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                        NAGYBÖRZSÖNYI ARANY ÉS EZÜSTBÁNYA ÜZLETI TERV 

 

                                                                 2.0  

 

                                              MUNKAKÖZI PÉLDÁNY 

 

 

Nagybörzsönyi arany és ezüst bánya bányabejárat és az aranymosó helyének elvi 

meghatározása. 

 

A tervezett nagybörzsönyi arany és ezüst bánya tevékenységi területét nagyban korlátozza a 

Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Natura 2000 területek  kiemelt környezetvédelmi szerepe. 
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A fenti térképen látható a zöld színnel kiemelt Natura 2000 terület határai. 

 

 

A bánya bejárat tervezésénél két szempontot kell figyelembe venni: 

 

1, Itt történik a lejtakna nyitása és a folyamatos fejtésekből keletkező kőzet meddő kiszállítása 

keskeny nyomtávú vasúti csillékben, és a meddő a  Hatóság által kijelölt területre történő 

deponálása, 

 

2, Itt kerül kiszállításra a bányából csillékben az értékes, arany és ezüst tartalmú kőzet az 

Ipoly partjára telepített kő törő és  aranymosó berendezésbe. 

 

3, Célszerűen egy helyen kell elhelyezni a: 

- kő törő berendezést, 

- az aranymosó berendezést,  

- a meddő elhelyezését a kijelölt területre, lehetőleg keskeny nyomtávú kisvasúton 

elektromos mozdonnyal vontatva a bánya csilléket, 

- célszerű ezen a telephelyen a durva öntödét elhelyezni, hogy az aranymosóból 

kikerülő arany és ezüst tartalmú ércek  - 7777 minőségben - azonnal – zárt és védett 

rendszerben- kiöntésre kerüljenek. 

- a finom öntöde a 9999 minőségre speciális öntödei egységet kell telepíteni, mely a 

kész arany és ezüst rudakat készíti. 

- trezor kérdése megkerülhetetlen, 

- kész termékek szállítása megkerülhetetlen kérdések, melyekre a későbbiek során 

fogunk kitérni! 

 

A megfelelő helyszín kiválasztásához elengedhetetlen a helyi Erdészetek elhelyezkedésének 

az ismerete, hiszen az Erdészetek szakhatósági hozzá járulása is szükséges az engedélyek 

kiadásához.  
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Látható, hogy a Nagymarosi Erdészet területén és az Ipoly folyó partján lesz szükség: 

 

- a bánya bejárat kialakítására, 

- az értékes kőzet zúzására és törésére, 

- az aranymosó telephely kialakítására, 

- öntöde kialakítására, 

- stb. 

 

 

Az alábbi térképen látható a szaggatott vonallal körbe határolt „belső bánya terület” az 

arany „ brácsa pipe „ azaz a 40-50 m mélységben megtalált és bizonyított arany és ezüst 

tartalmú kőzet mennyisége. 
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A korábbi bányászati fúrások magmintái igazolták az alábbi bányarészek magas arany és 

ezüst tartalmát: 

 

 

 

 

1, Rózsabánya bányatest leírása / hivatkozás LONE STAR KFT / 
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SZAKVÉLEMÉNY 

a Rózsabánya nemes- és színesfémérc projektről 

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (korábban Magyar 

Bányászati és Földtani Hivatal) által Rózsabányán nyilvántartott 

nemes- és színesfémvagyon: 

Földtani vagyon: 

Mennyisége 407 kt, minősége: Au=1,05 g/t, Ag=27,51 g/t 

Kitermelhető vagyon: 

Mennyisége 326 kt, minősége: Au=1,05 g/t, Ag=27,51 g/t 

(Tervezett termelési veszteség=20%, tervezett hígulás=0%) 

Bányavállalkozó: Rózsabánya Kft. 1113 Budapest, Badacsonyi u. 

7. 

A Bányavállalkozó „Nagybörzsöny külterület nemes- és 

színesfém érc ásványi nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki 

üzemi tervét” a Budapesti Bányakapitányság BBK/2024-15/2012 

sz. Határozatában (2012. december 7.) elutasította, figyelemmel 

arra, hogy a Közép Duna-völgyi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF: 40624-3/2012. 

számú szakhatósági állásfoglalásában a kutatási műszaki üzemi 

terv jóváhagyásához nem járult hozzá.  

JAVASLATOM: 

„Nagybörzsöny külterület nemes- és színesfém érc ásványi 

nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki üzemi tervét” 

ismételten elő kellene terjeszteni a Budapesti 

Bányakapitánysághoz, mintha mi sem történt volna. 

 

Budapest, 2018. május 16. 

 

Dr. Fodor Béla földtani szakértő 
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A szakértői anyagból látható, hogy más lett lejelentve a Bányakapitányságra, mint amit 

valójában megtaláltak! 

Itt van a magyarázat arra, hogy miért titkosították 1999-2000-ben a valós kutatási 

eredményeket. 

Meg van a magyarázat arra is, hogy a LON Star KFT tulajdonos ügyvezető Farkas 

István halála után a prof Dr Nagy Béla és a Csillag úr miért jegyeztetett be egy újabb 

társaságot a Rózsabánya KFT-ét a nagymarosi bánya újra nyitására! Mert Nagy Bála 

prof egyedül pontosan tudja mi van a föld alatt és hol!!!  

 

 

 

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 csõdbe ment. A területen teléres ércesedéseket 

igyekeztek feltárni, nem vették észre, hogy itt az arany a brecscsás kõzetet 

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 minõségû 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 

mûveltek”. Az ércesedés jellegét nem ismerték fel. 
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Nagyírtáspuszta 7 -7/a bányatestek kitermelhető arany és ezüst tertalma. / Forrás LON Star 

KFT anyaga/ 
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A nagybörzsönyi arany és ezüst bányatestek , bánya altárók kapcsolata az IPOLY folyóval: 

 

 
 

 

 

Az alábbi térképen pontosan behatárolható a Nagyírtáspusztai 7-7/a altáró bánya helye cca. 

45-55 m mélységekben. 

 

 

A később bemutatott térképeken látható a 18.-19-20-21- században kifúrt altárók 

keresztmetszeti rajza, mintegy 6 000 m hosszúságban több szinten 45-70 m mélységek között. 
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A   VII. sz.  fúrások  PIROS SZINNEL MEGJELÖLT BÁNYATESTET KELL 

ELÉRNÜNK, AZ IPOLY FOLYÓ PARTJÁN MEGVÁSÁRLANDÓ TELEPHELYEN 

KIALAKÍTANDÓ BÁNYA BEJÁRATTÓL CCA. 1,6- 2 KM HOSSZÚ LEJTAKNA 

FÚRÁSSAL. 

 

A lejtaknában lesz elhelyezve a keskeny nyomtávú kisvasút, mely : 

 

- kisvasút fektetéssel lehet a fúró pajzsot vinni az elektromos hajtású mozdony előtt, 
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- a fúrópajzs által kitermelt meddő kőzetet szállító szalag viszi ki a bánya bejárathoz, 

ahol a meddőt csilléken szállítjuk a kijelölt meddő lerakó helyre, 

- a lejtakna borítása – mechanikai védelme – és a kisvasút pálya teste Rudabányán a 

beton üzemben készülnek el és Nagybörzsönyben kerülnek beszerelésre. 

- A lejtakna  a bánya bejárattól cac. 65 fokos szöget bezárva éri el a Nagyírtáspuszta 7-

7/a bányahelyet cca. 45 m mélységben, 

- a lejtakna tervezését és engedélyezését, valamint precíz lézeres fúrás irányítását 

szakcéggel fogjuk elvégeztetni,  
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A piros színnel jelölt nyomvonalon történik a lejtakna nyomvonalának lézeres kijelölése és 

lejtakna kialakítása. 

 

 

A fenti nyomvonallal elkerüljük a külszíni munkákat a NATURA 2000 területén!! 

 

 

 

 

 

 
 

A további tervezéshez és engedélyezési dokumentáció elkészítéséhez elengedhetetlenül 

szükséges prof. dr. Nagy Béla egyetemi tanár közre működéséhez, aki 30 éven keresztül 

a Nagybörzsöny bányászati kutatásával foglalkozott. 
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A publikált  a Bányászati és a Geológiai Közlönyökben közzé tett nyilatkozataiban 

többször hivatkozik a titoktartásra és a nem publikálható részletekre , melyek üzleti 

tikokat képeztek, képeznek. 

prof. dr. Nagy Béla életrajza: 

 

 

Nagy Béla Pomázon született 1941. május 22-én Nagy Béla Lajos és 
Schwadlenka Mária gyermekeként. 

1959-1964 között az ELTE TTK geológus szakos hallgatója volt. 

1964-1967 között a Magyar Állami Földtani Intézet tudományos 
segédmunkatársa, 1968-1980 között munkatársa, 1981-1982 között 
főmunkatársa volt; ásványtani, geokémiai és ércteleptani kutatásokat 
végzett. 1970-1977 között közreműködött a Börzsöny földtani 
térképezésében és érckutatásában. 1977-1982 között félállásban, 1982-
től pedig főállásban a Magyar Tudományos AkadémiaFöldtudományok 
Osztályának tudományos titkára. 1985-től a Geokémiai és Ásvány-
Kőzettani Tudományos Bizottság tagja. 1987 óta a Szádeczky-Kardoss 
ElemérAlapítvány és Ösztöndíj kuratóriumának titkára. 1990 óta az 
ELTE címzetes egyetemi docense. 1993 óta a Geonómiai Tudományos 
Bizottság tagja. 1996-ban habilitált. 1998 óta egyetemi magántanár. 

Kutatási területe a hazai szulfidos érctelepek ásványtani és geokémiai 

felépítése. Több mint 100 tanulmány szerzője 

 

A megbízás alapján a bányamérnök és geológus csapatunk folyamatosan dolgozik, 

tartani tudjuk a 2018 12 31.-i határidőt! 

 

 

 

Budapest 2018 11 13 

 

 

                                                                                    Toldi Miklós igazgató sk. 
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