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BEREKI TŐZEG ’97 KFT.
8314 Vonyarcvashegy,
Cseri u. 2.

Tárgy: Az Alsópáhok külterületén (079, 056 és 081/1 hrsz.) végzett tőzeg-, lápföld- és lápi mész
kutatásról összeállított zárójelentés elfogadása iránti kérelem.

HATÁROZAT
A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a BEREKI TŐZEG ’97 Kft. (8314
Vonyarcvashegy, Cseri u. 2.) bányavállalkozó által az Alsópáhok külterületén (079, 056 és 081/1
hrsz.) végzett ásványi nyersanyag-kutatásról összeállított zárójelentést az alábbi megállapításokkal
elfogadja:
1.

A Bányafelügyelet a BEREKI TŐZEG ’97 Kft. részére az ásványi nyersanyag-kutatást a 2016.
február 5-én jogerőre emelkedett PBK/11-8/2016 iktatószámú határozattal engedélyezte. A
bányahatóság az ásványi nyersanyag-kutatás műszaki üzemi tervét a 2016. március 23-án
jogerőre emelkedett PBK/321-18/2016 iktatószámú határozattal hagyta jóvá.

2.

A Zala megyei Alsópáhok település külterületét érintő kutatási terület – amely megegyezik a
megkutatott területtel – határvonalának egységes országos vetületi (EOV) rendszer szerinti
koordinátái (a Bányafelügyelet PBK/11-8/2016 iktatószámú kutatási engedélye szerint):
Töréspont Y (EOV)
X (EOV)
1
508 386,19 157 504,26
2
508 428,83 157 309,94
3
507 950,10 157 208,91
4
507 932,60 157 217,01
5
507 455,22 157 116,57
6
507 415,82 157 297,73
7
507 891,93 157 397,91
8
507 906,41 157 401,78
2
2
Területe: 190 393,76 m , azaz 0,1904 km .
A kutatási blokkot fedő sík magassága: +107,0 m, Balti tengerszint felett.
A kutatási blokk talpsíkjának magassága: +95,0 m, Balti tengerszint felett.
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3.

A kutatott ásványi nyersanyag neve, a PBK/11-8/2016 iktatószámú, kutatást engedélyező
határozat szerint tőzeg, lápföld és lápimész

4.

A kutatási munkák kivitelezésében az alábbiak vettek részt:


Geobakony Kft. (8448 Ajka-Bakonygyepes, Kökény u. 3.): Németh László (62/1996), hites
bányamérő: geodéziai munkák;



Bálint Analitika Kft. Laboratóriuma (1116 Budapest, Fehérvári út 144.): laboratóriumi
anyagvizsgálatok;



Varga Gusztáv földtani szakértő (eng. sz.: FSZ-40/2011): dokumentálás, adatfeldolgozás, a
zárójelentés elkészítése.

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: „7. Szerves-anyag tartalmú kőzetek”; csoport: „1. Tőzeg, lápföld, lápimész”;
alcsoport: „1. Tőzeg” (kódszáma: 1611):
Kategória

Földtani készlet
3
(m )

Műrevaló készlet
3
(m )

C1

xxxx

xxxx

A földtani
készletből nem
3
műrevaló (m )
xxxx

Főcsoport: „7. Szerves-anyag tartalmú kőzetek”; csoport: „1. Tőzeg, lápföld, lápimész”;
alcsoport: „2. Lápföld” (kódszáma: 1612):

6.

Kategória

Földtani készlet
3
(m )

Műrevaló készlet
3
(m )

C1

xxxx

xxxx

A földtani
készletből nem
3
műrevaló (m )
xxxx

A BEREKI TŐZEG ’97 Kft. a kutatási terület keleti részén a Bányafelügyelet jogelődje, a Pécsi
Bányakapitányság 2010. január 20-án kelt 569/2/2010. iktatószámú határozatában foglalt
engedélye alapján a 2010-es év során kutatást végzett. Az elvégzett kutatásról Varga Gusztáv
földtani szakértő ”Alsópáhok külterületén (079 hrsz.) végzett tőzeg, lápföld és lápi mész kutatás
földtani készletszámítási jelentése” címmel kutatási zárójelentést készített, melyet a Pécsi
Bányakapitányság a 2010. szeptember 29-én jogerőre emelkedett 3796/2/2010. iktatószámú
határozatában elfogadott. A jelen határozat tárgyát képező kutatási zárójelentés készítése során
a földtani szakértő ezen kutatás adatait és az ezeket kiértékelő zárójelentést, mint alapadatokat
használta fel.

7.

A 2010-ben és 2016-ban lemélyített 19 db. fúrás és 13 db. kutatóakna adatai alapján tőzeg és
lápföld haszonanyag beazonosítására került sor.

8.

3

A készletszámítás kiterjed a kitermelés megkezdése előtt eltávolítandó ~xxxx m mennyiségű
3

humuszra is, továbbá beazonosításra került ~xxxx m mésziszap is, melyet a földtani szakértő
meddőnek minősített.
9.

A BEREKI TŐZEG ’97 Kft. a jelen határozat jogerőre emelkedését követően a 2. pontban
felsorolt EOV koordinátákkal körülhatárolt területen, az 5. pontban ismertetett – az Állami Ásványi
Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásba felvett – ásványvagyonra jogosult
bányatelek megállapítását kezdeményezni.

3
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 BEREKI TŐZEG ’97 Kft. a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. melléklet 1. pontja szerinti igazgatási
szolgáltatási díjat megfizette, az eljárás során egyéb költség nem merült fel.
A kérelem 2016. október 4-én érkezett a bányafelügyelethez, így a jelen eljárásban az ügyintézési
határidő 2016. október 25.
Pécs, 2016. október 20.
Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Kormos Károly
bányakapitány

Kapják:
1. BEREKI TŐZEG ’97 Kft. (8314 Vonyarcvashegy, Cseri u. 2.)
2. Irattár.
Jogerőre emelkedés után:
1. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (e-mailben).

