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összeállított zárójelentés.

HATÁROZAT
A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya (a továbbiakban:
Bányafelügyelet) a Dráva-Kavics és Beton Kft. (8800 Nagykanizsa, Kemping utca 10.) Bányavállalkozó
által 2017. augusztus 09-én előterjesztett, a Somogy megyei Nagybajom Város külterületén fekvő 0426/2,
0478, 0479 és 0481 helyrajzi számú ingatlanokat érintő, „Nagybajom I. (Csikota homokbánya) - homok”
védnevű bányatelek területén a bányatelek mélységi bővítésének megalapozását célzó ásványi nyersanyagkutatásról összeállított zárójelentést az alábbi megállapításokkal

elfogadja:
1.

A Bányafelügyelet a Dráva-Kavics és Beton Kft. részére az ásványi nyersanyag-kutatást a 2016. április
06-án jogerőre emelkedett PBK/397-7/2016 iktatószámú határozattal engedélyezte. A kutatás műszaki
üzemi

tervét

jóváhagyó

PBK/1065-13/2016

iktatószámú

határozat

2016.

július

05-én

vált

végrehajthatóvá. A kutatás érvényességi ideje 2017. december 05-én jár le, így a kutatási zárójelentés
jóváhagyása iránti kérelem a jogszabály által előírt jogvesztő határidőn belül került előterjesztésre.
2.

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

530 055 120 243

B

530 045 120 254

C

529 988 120 315

D

529 942 120 379

E

529 864 120 642

E

530 024 120 733

G

530 109 120 471

H

530 193 120 519

I

530 340 120 600

J

530 326 120 533

K

530 264 120 376

L

530 176 120 266

M

530 087 120 245
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Területe: 115 608,5 m2, azaz 0,1156 km 2.
A kutatási blokkot fedő sík magassága: +150,0 m, Balti tengerszint felett.
A kutatási blokk talpsíkjának magassága: +140,0 m, Balti tengerszint felett.
3.

A kutatott ásványi nyersanyagok neve, a PBK/397-7/2016 iktatószámú, kutatást engedélyező határozat
szerint: „5. Törmelékes üledékes kőzetek” főcsoport, „5. Homok” csoport „1. Nemes homok”
alcsoport (kódja: 1451), „2. Földpátos homok” alcsoport (kódja:1452) és „3. Homok” alcsoport
(kódja: 1453).

4.

Az ásványi nyersanyag-kutatás kivitelezésében az alábbiak vettek részt:


Fúrási munkák: Trademann Kft. 7673 Kővágószőlős, külterület, Hrsz.: 10.0222/33.;



Laboratóriumi anyagvizsgálat: Dráva-Kavics és Beton Kft. 8800 Nagykanizsa, Kemping utca 10.
(szemcseméret-eloszlás, agyag-iszap tartalom); TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt.
8500 Pápa, Schwenzel tér 1.



Geodézia: Geo-CAD Bt. 7761 Kozármislegy, Alkotmány tér 41., Berényi Gábor, hites bányamérő
(Nyilvántartási száma: 47.);



Dokumentálás, adatfeldolgozás, a zárójelentés elkészítése: dr. Barabás András okleveles geológus,
földtani szakértő 7673 Kővágószőlős, Arany János utca 2/A. (eng. sz.: 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: „5. Homok”; alcsoport: „3. Homok”
(kódszáma: 1453):
Földtani készlet

Kategória

(m3)

C1 műrevaló
6.

xxxx

A Dráva-Kavics és Beton 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.

7.

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 (bővítésére) irányuló eljárás keretében lesz lehetőség.
8.

A Bányafelügyelet által 2017. augusztus 11-én PBK/1909-2/2017 iktatószám alatt kibocsátott függő
hatályú döntés rendelkező részének 1. és 2. pontjában foglaltak nem alkalmazhatók, tekintettel arra,
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hogy a hatóság a döntését a függő hatályú végzésben megszabott, két hónapos határidőn belül hozta
meg.
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.
A kérelem 2017. augusztus 09-én érkezett a hatósághoz, így a jelen eljárásban az ügyintézési határidő
2017. augusztus 30-án jár le.

Pécs, 2017. augusztus 15.
Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Lukáts István
osztályvezető

Kapják:
1.

Dráva-Kavics és Beton Kft. 8800 Nagykanizsa, Kemping utca 10.

2.

Irattár.

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