




• ÖSSZESÍTÉS:
•
• KUTATÁSI TERÜLET  / RÓZSABÁNYA- NAGYÍRTÁSPUSZTA 7 – 7/A  55 M -89,9 

MÉTER KÖZÖTT/
•
• Au 447 TONNA  /ARANY /,
•
• Ag 379 TONNA / EZÜST /,
•
•
•
• KUTATÁSI TERÜLEN /  NAGYÍRTÁSPUSZTA 7-7/A 89,9 M- 105 M KÖZÖTT /
•
• Au 628.8 TONNA  / ARANY /  
•
• Ag 530 TONNA / EZÜST /
• I-II KUTATÁSI TERÜLETEKEN  ÖSSZESEN:
•
• Au  1.075,8 TONNA / ARANY / 
•
• Ag 909 TONNA  /EZÜST / BÁNYÁSZHATÓ KI.



• A TELJES BÖRZSÖNY HEGYSÉGBEN AZ I-II KUTATÁSI TERÜLETEKEN A BÁNYÁSZATI     
• POTENCIÁL ÉS NYERESÉG SZÁMÍTÁSA:
• 3 ÉV TERVEZÉS ÉS ENGEDÉLYEZÉS,
• 17 ÉV KITERMELÉS ALATT
•
• Au  1.075,8 TONNA / ARANY /  A: 51.787.-€/ KG = 55.712.454.600.-€
•
• Ag 909 TONNA  /EZÜST /   a: 666,9 .-€/KG  =            606.212.100.-€
• --------------------------------------------------------------------------------------------------------
•
• ÖSSZESEN:……………………………………………56.318.666.700.- € ÁSVÁNYI POTENCIÁL
•
• A TELJES BERUHÁZÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI KÖLTÉSÉG 3 ÉV TERVEZÉS ÉS 

ENGEDÉLYEZÉS ÉS 17 ÉV KITERMELÉSI CIKLUSRA SZÁMOLVA CCA. AZ ÁRBEVÉTEL –
A BÁNYÁSZATI POTENCIÁL 20 %-A:

• ------------------------------------ 11.263.733.340 .-€ -----------------------------------------------
•
• AZ ADÓZÁS UTÁNI NYERESÉG:

• -------------------------------------- 45.054.933.360.-€ ---------------------------------------------

• 2020.09.21.-I TŐZSDEI ÁRFOLYAMON SZÁMOLVA.























• Rózsabánya területe.

• A Rózsa-hegy északi oldalának ércesedéseit is a középkortól ismerik. Feltételezhetően az 
itteni ércesedéseket a 

• Felső Rózsatáró feletti kovásodott „breccsában” ismerték fel. Az Alsó és Felsőrózsatárókat a 
felszíni kibúvás mélyebb szinti megkutatására, illetve termelésére létesítették. A XVIII. 
században a területen nagyobb arányú bányászati feltárás történt, amelyhez még egy 
nagyméretű kohó építése is társult. Sajnos ez a nagy anyagi ráfordítással járó kezdeményezés 
is rövid időn belül csődbe ment. A területen teléres ércesedéseket igyekeztek feltárni, nem 
vették észre, hogy itt az arany a brecscsás kőzetet cementáló kvarcos érces anyaghoz társul. 
Ugyanez mondható el az 1950-es években történt érckutatásról is. Újranyitották a régi 
tárókat, aknával összekötötték az

•
• Alsó Rózsatárót és az altárót. Ma már tudjuk, hogy az aknát a legjobb minőségű breccsás

ércben mélyítették, az aknából 35 méterenként kutató vágatokat hajtottak ki, ezeket 
mintázták és elemezték. Az elemzésekből néhány kimondottan nagy, 200–300 g/t 
aranymennyiséget kaptak, melyek alapján megállapították, hogy ez bizonyíték arra, hogy “a 
régiek itt gazdag aranyérceket műveltek”. Az ércesedés jellegét nem ismerték fel.

• A Magyar Állami Földtani Intézet 1970-ben kapott megbízást a Börzsöny-hegység földtani 
térképezésére. A földtani térképezés mellett feladatul kaptam a hegység ércesedéseinek 
vizsgálatát is. 1975-ben újranyitottuk a terület bányászati létesítményeit, ekkor volt módom 
először tanulmányozni az Alsó Rózsatáró ércesedését. A táróban egy korábbi erdélyi 
tanulmányutam tapasztalatai alapján ismertem fel, hogy az ércesedés itt “pipe breccia”-hoz
kötött. Ez egy olyan képződmény, amely kürtő breccsához hasonlít. Egy olyan kürtő 
kitöltéséről van itt 



• szó, amely a vulkáni működés során nem érte el a felszínt, hanem a 
mélységben megszilárdult. Az ércesedés ásványtani felépítésének 
tanulmányozása során sikerült tisztázni az arany-előfordulás módját 
is. Az arany itt az arzenopirit zárványaként jelenik meg 5–25 
mikrométeres szemcsékben. A termésarany zárványok mellett az 
MTA Geokémiai Kutatólaboratóriumában végzett részletes 
vizsgálatokkal az aranynak egy eddig még ismeretlen kénnel és 
bizmuttal alkotott ásványfázisát is kimutattuk. Ez a névtelen ásvány 
eddig csak néhány apró szemcse formájában került elő Japánban és 
Szibériában.

• 1991-ben, a MNB megbízásából a korábban megszerzett 
ismereteim alapján kinyitottuk az Alsó Rózsatárót. Az akna 
gépteréből ferde fúrásokkal lehatároltuk az aranytartalmú breccsás
képződményt, a fúrások és a táró anyagait szabvány szerint 
mintáztuk, és aranyra, ezüstre elemeztettük. A megszerzett 
ismeretek alapján készletet számoltunk. 

• Ez utóbbi kutatás alapján a Rózsabánya breccsás arzenopirites
aranyércesedése kitermelésre érdemes.







Rózsabánya területe.
A Rózsa-hegy északi oldalának ércesedéseit is a középkortól ismerik. 

Feltételezhetõen az itteni ércesedéseket a Felsõ Rózsatáró feletti 
kovásodott breccsában ismerték fel. Az Alsó és Felsõrózsatárókat a 
felszíni kibúvás mélyebb szinti megkutatására, illetve termelésére 
létesítették. A XVIII. században a területen nagyobb arányú 
bányászati feltárás történt, amelyhez még egy nagyméretû kohó 
építése is társult. Sajnos ez a nagy anyagi ráfordítással járó 
kezdeményezés is rövid idõn belül csődbe ment. A területen 
teléres ércesedéseket igyekeztek feltárni, nem vették észre, hogy 
itt az arany a brecscsás kőzetet cementáló kvarcos érces anyaghoz 
társul.

Ugyanez mondható el az 1950-es években történt érckutatásról is. 
Újranyitották a régi tárókat, aknával összekötötték az Alsó 
Rózsatárót és az altárót. Ma már tudjuk, hogy az aknát a legjobb 
minőségű breccsás ércben mélyítették, az aknából 35 méterenként 
kutató vágatokat hajtottak ki, ezeket mintázták és elemezték. Az 
elemzésekbõl néhány kimondottan nagy, 200–300 g/t 
aranymennyiséget kaptak, melyek alapján megállapították, hogy ez 
bizonyíték arra, hogy “a régiek itt gazdag aranyérceket műveltek”. 
Az ércesedés jellegét nem ismerték fel.






















