főként az első csoporthoz, vagyis a kvarcból álló szö-

veti típushoz köthető, amely Telkibánya, Komlóska, Sárospatak, Legyesbénye tér-

ségére jellemző. A telérkitöltő-típus elsődleges ásványai a galenit, szfalerit, kalko-

pirit, termésarany és Ag-szulfidok. Másodlagos ásványai a jarosit, cerusszit, anglesit, 

malachit. Jellemző nyomelemei a réz, ólom, cink, ezüst és arany. A kalcedonból álló 

szöveti típus változatos színvilágát a kalcedonban lévő opál-hematit, opál-goethit, 

opál-szeladonit és ritkán kvarc-hematit néhány száz mikrométeres képződményei 

okozzák. A fekete szín pedig a kalcedonban lévő mangán-oxidok dendrites, tűs vagy 

szabálytalan halmazai miatt van (SZAKÁLL 1990a, 1990b). 

A Szerencsi-dombvidék hidrotermás centrumainak nyomelemvizsgálatával fog-

lalkozik MÁTYÁS (1998). A mérések szerint a bekecsi Közép-hegyen észlelt káli-

tufa-előfordulás nehézfémekben szegény, a higany 81 ppm-ben volt jelen. A bekecsi 

Nagy-hegyen a teléres zóna magasabb fémtartalommal rendelkezik. 1,7 ppm körüli 

Ag-koncentrációt mértek a cukorhintéses gejziritekben, valamint 200 ppm körüli 

Hg-koncentrációt porózus, cementált kvarckristály-halmazban. A legyesbényei 

Fuló-hegyen 54 ppm körüli Hg-koncentráció volt jelen kilúgozott telérkvarcitban, és 

ez az áramlási centrum legintenzívebb kovásodott központi zónája. Végül a legyes-

bényei limnokvarcitkőfejtőben találták a legjelentősebb nyomait egy polimetallikus 

ércindikációnak, melyben az Ag 70 ppm, a Pb 250 ppm, a Cu 90 ppm, valamint a 

Hg 25 ppm értéket adott (MÁTYÁS 1998). 

 

2. A VIZSGÁLT HULLADÉKLERAKÓ HELYEK KŐZETTANI JELLEMZÉSE 

A Tamás Gy. által megnevezett rekultivált hulladéklerakó területeket bejárva, ahol 

a megengedettnél magasabb toxikus fémkoncentrációkat mértek (Mád, Rátka, Go-

lop, Fony, Baskó, Olaszliszka) (1. ábra), Mád kivételével a mintavételezés sikeres 

volt. Mivel a hulladéklerakó telepek főként felhagyott kőbányákban létesültek, így a 

mintavételt megkönnyítette a kőzetek feltártsága és megközelíthetősége (2. ábra).  

A vizsgált területekre a riolittufa, esetenként kovásodott riolittufa jelenléte volt jel-

lemző, de ez önmagában nem adhatott magas fémkoncentrációt, ezért a mintavéte-

lezés a kovásodott kőzettípusokra irányítódott. Egyedül Mádon nem volt alkalmas 

kőzetminta, mert ott nem egy hajdani kőbányában létesült a lerakó. 

Tamás Gy. tájékoztatása szerint ők a humuszos termőtalaj alatti kőzetekből vettek 

mintát (megjegyzendő, hogy a humuszos feltöltés már a hulladék elszállítását köve-

tően került a területre). „A hulladék kitermelése és elszállítása után a mentesített terü-

letekről vett „talajminta” gyakorlatilag a bányászott kőzet törmeléke volt, csak a min-

tavevő labor talajmintaként nevezte meg, hiszen nem a talaj-típus azonosítása volt az 
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elsődleges cél. […] A mintákat kb. 30 cm-es mélységből vettük, ez néhol a nagyobb 

kőzettörmelék miatt gyakorlatilag a felszínről összegyűjtött kőzetanyag volt. 

 

 
1. ábra: A terepbejárás során érintett települések nagyított, domborzati térképen 

(©Google Maps, 2014) 

 

Egyes esetekben azonban, pl. a mádi helyszín esetében, ahol a lerakó nem kőbányá-

ban volt, ott a talajban mértük a kiugró eredményeket, több alkalommal. Itt ismétel-

ten mintavételeket végeztünk a környező területekről (szőlő, legelő, szántó…) is (a 

termőtalajból), és azokban is magasabb volt a koncentráció.” (Tamás Gy. írásbeli 

közlése alapján). 

Ugyanis a projekt előírta, hogy „A felszámolt hulladéklerakó helyén talajtani 

vizsgálattal kell igazolni, hogy a fel nem szedett talaj nem szennyezett. A lerakó 

alatti talajból a KTVF által a rekultivációs terveket elfogadó határozatban meghatá-

rozott számú (általában három–öt) jellemző helyen mintát kell venni. A talajmintákat 

akkreditált laboratóriumban kell bevizsgáltatni a 6/2009. (lV. 14.) KvVM EuMFVM 

együttes rendelet szerinti nehézfém komponensekre, valamint TPH-tartalomra. A 

mérési eredményeket kiértékelve meg kell küldeni a Felügyelőségnek. Amennyiben 

az altalajban a kitermelést követően is szennyezés található, a talaj kitermelését ad-

dig kell végezni, amíg a talajban szennyezés található.” (http://zoldzemp-

len.hu/reku/rekultivacios-projekt-bemutatasa). 

Azokról a mintákról, amelyekben magas fémkoncentrációt mértek, nincs mak-

roszkópos leírás, mert csak a kémiai analízis, konkrétan a nehézfém- és TPH-tarta-

lom megállapítása volt a vizsgálat célja, amely azonban nem célozza a minták mak-

roszkópos leírását. 

Így a rekultivált hulladéklerakók területéről a tanulmány számára gyűjtött és vizs-

gált kőzetmintákról, valamint összehasonlításként Rátka, Kolduról; Fony, Csonkás-

ról és Mád, Bánya-oldalról származó mintákról van makroszkópos leírás. Igaz, hogy 

az utóbbi területek nem a szilárdhulladék-lerakókhoz tartoznak, de az itt lévő ková-

sodott kőzetek hordozzák a legnagyobb mennyiségben rendre az antimont, higanyt 

és arzént, ezért referenciaként szolgálnak a dolgozat számára. (A nem a rekultivált 

hulladéklerakók területéről származó minták *-gal vannak jelölve.) 

É 

Golop 

Rátka 
Mád 

Olaszliszka 

Baskó 

Fony 

http://zoldzemplen.hu/reku/rekultivacios-projekt-bemutatasa
http://zoldzemplen.hu/reku/rekultivacios-projekt-bemutatasa
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                                c)                                                             d) 

2. ábra: A terepbejárás során készült képek. a) A rátkai helyszínen folyó terepren-

dező munkálatok a szilárdhulladék elszállítása után. b) A már elkészült rekultivált 

terület Fony mellett. c) Az európai uniós pályázatot mutató tábla a rekultivált terü-

leten Olaszliszka és Erdőbénye között. d) Kovásodott riolittufa az Olaszliszka–Er-

dőbénye közötti kőfejtőből. 

 

1. Fony, Csonkás*: Üveges fehér alapanyagban cinóbervörös, szabálytalan 

alakú halmazok és nagyobb méretű fenokristályok (szürkéskék, világosbarna, 

sötétbarna). 

2. Fony, Cigánytövis: Kagylós törésű, mikrokristályos halvány rózsaszínes vi-

lágosszürke alapanyagban egy sávban apró vörös szemcsék, valamint elszór-

tan apró, szürke, fémfényű szemcsék. 

3. Rátka, Koldu*: Az alapvetően szabálytalan alakú, szürke, barna és fehér 

színű, üveges halmazok által alkotott breccsa három darabkája érdekes tulaj-

donságokat mutat. Az egyik matt, fekete színű, üveges szövetében a vékony, 

világosszürkés barna erek mellett, egy helyen nagyobb fehér halmaz, továbbá 

világosabb vörös foltok és szürke matt foltok találhatók. A másik minta fehér, 

kagylós törésű, üveges szövetében fémfényű, sugaras-tűs halmazok vannak, 

amelyek feltehetőleg antimonit ásványok. A harmadik minta világosszürke, 
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kagylós törésű, üveges szövete mellett megjelenik egy fekete színű, ugyan-

csak kagylós törésű, üveges réteg is, amelyben vörös erek, fehér és barna hal-

mazok vannak. 

4. Golop, Somos-hegyi kőfejtő: A kívülről középszürke, porózus, részben ko-

vásodott breccsának a belsejében különböző vastagságú világosszürke, sötét-

szürke és vörösesbarna rétegek váltják egymást. 

5. Erdőbénye–Olaszliszka közötti kőfejtő: A szürkésfehér, porózus riolittufá-

ban középszürke és okkerbarna üveges, kovás rétegek vannak, amelyekben 

kisebb fekete szemcsék, és nagyobb fehér fenokristályok találhatók. 

6. Erdőbénye–Olaszliszka közötti kőfejtő: Szürkésfehér, porózus riolittufában 

fehér matt és fényesebb világosszürke szabálytalan alakú halmazok vannak, 

amelyben apró, fémfényű szürke szemcsék találhatók. Valamint ugyancsak 

szürkésfehér, porózus riolittufában középszürke és világosbarna rétegek, 

amelyben apró fémfényű szemcsék és zsírfényű fehér fenokristályok vannak. 

7. Fony, Csonkás*: Halvány rózsaszín, kagylós törésű, üveges alapanyagban 

egy helyen vörös folt, valamint elszórtan nagyon apró, matt fekete szemcsék 

vannak hintésszerűen. Esetenként világos sárgásszürke, sötétlilás fekete és ké-

kesszürke üveges, tömött, kagylós törésű rétegek figyelhetők meg. 

8. Fony, Csonkás*: Az egyik minta üveges, kagylós törésű, átlátszatlan fehér, 

matt fekete (ebben vastagabb barna erek futnak) és világosszürke rétegekből 

áll. A másik mintában szabálytalan alakú üveges barnásszürke, porózusabb, 

matt fehér és világosszürke halmazok, amelyekben narancssárgás vörös erek 

és egy foltban fémfényű, szürke szemcsék vannak. 

9. Baskó, falu délkeleti szomszédsága: Az egyik minta üveges, kagylós törésű, 

áttetsző világosszürke alapanyagában szabálytalanul elhelyezkedő szürke, sö-

tétszürke, fehér és világosbarna halmazok vannak, amelyek éles határral ren-

delkeznek, valamint apró, sárgásbarna szemcsék és apró, fehér gömbszerű for-

mák találhatók benne. A másik minta egyenetlen törésű, enyhén zsírfényű, 

porózus, világosszürke alapanyagában kisméretű sötét bordó foltok és világo-

sabb bordó nagyobb méretű, matt halmazok vannak. 

10. Mád, Bánya-oldal*: Halvány rózsaszín és fehér, kagylós törésű alapanyag-

ban vörösesbarna sávok, foltok, finom hintésekként szulfidos hintések, illetve 

egy helyen 1-2 mm-es szulfidos csomó figyelhető meg. 

 

3. TOXIKUS FÉMEK POZITÍV ANOMÁLIÁI A VIZSGÁLT TERÜLETEKEN 

A bevezetésben említett Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkor-

mányzati Társulás területén lévő 9 db felhagyott szilárdhulladék lerakó rekultiváci-

ója című, KEOP-2.3.0/B/11-2011-0001 kódszámú projektben a kivitelezési munkák 

elvégzését közösségi, nyílt közbeszerzési eljárás során a BOLDOGKŐ 2012 Kon-

zorcium (KÖZGÉP Zrt. és DHJ Építő Kft.) nyerte el (http://zoldzemplen.hu/reku/re-

kultivacios-projekt-bemutatasa). 

A cikk kiindulási pontját szolgáltató adatokat, vagyis a Tamás Gy. által képviselt 

cég kapott vizsgálati eredményeit, ez a fejezet ismerteti (1–5. táblázatok). Csupán öt 

http://zoldzemplen.hu/reku/rekultivacios-projekt-bemutatasa
http://zoldzemplen.hu/reku/rekultivacios-projekt-bemutatasa
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helyszín (Baskó, Fony, Golop, Mád és Olaszliszka) adatai állnak rendelkezésre, de 

azok teljes részletességgel, a kormányrendelet szerinti (A felszín alatti vizek védel-

méről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet és A földtani közeg és a felszín 

alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szeny-

nyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet) 

„B” szennyezettségi határértékkel ellátva. Mivel az ő vizsgálatuk több elemre terjedt 

ki, így csak a higany, az arzén és az antimon eredményei vannak kiemelve a követ-

kező táblázatokban, valamint a „B” szennyezettségi határértéket meghaladó (vagy a 

határérték közelében lévő) koncentrációjú elemek. 

 
1. táblázat 

A Mádról származó minták kémiai elemzési eredményei 

Mád 

Vizsgált 

szennyező 
ME 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

„B” szennyezettségi 

határérték 

arzén mg/kg 24,5 26,2 30,8 78,4 35,2 41,8 15 

szelén mg/kg 0,95 0,81 0,59 0,75 0,60 0,62 1 

bárium mg/kg 224 230 274 240 231 247 250 

higany mg/kg 0,03 0,02 0,01 0,18 0,05 0,09 0,5 

antimon mg/kg 3,56 3,51 7,25 13,90 5,03 6,35 5 

(Tamás Gy. által közölt adatok alapján) 

 
2. táblázat 

A Baskóról származó minták kémiai elemzési eredményei 

Baskó 

Vizsgált 

szeny-

nyező 

ME 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

„B” szennye-

zettségi 

határérték 

arzén mg/kg 13,4 13,2 13,6 18,7 16,9 9,1 16,4 5,51 8,61 15 

szelén mg/kg 0,56 0,69 0,67 0,77 0,87 0,54 0,87 0,54 0,39 1 

bárium mg/kg 142 159 162 117 387 139 168 253 395 250 

higany mg/kg 0,30 0,20 0,15 0,20 0,12 0,1 0,14 0,48 0,56 0,5 

antimon mg/kg 1,30 1,18 1,84 0,84 0,95 0,66 1,30 0,83 0,91 5 

(Tamás Gy. által közölt adatok alapján) 
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3. táblázat 

A Fonyról (Cigánytövis) származó minták kémiai elemzési eredményei 

Fony (Cigánytövis) 

Vizsgált 

szennyező 
ME 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

„B” szennye-

zettségi 

határérték 

arzén mg/kg 121 115 17 49,7 79,3 9,30 15 

kadmium mg/kg 0,87 0,91 0,4 0,30 0,38 0,39 1 

bárium mg/kg 37,1 94,3 130 123 122 177 250 

higany mg/kg < 0,05 0,06 0,07 1,05 3,54 0,25 0,5 

ezüst mg/kg < 2 < 2 < 2 0,06 0,05 0,06 2 

antimon mg/kg 458 539 35,0 118 96,5 1,74 5 

(Tamás Gy. által közölt adatok alapján) 
 

4. táblázat 

A Golopról (Somos-hegyről) származó minták kémiai elemzési eredményei 

Golop (Somos-hegy) 

Vizsgált 

szeny-

nyező 

ME 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

„B” szennye-

zettségi 

határérték 

cink mg/kg 49,9 24,0 34,7 189 164 92,4 75,7 133 200 

arzén mg/kg 140 152 154 146 124 59,9 109 89,9 15 

szelén mg/kg 0,82 0,57 0,57 0,93 1,05 0,84 0,59 0,70 1 

kadmium mg/kg 1,46 0,17 0,24 0,87 0,57 0,37 0,29 0,51 1 

higany mg/kg 0,54 0,33 0,46 0,70 0,43 0,21 0,38 0,39 0,5 

antimon mg/kg 12,0 17,9 18,2 12,3 12,1 8,65 12,8 11,2 5 

bárium mg/kg 120 84,8 108 255 204 148 123 174 250 

(Tamás Gy. által közölt adatok alapján) 
 

5. táblázat 

Az Olaszliszka-Erdőbénye közötti kőfejtőből származó minták kémiai elemzési eredményei 

Olaszliszka-Erdőbénye közötti kőfejtő 

Vizsgált 

szennyező 
ME 1. 2. 3. 

„B” szennye-

zettségi 

határérték 

arzén mg/kg 63,1 12,1 7,99 15 

bárium mg/kg 345 76,2 34,2 250 

kadmium mg/kg 2,14 0,76 1,62 1 

réz mg/kg 83,6 18,9 8,86 75 

higany mg/kg 0,30 0,53 0,10 0,5 

ólom mg/kg 99,7 18,0 9,30 100 

antimon mg/kg 5,43 1,09 0,74 5 

cink mg/kg 591 155 66,4 200 

(Tamás Gy. által közölt adatok alapján) 
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4. A TOXIKUS FÉMEK DÚSULÁSA MÖGÖTT LÉVŐ ÁSVÁNYTANI OKOK 

Mivel a tanulmány célja a kőzetekben lévő azon ásványos fázisok megtalálása, ame-

lyek a kérdéses toxikus elemeket hordozhatják, ezért a terepbejárás során gyűjtött 

kőzetmintákból tíz darab felületi csiszolat készült SEM-EDS (Scanning Electron 

Microscope – Energy-Dispersive Spectrometer, magyarul: pásztázó elektronmikro-

szkóp energiadiszperzív spektrométerrel) vizsgálatokra. Továbbá röntgen-pordiff-

rakciós (XRD) vizsgálatokhoz Rátka–Kolduról, Golopról, Erdőbénye–Olaszliszká-

ról, Fonyról és Mád, Bánya-oldalról származó, rendre a 3-as, 4-es, 5-ös, 8-as és 10-

es mintaszámmal ellátott kőzetminták kerültek porításra a Miskolci Egyetem Ás-

vány- és Kőzettani Intézeti Tanszék laboratóriumában. 

 

4.1. SEM-EDS vizsgálatok eredményei 

Az Ásvány- és Kőzettani Intézeti Tanszéken végzett SEM-EDS vizsgálatok, JEOL 

JXA-8600 Superprobe mikroszondával, 20kV gyorsító feszültséggel és 20 nA min-

taárammal történtek, Turi Judit segédletével. Az eredmények elemenkénti sorrend-

ben vannak, képekkel és táblázatokkal, valamint kiegészítésképpen Zeiss AxioCam 

MRc5 nevű kamerával ellátott Zeiss Imager.A2m AXIO polarizációs mikroszkóppal 

ráeső fényben készített fotókkal illusztrálva. 

Az elvégzett nedveskémiai elemzésekkel (1–5. táblázat) és SEM-EDS vizsgála-

tokkal a következő megállapításokat lehet tenni a vizsgált térségekből származó min-

ták higany-, arzén- és antimontartalmáról, illetve ásványos fázisokban történő meg-

jelenéséről: 
 

Antimon: Legnagyobb dúsulások Fony feltárásaiban tapasztalhatók, a maximumok 

540 és 460 mg/kg (3. táblázat). Megfigyelhető, hogy az antimon dúsulása az arzén-

nel együtt mozog. Az antimont elsődlegesen az antimonit hordozza (3. ábra). Ez az 

oxidáció hatására Sb-oxiddá (sztibikonit, 4. ábra), illetve Sb-Fe-oxiddá alakult át. 

Nem ritkán azonban szorosan vas-oxidokhoz kapcsolódik az arzénnal együtt, min-

den bizonnyal adszorpciós módon megkötődve (5. ábra). A legmagasabb antimon-

koncentráció feltehetően a Rátka, Kolduról származó mintákban lehet, hiszen ezek-

ben jelenik meg az antimonit legnagyobb mennyiségben a limnokvarcit egyes feltá-

rásaiban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra: Antimonit tűs-sugaras halmazai (fehér) kvarcban (fekete).  

Rátka, Koldu, limnokvarcit-kőfejtő. Visszaszórt elektronkép. 
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4. ábra: Antimon-oxid (balra) és HgS-Sb-oxid szorosan összenőtt halmazai 

(jobbra) kvarcban. Rátka, Koldu. Visszaszórt elektronkép. 

 

 

5. ábra: Sb-Fe-As-oxid tűs halmazai (fehér) kvarcban.  

Fony, Csonkás. Visszaszórt elektronkép. 

 

Arzén: A legnagyobb dúsulások Fonyon, Golopon, Olaszliszkán és Mádon találha-

tók, a maximumok: 120, 150, 63 és 80 mg/kg (1., 3., 4. és 5. táblázat). Az arzén 

elsődlegesen piritben helyettesítő elemként van jelen, melyre bizonyítékok a mádi 

Bánya-oldal mintái (6. ábra). Ritkán realgár formájában is meg lehetett figyelni a 

rátkai feltárásokban – megjelenése itt is elsődlegesnek tartható. Oxidációs folyama-

tok hatására a szabaddá váló arzén elsősorban jarositokba épül be a kén helyére vagy 

vas-oxidokhoz kötődik, mindkét típust sikerült kimutatni (7. ábra). Utóbbiaknál ad-

szorpcióval dúsul azok porózus felszínén, a jarositokban pedig ként helyettesít a kris-

tálynövekedés kezdeti szakaszában (mivel ezt a helyettesítést párhuzamosan az ólom 

beépülése kíséri, ez az összetétel átmenetet mutat a beudantit felé). A mádi feltárás-

ban (Bánya-oldal) szkorodit jelenik meg hidrotermás alunitkristályokra fenn-nőve, 

melyek a szöveti képeknek megfelelően másodlagos képződésűek. Az ehhez 



Toxikus fémek dúsulásai és azok földtani háttere tokaji-hegységi rekultivált hulladéklerakó...   165 

 

 

szükséges arzént az arzéntartalmú pirit mállása szolgáltatja. Ezekben a mintákban 

As-oxid is megfigyelhető. 

 

 

6. ábra: Szkorodit (szürke), barit szemcsékkel (fehér) (balra), valamint As-zónás 

pirit (jobbra) visszaszórt elektronképei. Mád, Bánya-oldal. 

 

 

7. ábra: Kémiailag zónás szkorodit (balra) és As-tartalmú zónás jarosit (jobbra) 

visszaszórt elektronképei. A zónás szkorodit jobb felső sarkában lévő apró szem-

csék (fehér) Ag-Hg-I tartalmúak. Mád, Bánya-oldal. 

 

Higany: A higany legnagyobb koncentrációi a fonyi és golopi feltárásokra jellem-

zőek, ezek maximumai: 3,5 és 0,7 mg/kg (3. és 4. táblázat). Ezek a dúsulások nagy-

jából egyeznek az arzén és antimon felszaporodásával. A higany ásványos formában 

döntően cinnabarit formájában van jelen (8. és 9. ábra), mely minden bizonnyal el-

sődleges kiválás mindenütt. Eddig egyedül a Mád, Bánya-oldalról származó mintá-

ban lehetett észlelni roppant kis méretű, – másodlagosnak tartható – Ag-Hg-I tar-

talmú szemcséket a kémiailag zónás szkoroditok szegélyén (7. ábra). Megemlíthető, 

hogy a legyesbényei polimetallikus ércindikációban szintén kimutattak egy jodidot, 

a hexagonális AgI jódargirit formájában (SZAKÁLL–KOVÁCS, 1998). A legmagasabb 
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higanykoncentráció Fony, Csonkásról ismeretes, több mintában is jelen van, akár 2–

4 cm-es kérgek vagy porszerű hintések formájában cinnabaritként. 

 

 

8. ábra: Cinnabarit gömbös megjelenés (balra). Polarizációs mikroszkóp, 1 nikol. 

Cinnabarit (fehér) és rutil (szürke, rácsszerű alakzat) kvarcban (jobbra). Fony, 

Csonkás. Visszaszórt elektronkép. 

 

 

9. ábra: Cinnabarit (balra) és rutil (jobbra) kvarcban. Fony, Cigánytövis. Vissza-

szórt elektronkép. 

 

Egyéb metallogén fázisok: Az ólom elsődlegesen galenitként, másodlagosan a ja-

rositok magjában megfigyelt Pb-Fe-arzenát-szulfáthoz (beudantit), illetve K-As-P-

tartalmú plumbojarositokhoz kapcsolódik (10. ábra, 6. táblázat). A cink elsődlege-

sen cink-szulfidként (szfalerit?), míg a réz kalkopiritként, illetve covellinként (6. 

táblázat) volt észlelhető. Az ezüstöt eddig csak egy Ag-Hg-jodidos fázis formájában 

lehetett kimutatni (7. ábra), de minden bizonnyal egyes jarositokban is jelen lehet. 

Érdemes megemlíteni, hogy az ólomkoncentráció Olaszliszkán (5. táblázat), míg az 

ezüstkoncentráció Fonyban (3. táblázat) eléri a toxikus fémekre megengedett határ-

értéket. Továbbá a szelén és bárium szinte minden lelőhelyen meghaladja a megen-

gedett határértéket (1–5. táblázatok). 
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Bár nem metallogén fázis, de egy alkalommal fluorit 6 μm-es hexaéderes kristályát 

is meg lehetett figyelni az Erdőbénye–Olaszliszka közötti kőfejtőből származó min-

tában (11. ábra). 

 

 

10. ábra: Kémiailag zónás plumbojarositok (világosszürke) beudantit-maggal (fe-

hér) kvarcban (sötétszürke). Fony, Csonkás. Visszaszórt elektronkép. 

 

6. táblázat 

Covellin, és különböző jarositok kémiai összetétele EDS-elemzés alapján.  

Golop, Somos-hegyi kőfejtő. 
 

 Covellin 

Pb-As-tar-

talmú jarosit 

(szegélyi ré-

szen) 

K-As-P-tar-

talmú plum-

bojarosit 

(magban) 

Pb-As-tar-

talmú jarosit 

és vas-oxid 

keveréke 

 tömeg% tömeg% tömeg% tömeg% 

Al2O3 0,48 2,13 2,07 2,33 

SiO2 2,71 4,07 9,28 1,43 

P2O5 – 0,70 2,76 – 

SO3 34,76 33,45 17,58 10,94 

K2O – 9,43 3,69 2,59 

FeO - 43,78 32,52 67,65 

As2O5 - 2,01 9,79 6,67 

PbO - 4,43 22,31 8,39 

CuO 62,05 - - - 
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11. ábra: Baritszemcséket tartalmazó klaszt (balra) és fluorit (fehér hexaéder) visz-

szaszórt elektronképe (jobbra) kőzetüvegben. Erdőbénye-Olaszliszka közötti kő-

fejtő. 

 

4.2. XRD-vizsgálatok eredményei 

Az Ásvány- és Kőzettani Intézeti Tanszéken végzett XRD-vizsgálatok Bruker D8 

Advance (Cu k-alfa sugárzás, 40 kV, 40 mA) készüléken történtek, Göbel-tükörrel 

előállított párhuzamos nyalábgeometriával, Vantec-1 helyzetű érzékelő detektorral. 

A kiértékelés DiffracPlus EVA szoftverében, Search/Match algoritmussal, az ICDD 

PDF2 2005 adatbázisa alapján készült. A vizsgálat elvégzésében Dr. Kristály Ferenc 

segített. 

A minták közül az alábbiakról készültek XRD-felvételek: 3, 4, 5, 8, 10. Összes-

ségében megállapítható, hogy a SEM-EDS vizsgálatokkal azonosított kicsiny méretű 

fázisokat (pl. a kémiailag változatos jarositféléket) ezekkel a felvételekkel, – éppen 

roppant kicsiny méretük miatt – nem lehetett azonosítani. A felvételeken az uralkodó 

fázisok reflexiói jelennek meg, így legtöbbször a limnokvarcit fő kőzetalkotója a 

kvarc. Az 5. mintában, – mely egy kovásodott kristálytufa – ezzel szemben az ural-

kodó szanidin és kvarc reflexiói, illetve a kőzetüveget jelző kiszélesedő reflexiók 

jelennek meg. A 10. mintában a kvarc mellett az alunit és a szkorodit jelenléte is 

bizonyítást nyert. A 3. mintában pedig az antimonit és sztibikonit reflexiói azonosít-

hatók a kvarc mellett. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A bevezetésben feltett kérdést megvizsgálva megállapítható, hogy a Tokaji-hegy-

ségben elterjedt jelenség a kovásodott kőzetek magasabb higany-, antimon- és ar-

zéntartalma, amely a vulkáni utóműködési folyamatoknál a hidrotermás feláramlási 

csatornákra jellemző, és epitermás képződésre utal. 

Az európai uniós pályázatot elnyerő cég által végzett mintavételezés a humuszos 

termőtalaj alatti kőzetekből történt, kb. 30 cm-es mélységből, amely néhol a nagyobb 

kőzettörmelék miatt gyakorlatilag a felszínről összegyűjtött kőzetanyag volt (Tamás 

Gy. által közölt adatok alapján). 
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Ezért a vizsgálatok során a kőzeteken, azok szilárd ásványfázisain volt a hang-

súly, és nem a kőzetek málladékából keletkező géleken, sok felszíni töltéssel rendel-

kező makromolekulákhoz adszorptívan kötődő nehézfémeken. Ehhez az is hozzájá-

rult, hogy a SEM-EDS vizsgálattal csupán a μm-nél nagyobb fázisok vizsgálhatók 

biztonsággal. 

A SEM-EDS és XRD vizsgálatok sok új információt eredményeztek, hiszen szinte 

mindegyik mintában azonosítható volt valamilyen toxikus fémet tartalmazó fázis. 

Mindhárom elem (Hg, As, Sb) megfigyelhető volt ásványos fázisokként, melyek kö-

zött elsődleges, és a mállási-oxidatív folyamatok eredményeként másodlagos eredetű 

ásványok egyaránt jelen voltak. Az elsődleges, hidrotermás eredetű ásványok elsősor-

ban szulfidok, míg a másodlagosak főként szulfátok, arzenátok és oxidok. 

Tehát vizsgálataim alapján megállapítható, hogy ásványtani-geokémiai okok áll-

nak a toxikus fémek dúsulásai mögött, és nem a korábban ott felhalmozott szilárd-

hulladék okozta ezt az anomáliát a Tokaji-hegységben. 
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