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Tárgy: A „Madocsa – homok, kavics” elnevezésű

Ügyintéző: Gross Tamás

területen elvégzett ásványi nyersanyagkutatásról összeállított zárójelentés.

HATÁROZAT

A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya (a továbbiakban:
Bányafelügyelet) a BET-BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 120, a
továbbiakban: BET-BAU Kft.) Bányavállalkozó által 2017. május 23-án előterjesztett, a Tolna megyei
Madocsa község külterületét érintő „Madocsa – homok, kavics” elnevezésű területen elvégzett ásványi
nyersanyag-kutatásról összeállított zárójelentést az alábbi megállapításokkal

elfogadja:
1.

A Bányafelügyelet a BET-BAU Kft. részére az ásványi nyersanyag-kutatást a 2015. február 11-én
jogerőre emelkedett PBK/2914-4/2014 iktatószámú határozattal engedélyezte. A kutatás műszaki üzemi
tervét jóváhagyó PBK/1821-29/2015 iktatószámú határozat 2015. december 31-én vált végrehajthatóvá.
A kutatás érvényességi ideje 2016. december 31-én járt le, így a kutatási zárójelentés jóváhagyása
iránti kérelem a jogszabály által előírt jogvesztő határidőn belül került előterjesztésre.

2.

A Tolna megyei Madocsa település külterületét érintő kutatási terület – amely megegyezik a megkutatott
területtel – határvonalának egységes országos vetületi (EOV) rendszer szerinti koordinátái:
Töréspont Y (EOV) X (EOV)
1

646 019 150 287

2

645 920 149 760

3

645 330 148 930

4

644 522 149 606

5

644 934 150 454

Területe: 1 389 932,0 m2, azaz 1,3899 km 2.
A kutatási blokkot fedő sík magassága: +94,0 m, Balti tengerszint felett.
A kutatási blokk talpsíkjának magassága: +68,0 m, Balti tengerszint felett.
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3.

A kutatott ásványi nyersanyagok neve, a PBK/290-2/2014 iktatószámú, kutatást engedélyező határozat
szerint: kavics és homok.

4.

Az ásványi nyersanyag-kutatás kivitelezésében az alábbiak vettek részt:


Fúrási munkák: Trademann Kft. (7673 Kővágószőlős, Külterület, Hrsz.: 10.0222/33);



Laboratóriumi anyagvizsgálat: GEOCHEM Kft. Kozármisleny, Viola u. 55. fsz. 1.;



Geodézia: Orcsik Zoltán hites bányamérő (Nyilvántartási száma: 85.);



Dokumentálás, adatfeldolgozás, a zárójelentés elkészítése: Dr. Barabás András földtani szakértő
(7673 Kővágószőlős, Arany János utca 2/A., engedély száma: FSZ-28/2011).

5.

A kutatási területen belül feltárt ásványi nyersanyagvagyon – az ásványi nyersanyagok és a
geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló
54/2008 (III. 20.) Kormányrendelet 1. mellékletének megfelelő besorolással –, amelyet az Állami
Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásba fel kell venni:
Főcsoport: „5. Törmelékes üledékes kőzetek”; csoport: „7. Átmeneti törmelékes nyersanyagok”;
alcsoport: „2. Kavicsos homok” (kódszáma: 1472):

Kategória
C1
6.

7.

Földtani készlet

Műrevaló készlet

A földtani készletből

(m3)

(m3)

nem műrevaló (m3)

xxxx

xxxx

xxxx

A kutatási területen számításba vett egyéb anyagok (talaj és fedő meddő) mennyisége:
Megnevezés

Mennyiség (m3)

Talaj

xxxx

Fedő meddő

xxxx

A BET-BAU Kft. a jelen határozat jogerőre emelkedését követően a 2. pontban felsorolt EOV
koordinátákkal körülhatárolt területen, az 5. pontban ismertetett ásványvagyonra jogosult bányatelek
megállapítását (bővítését) kezdeményezni.

8.

A Bányafelügyelet a jelen döntésében pillérekben lekötött készleteket nem határoz meg. Határpillérek,
illetve szükség esetén védőpillérek kijelölésére és a pillérekben lekötött ásványi nyersanyag
mennyiségének

meghatározására

az

esetlegesen

a

későbbiekben

lefolytatandó

bányatelek

megállapítására irányuló eljárás keretében lesz lehetőség.

A Bányafelügyelet a döntését – tekintettel arra, hogy a hatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad,
és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint, indokolást
és a jogorvoslatról való tájékoztatást nem tartalmazó egyszerűsített formában hozta meg.
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A kérelem 2017. május 23-án érkezett a hatósághoz, így a jelen eljárásban az ügyintézési határidő –
figyelembe véve a hiánypótlás elrendelésétől annak teljesítéséig eltelt időtartamot – 2017. június 21.

Pécs, 2017. június 01.
Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Kormos Károly
bányakapitány

Kapják:
1.

BET-BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 120.

2.

Irattár.

Jogerőre emelkedés után:
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (e-mailben).
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