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I. A kit őzött kutatási feladat rövid összefoglalása 
 
A XX. század végén egyre nagyobb figyelmet kapott Magyarországon a környezetvédelem 
teljes skálája a felszín alatti közegtıl a légnemő közegig, mely részben a politikának, rend-
szerváltásnak, a fokozódó társadalmi igényeknek, a hanyatló nehéziparnak és a hátrahagyott 
környezetszennyezésnek volt köszönhetı. 
 
A rendszerváltozás elıtti elvárások az ipar felé a gazdaságos termelésben fogalmazódtak meg, 
míg a mai társadalmi viszonyok a környezettudatos termelést várják el. 
 
A szigorodó jogszabályok, valamint a tartósan alacsony világpiaci áraknak köszönhetıen az 
itthoni mélybányászat mára már csaknem megszőnt, és csak szakirodalmak alapján tájéko-
zódhatunk róla. A mátrai ércbányászat igen jelentıs múltra tekint vissza, melynek nagy „ál-
ma” a recski Mélyszinti Bányaüzem volt. A Mélyszinti Bányaüzem kialakítása a jelenlegi 
jogszabályok értelmében számos környezeti problémát eredményezett. Itthon és külföldön is 
egyedül állónak tekinthetı a Mélyszinti Bányaüzem vízzel való elárasztása a tartós szünetelte-
tés idejére. 
 
A tartós szüneteltetés a bányatörvény által nem definiált fogalom, így annak LOIS L. (2000a) 
használt értelmezése a következı: A tartós szüneteltetés célja, hogy „az eleink által létreho-
zott bányát a következı évszázadra átmentsük, és megırizzük annak lehetıségét, hogy az érc-
kutatás és a félbeszakadt beruházás alkalmas idıpontban folytatódjon, és a bánya termelésbe 
vonható maradjon.” A vízelárasztás a felhagyott bányák természetes velejárója, Recsken vi-
szont a tartós szüneteltetés idejére került víz alá a bánya, egy jövıbeni újranyitás reményében. 
 
A kutatás célja, hogy a feltöltıdési folyamat értelmezéséhez meghatározza a recski mélyszinti 
terület eredeti, bányászat által még nem érintett vízáramlási viszonyait, az állagmegóvás ide-
jén kialakult depressziós felület nagyságát, a hozzá tartozó beszivárgó vízmennyiségeket. Az 
elsı 5 év vízszint, víznyomásadatai ismeretében a visszatöltıdési vizsgálatokat, nyílt tükrő és 
zárt tükrő rendszer esetére meghatározza, valamint a bányanyitás elıtt, alatt és a feltöltıdés 
során megismert víz-geokémiai eredményeket összehasonlítsa, s ezek alapján következtetése-
ket tegyen a feltöltıdési folyamatra. 
 
A bánya vízzel való elárasztása és visszatöltıdése számos kérdést vetett fel, melyre már 1990-
tıl keresték a választ. Az akkor készített elırejelzések, a feltáró, kutató fázisban nyert geoló-
giai, hidrogeológiai adatok, valamint az elmúlt öt év tapasztalatai alapján képet kapunk a fel-
szín alatt zajló hidrogeológiai és víz-geokémiai folyamatokról, melyek eredményei hasonló 
adottságú ércterületek esetén is használhatók. 
 
Munkám során az a gondolat vezérelt, melyet POLLNER (1973) kéziratában olvastam: 
 
 
„az Élet is ezt követelte és követeli ma is a recski bányától, s követeli tılünk is mindenkor: új-

rakezdeni!” 
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II. Kutatási módszerek, vizsgálatok 
 
Munkámra, a vizsgált terület fokozatos és párhuzamos megismerése volt jellemzı. 1999-ben, 
amikor a Recski Ércbányáknál dolgozni kezdtem, a bánya szüneteltetéséhez kapcsolódó fel-
adatokkal bíztak meg. Meg kellett ismernem a közelmúlt történéseit, valamint elıkészíteni az 
elkövetkezı idıszak feladatait. Ezzel párhuzamosan tanulmányoztam az elmúlt évtized azon 
jelentéseit, melyek a környezetvédelemrıl, vízvédelemrıl és a Mélyszinti Bányaüzem szüne-
teltetéseirıl szóltak. Az elmúlt évek alatt egyre több jelentést, tanulmányt, cikket olvastam a 
recski ércterületrıl, mely során igyekeztem vízföldtani szempontból a Lahócai Bányaüzem te-
rületét is megismerni és az ismeretek alapján a mélyszinti kutatás során megismert vízföldtani 
képbe beleilleszteni. 
 
A visszatöltıdési folyamatra készített számításaim azt mutatták, hogy újra kell értelmezni a 
recski ércterület eredeti vízszint, vízáramlási viszonyait, ezért a recski mélyszinti fúrások ere-
deti, Országos Földtani és Geofizikai Adattár olvasótermében lévı zárójelentéseit (összesen 
136 db) áttanulmányoztam. A hidrogeológiai, vízkémiai adatokra őrlapokat készítettem, me-
lyek segítették az adatok győjtését. A kutatás során megállapítottam, hogy a fúrások záróje-
lentéseiben lévı adatoktól a késıbb készült tanulmányok néhol eltértek. E megállapítás után a 
vizsgálatokba mindig az eredeti dokumentumokban lévı adatokat vontam be, és ezekre az 
adatokra támaszkodva végeztem korrekciókat, statisztikai- és modellvizsgálatokat. 
 
Az eredeti felszín alatti vízáramlási irányt, források fakadási szintjét, ásott kutak szintjét gra-
fikusan ábrázoltam. A források fakadási szintjét a VITUKI Vízgazdálkodási Tudományos Ku-
tató Magyarország Forrásainak Katasztere címő kiadványából használtam fel, míg a 
talajvízkutak szintjét a VIZITERV Vízügyi Tervezı Vállalat Vízkútkataszter címő jelentésé-
bıl vettem. A talajvíz áramlási irány megszerkesztését nehezítette, hogy a vízkútkataszterhez 
tartozó térképmellékletek nem tartalmazták az akkori elıírásoknak megfelelıen a koordinátá-
kat, így azok helyét elıször meg kellett határozni. A szerkesztés könnyítésére az 1974-ben 
vizsgált 80 db ásott kút helye került meghatározásra, mivel a teljes vízkútkataszter 2150 db 
ásott kútja a kis távolságok miatt nem adott volna közelebbi információt, valamint a kiválasz-
tott ásott kutak a vizsgált területet 500-700 méteres hálóban lefedték. A beszivárgási vizsgála-
tok nagy számítási igénye és megkívánt pontossága miatt a számításokra Microsoft Excel 
programot készítettem. 
 
Az értekezésben a víz-geokémiai részt a mintavételi, mintaelemzési, statisztikai módszerek 
figyelembevételével vizsgáltam. A vizsgálatokba bevontam (1) a fúrások és aknák mélyítése-
kor, (2) a feltöltıdés során (1999. novembertıl 2004. májusig), és (3) a vízminıség-
szelvényezés alkalmával (2003. június) vett vízminták elemzési adatait. A statisztikai vizsgá-
latoknál az egyváltozós eloszlásvizsgálat és idısoranalízis, valamint kétváltozós korrelációs 
vizsgálatot használtam a mért eredeti és stacioner maradék idısorokra. A vizsgálatok 
Statgraphics Plus Version 5 programmal készültek. 
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III. Tudományos eredmények, tézisek és hasznosításának lehetıségei 
 
1. TÉZIS A recski mélyszinti ércesedés környezetében az eredeti felszín alatti vízáramlá-
si irány Ny, D, ÉÉK felé áramlónak adódott, melyet a Lahócai bányavízemelés D- É, 
ÉK- i áramlási irányra módosított, ahogy ezt a KBFI (1980) által eddig ismertük. Az 
eredeti áramlási irányt igazolták a felszíni és felszín alatti vizek áramlási irányai is. 
 
Nyílt tükrő, stacioner áramlást, kutat feltételezve megvizsgáltam a rendszert és megállapítot-
tam, hogy az 1926-56 között a Lahócai bányából emelt víz hatására kialakult távolhatás mint-
egy 650 m lehetett, amely azt jelenti, hogy a késıbbi recski mélyfúrásokban lévı nyugalmi 
vízszintre nem hatott. A Lahócai bányában az elsı víztelenítések a beszivárgó csapadék miatt 
voltak szükségesek, az alsóbb szinteken (VIII., X. tömzs) lévı bányavizet a Lahóca-hegyet 
körülvevı patakok (Baláta-patak, Áldozó-patak, Bikk-patak) beszivárgó vize táplálta. 
 
A vizsgálatok során megállapítottam, hogy a Lahócai bányából emelt bányavíz nem okozott 
érdemleges változást a felszín alatti vizekben, így a GAGYI PÁLFFY A. (1971) és MARKÓ B. 
(1976) jelentéseiben lévı vízföldtani ismereteket és a recski mélyfúrások zárójelentéseiben 
lévı adatokat felhasználva az eredeti vízszinteket korrigáltam a depressziós távolhatás és 
nyomásviszonyok függvényében, figyelembe véve a mátraderecskei Rm-11/a hévízkút 1967-
tıl való termelését. (A bükkszéki vízemelés megcsapoló hatásával - mely 1937-tıl folyt - a 
késıbbiekben még pontosítani lehet az áramlási képet). Az így kapott vízfelület Ny, D, ÉÉK 
felé történı áramlási irányt adott (1. ábra), mely a kutatási terület eredeti víznyomásfelülete-
ként elfogadható. Az áramlási irány helyességét támasztja alá a források és talajvízkutak alap-
ján szerkesztett víznyomás-felületi térkép is.  
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Column I:  Víz Lah 190 mBf-hez viszonyít
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1. ábra Eredeti víznyomásfelület a vizsgált területen (SOMODY A. 2005) 
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Az eredeti víznyomásfelület a felszíni domborzattal mutat közel azonosságot, az Rm-111 és 
Rm-115 jelő fúrások környékének kivételével, mivel e fúrások környékén vízszintminimum 
figyelhetı meg. A vízszintminimum oka valószínőleg a recski mélyszinti fúráskutatás során 
tapasztalt kettıs vízszinttel magyarázható. Kettıs vízszintet 8 fúrás esetében regisztráltak a 
fedıhegységben és az alaphegységben, azonban ezzel kapcsolatos további hidrogeológiai 
vizsgálatokat nem végeztek. Az Rm-111 és Rm-115 fúrások környékének földtani, teleptani, 
szerkezeti adottságából valószínősíthetı, hogy a vízszintminimumok fedıhegységi víznyelı-
helyeket jelölnek, mivel a fúrások környékén lévı vetık, törések valószínő, hogy a fedıhegy-
ségben lévı vizet az alaphegységbe vezetik. 
 

2. TÉZIS A paleogén korú rétegvulkáni andezitet, a fedett helyzető diorit-porfír 
intrúziókat, ezek, ércesedett és egyéb hidrotermális átalakulást szenvedett változatait, 
beszivárgás szempontjából nem szükséges külön vizsgálni, mert a kapott utánpótlódó 
vízmennyiségek között jelentıs eltérés nincs, így a számítás is egyszerősíthetı. 

 
A beszivárgási vizsgálatokat két esetre végeztem el: 
 
1. amikor a részterületen belül csak a paleogén rétegvulkáni andezitet tekintettem beszivárgó 

felületnek (2. ábra), 
2. amikor a paleogén rétegvulkáni andezitben lévı egyéb kızetváltozatokat, valamint a fedı-

jét alkotó oligocén agyagmárga, homokkı, illetve miocén vulkáni-üledékes sorozatot át-
eresztıképesség szempontjából nem különítettem el a paleogén rétegvulkáni andezittıl, 
hanem azzal azonosnak vettem. 

 
10 mm-es beszivárgó mennyiséget, 5,35⋅10-8 m/s-os szivárgási tényezıt feltételezve, az Rm-
39-es fúrásra kalibrálva az analitikus modellemet, a szektorok által szállított összes hozamra 
az elsı esetben 1411 l/perc adódott, míg a második esetre 1398 l/perc. Az eredmények alapján 
megállapítottam, hogy a két esetet vizsgálva az eltérés kis mértéke miatt a recski ércterületen 
a paleogén rétegvulkáni andezit különféle változatait beszivárgás szempontjából nem szüksé-
ges elkülöníteni, továbbá itt jegyzem meg, hogy a területen lévı eocén mészkövet a kémiai 
összetétel (NaKCl) alapján az alaphegységhez soroltam. A kalibrálás során kapott 8,15⋅10-8 
m/s szivárgási tényezı  jól közelítette a GAGYI PÁLFFY A. et al. (1971) jelentésében közölt át-
lagos szivárgási tényezıt (8,30⋅10-8 m/s) rétegvulkáni andezitre. 
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2. ábra A vizsgált terület geológiai térképe (Földessy J. 1996) 
(Jelmagyarázat: 1: községhatár, 2: akna, érckutató fúrás, 3: víz áramlási iránya, 4: Mélyszinti Bányaüzem 
vágatrendszere, 5: Lahócai Bányaüzem tárórendszere, 6: vetı, 7: Eocén andezit, dácit, középsı rétegvul-
káni sorozat (a1q), 8: Oligocén-Eocén andezit, felsı rétegvulkáni sorozat (a1), 9: Rejtett diorit-porfiros 

intruzió, 10: Eocén diorit-porfiros érces breccsa, 11: intenzív hidrotermális átalakulás zónái, 12: Oligocén 
agyagmárga, 13: Miocén vulkáni üledékes sorozat) 

 

3. TÉZIS A rétegvulkáni andezitben a csapadékból történı vízutánpótlódás átlagosan 
1,81 mm/év, míg a rétegvulkáni andeziten kívül 1,12 mm/év értéknek adódott. A de-
pressziós távolhatás sugara 1999. november 16-i állapotra, a II. aknában mért -891 mBf 
szintre vonatkoztatva 8 029 - 24 866 m (8-25 km) közötti érték volt. 
 
A rétegvulkáni andezit felszíni kibúvása 11,3 km2, melyet a kibúvás környékén a 2. ábrán lát-
ható miocén és oligocén képzıdmények fednek. A fedett rétegvulkáni andezitben fıként ol-
dalirányú utánpótlódás van. A recski lelıhelyrıl ismert széndioxid, metán gázok és olajnyo-
mok a bükkszéki olajtároló összletbıl származnak, melyet a szénizotóp vizsgálatok is alátá-
masztottak. Jelen vizsgálatok is igazolták az oldalról való utánpótlódás tényét a rétegvulkáni 
andezit kibúváson kívül. 
 
A számítások az összes szektor figyelembevételével 1745 l/perces vízhozamot adtak, mely 
3,05 %-kal tért el az 1800 l/perces kiindulási értéktıl, mely 1993-tól egy közelítı értéket je-
lez, így a kapott utánpótlódó hozam elfogadható. A rétegvulkáni andezitben a csapadékból 
származó utánpótlódás átlagosan 1,81 mm/év, míg a rétegvulkáni andeziten kívül 1,12 
mm/év, a távolhatás sugara 1999-re 8 029-24 866 m (8-25 km) közöttinek adódott, mely min-
den esetben beszivárgásra alkalmas képzıdményt metszett.  
 
 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 

5. 
 

6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
 
11. 
 
12. 
 
13. 
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3.ábra A recski bányabeli vízemelés hatására 1999-re kialakult depressziós felület  
(SOMODY A. 2005., alaptérképet szerkesztette: SIPOSS Z. 1989) 

(Jelmagyarázat: 1: agyag, 4: lösz, 5: folyó, patak hordalék, 13: homok, homokkı, 14: kavics, homok, 15: 
agyag, agyagmárga, homok, 18: miocén andezit, 20: riolit, 21: riolittufa, 23: agyag, homok, 28: eocén an-

dezit, 42: agyagpala) 
 
A mostani számítások azt mutatják tehát, hogy a kızetek közötti hidraulikai kapcsolat rosz-
szabb, mint amit feltételeztek, továbbá ilyen mértékő depresszió kialakulásánál a mélyszinti 
bányában lévı vizet csak abban az esetben táplálja 6,5 mm beszivárgó csapadék, ha a beszi-
várgó felület (rétegvulkáni andezit) határa a termelı kúthoz (esetünkben a II. akna) közel van, 
és a rendszert szivattyúzzák. A nagyobb beszivárgó mennyiségek az É, ÉNY-i szektorokba 
adódtak, melyek a II. akna rétegvulkáni andezitjében és triász mészkövében lévı koncentrált 
vízfakadásokkal lehetnek kapcsolatban. A kutatástörténeti eredmények, melyek a beszivárgó 
csapadékmagasságot 30 mm-ben maximalizálták a mélyszintre (1200 m mélységbe a felszín-
hez viszonyítva), nem fogadhatók el, erısen túlbecsültek. 
 
A lejutó csapadék mozgása fıként nyitott törések, vetıdések, repedések mentén lehetséges, 
melyeket a másodlagos ásványok, ércek nem töltöttek ki, zártak össze. A kızet porozitása 
vízvezetés szempontjából másodlagos jelleggel bír, ahogy azt SZILÁGYI G. (2002) is jelezte. 
 
Bár az emelt bányavíz mennyisége eltér az 1970-ben jelzett éves 5 millió tonna érctermelés 
esetén számított 4-5 m3/perces értékhez képest, mégis az állagmegóvás idején történt 1,8 m3/ 
perc körüli vízemelés beleilleszkedik abba a depressziós távolhatásba, melyet GAGYI PÁLFFY 

A. et al. (1971) jeleztek. Mégpedig, hogy a permanens szivárgási állapot beállásához 30 év 
szükséges, és ez idı alatt a depressziós távolhatás elméleti értéke a 100 km-t is elérheti. 
 
A kapott eredmény a jelentés alapján várhatónak mondható, míg a beszivárgó mennyiség a 
KBFI korábbi prognózisában jelezett értékekkel nincs összhangban, annál lényegesen keve-
sebb. 
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4. TÉZIS A Mélyszinti Bányaüzem feltöltıdési görbéjének egy adott szakaszára vonat-
kozó nyílt és zárt tükrő rendszerre kapott eredményeit a vízszállító képesség minimum 
és maximum értékeként lehet kezelni. 
 
A visszatöltıdési vizsgálatokat az általános hidrogeológiai adottságok miatt félig zárt, oldott 
gázos, gravitációs résvízrendszer miatt nyílt tükrő és zárt tükrő rendszerre is elvégeztem. A 
vizsgálatokhoz két szakaszt különítettem el (4. ábra). Az I. szakasz nyomás alatti rendszernek 
mondható. A II. szakasz a repedezettség, törés miatt vegyessé teszi a rendszert, felfelé haladva 
a nyomás nem érte még el a nyílt tükrő értéket, a zárt tükrő értékhez képest viszont csökkent. 
Hidraulikai szempontok alapján azonban mindkét szakaszra célszerőnek adódott a nyílt tükrő 
és zárt tükrő vízszállító képesség értéket is meghatározni, annál is inkább, mivel a II. szakasz 
után a feltöltıdés jelentısen lelassult, mely részben annak köszönhetı, hogy a rendszer nyílt 
tükrővé vált. 
 
Megállapítottam, hogy nyílt tükrő rendszer esetén a vízszállító képesség kisebbnek adódott, 
mint nyomás alatt, valamint az I. aknában az I. vizsgálati szakaszra nyomás alatti rendszerre a 
szivárgási tényezı nagyobbnak adódott, mint a II. aknában. Az eltérés annak köszönhetı, 
hogy az I. szakasz feltöltıdése az I. aknában gyorsabb volt, mint a II. aknában. A skinhatás 6-
nál kisebbi értéke (3,6) igazolta azt a kis áteresztıképességő zónát, amely az aknákat, vágato-
kat körülveszi (1. táblázat). 
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4. ábra Az I. akna visszatöltıdési görbéje (Somody A. 2005) 
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1. táblázat Számított paraméterek összefoglaló táblázata 

 
rendszer 
típusa 

Paraméterek mértékegységek I. akna II. akna szakaszok 

1,83⋅10-4 2,06⋅10-4 I. 
nyílt tükrő 

km 
(vízszállító képesség) m2/s 

1,07⋅10-4 1,01⋅10-4 II. 
2,32⋅10-4 2,02⋅10-4 I. 

zárt tükrő 
k 

(szivárgási tényezı) 
m/s 

2,04⋅10-4 1,96⋅10-4 II. 

zárt tükrő 0,11 0,03 I. 

félig zárt 
t  - 

0,28 0,08 II. 
 Sp (skinhatás) - 3,6  

 
5. TÉZIS Az I., II. aknák vízkémiai elemzésénél a trendvizsgálatokkal az oldási, kicsa-
pódási, hígulási folyamatok figyelhetık meg. A trendvizsgálatok során a vízkémiai vi-
szonyokra ható fizikai, kémiai hatások eltávolításával a kızeteket, illetve a kızetréseket 
kitölt ı vizek (résvizek) ásványos összetételét kaptam vissza. A feltöltıdés elırehaladtával 
az aknákban egy egységes, kevert vízkémiai összetétel alakul ki. 
 
Az I. akna esetében a pH és a fémek, illetve az egyes fémek közötti jól értelmezhetı korrelá-
ció az érces, elsısorban a szkarnos szakaszokkal esik egybe. Trenden, az értekezés során a 
vízkémiai viszonyok szisztematikus, nem véletlenszerő idıbeni változását értem. A trend le-
vételén, a vízkémiai adatokból a szisztematikus, fizikai, kémiai hatások eltávolítását értem 
statisztikai módszerekkel. A vízkémiai adatokból e trend eltávolítása 3 illetve alkalmanként 5 
elemes mozgó-medián szőrı segítségével történt. A szőrés során kapott trendvonalat kivon-
tam az eredeti vízkémiai adatsorból, mely során kapott maradék adatsorokat, mint 
rezidumokat vizsgáltam. A maradék vízkémiai adatokban csak két jól értelmezhetı korreláció 
maradt meg minden mintára: a pH~Fe és a pH~összsó. A kapott eredmények megmutatták, 
hogy magát a trendet a feltöltıdéssel járó oldási, kicsapódási és hígulási folyamatok okoz-
zák. A II. akna vizsgálatai alapján megállapítottam, hogy jól értelmezhetı korreláció fıként az 
általános vízkémiai paraméterek között van, a trend levételével a kızeteket alkotó érces ásvá-
nyosodást kaptam vissza a vízkémiai paraméterek korrelációiban. A trendet itt is az oldási, ki-
csapódási és hígulási folyamatok okozhatják, melyet az aknában lévı vízbetörések is elıse-
gíthetnek. A feltöltıdési folyamat lassulása, a különbözı minıségő vizek keveredése az 
egyensúlyi állapot felé mutat, melyet a vízminıségi szelvényezések is igazolnak. 
 
Az Rm-18 és Rm-39 jelő fúrásnál az általános vízkémiai elemek és fémek, valamint egyes 
fémek között is van jól értelmezhetı korreláció. A statisztikai vizsgálatok a trenddel és trend 
levételével is a kızeteket alkotó ásványokat és ércesedéseket adták vissza. Így ezekbıl a fúrá-
sokból kapott eredmények a feltöltıdés szempontjából háttérként kezelhetık, mivel a feltöltı-
dési folyamat nincs hatással a bemosódáson és híguláson keresztül e kutak vízkémiai viszo-
nyaira. 
 
A statisztikai elemzések során megállapítottam, hogy bizonyos esetekben nem különíthetık el 
a laborváltások miatt feltételezhetı eltérések a természetben lejátszódó folyamatoktól. 
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6. TÉZIS A nyugalmi nyomás beálltára a rossz hidraulikai kapcsolat miatt 50 éven belül 
nincs esély, így a bányában lévı öregségi vizek kimozdulásával ezen idıszak alatt nem 
kell számolni. 
 
A feltöltıdési folyamat elırehaladtával csökkenı vízszállító képesség értékek azt mutatják, 
hogy az eredeti víznyomásállapot maradéktalan visszaállására 50 éven belül nincs esély. 
 
Az öregségi vizek kimozdulása vízminıség szempontjából, elsısorban nehézfémek tekinteté-
ben, a lokális és regionális vízrendszert nem fogják veszélyeztetni, mivel az aknákban és a 
vágatokban a jelentıs ércesedéssel bíró szakaszok már feltöltıdtek. Ebbıl következıen a ne-
hézfémek koncentrációja a vízben tovább fog csökkenni, nem lesz számottevı. 
 
Az aknák a feltöltıdési folyamat fı elemei, melyeken keresztül a bányatérségben lezajló hid-
rogeológiai és víz-geokémiai viszonyokról közvetlen kapunk információt, így a megfigyelı-
rendszerben való tartásuk elengedhetetlen, annál is inkább, mivel a vizsgált fúrások vízkémiai 
viszonyai az aknákétól eltér. 
 
A vizsgálat eredményeinek hasznosítása 
 
A recski Mélyszinti Bányaüzem sorsa létesítésétıl kezdve bizonytalanságot hordozott. A je-
lenlegi szüneteltetés szakmailag a legmegfelelıbbnek mondható. Az aknák „ledugózása” 
nemcsak bányászati, hanem vízföldtani, környezetvédelmi szempontból is hasznos, hiszen az 
így szerzett vízföldtani, víz-geokémiai ismeretek hasonló földtani, ércföldtani adottságú terü-
leteken hasznosíthatók. A tézisekben megfogalmazott megállapítások segítséget nyújtanak az 
érintett hatóságok döntéshozatalában. Elısegítik a vízbázisvédelmi kérdések megválaszolását 
és a környék hévíztermelhetıségének meghatározását. 
 
Az 1999-re kialakult depressziós felület és a feltöltıdési folyamat lassulása kívánatossá teszi, 
hogy a recski feltöltıdési folyamatot a depresszióval érintett területre való hatásával együtt 
vizsgálják, elısegítve a Darnó-vonal vízvezetı képességének értelmezését, illetve a Darnó-
vonallal elválasztott területek hidrogeológiai kapcsolatának meghatározását. 
 
Az értekezés során kapott eredmények az alábbi jelenleg folyó kutatási munkák során kerül-
nek közvetlen hasznosításra: 
 

1. a recski és a bükki karszthegységi vízszintregisztráló szondák által kimutatott ár-apály 
jelenség értelmezése, 

2. a recski bányavízemelés és visszatöltıdés hatása a bükkszéki hévízrendszerre, 
3. erózió- és árvíz modell készítése a Bikk-patak és Parádi-Tarna torkolatára, 
4. a depresszióval érintett területek felszín alatti vizének víz-geokémiai változásának 

vizsgálata, 
5. a geotermikus viszonyok értelmezése a recski Mélyszinti Bányaüzemben. 
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