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HATÁROZAT
A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (továbbiakban:
Bányafelügyelet) Rácz Krisztián (xxxx) által 2017. október 2-án előterjesztett, a Zala megyei Kisbucsa
település külterületén fekvő 0111/1, 0111/2, 0111/3, 0111/4, és 0102/1 helyrajzi számú ingatlanokat érintő
ásványi-nyersanyag kutatásról összeállított zárójelentést az alábbi megállapításokkal

elfogadja:
1.

A Bányafelügyelet Rácz Krisztián részére az ásványi nyersanyag-kutatást a 2014. október 21-én
jogerőre emelkedett PBK/2249-2/2014. iktatószámú határozattal engedélyezte. A kutatás műszaki
üzemi tervét jóváhagyó PBK/2779-40/2014 iktatószámú határozat 2016. december 23-án vált
végrehajthatóvá. A kutatás érvényességi ideje 2017. június 22-én jár le, így a kutatási zárójelentés
jóváhagyása iránti kérelem a jogszabály által előírt jogvesztő határidőn (2017. november 22.) belül
került előterjesztésre.

2.

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

Y (EOV)

X (EOV)

1

488 826,00

165 703,00

2

489 046,00

165 679,00

3

488 969,00

165 386,00

4

488 963,00

165 389,00

5

488 851,00

165 383,00

6

488 843,00

165 383,00

Területe: 53 165,50 m2, azaz 0,0532 km 2.
A kutatási területet fedő sík magassága: +145,0 m, Balti tengerszint felett.
A kutatási terület talpsíkjának magassága: +130,0 m, Balti tengerszint felett.
3.

A kutatott ásványi nyersanyagok neve, a PBK/2249-2/2014 iktatószámú, kutatást engedélyező
határozat szerint: „7. Szervesanyag tartalmú kőzetek” főcsoport, „1. Tőzeg, lápföld és lápimész”
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csoport, „1. Tőzeg” alcsoport (kódja: 1611), „2. Lápföld” alcsoport (kódja:1612) és „3. Lápimész”
alcsoport (kódja: 1613).
4.

Az ásványi nyersanyag-kutatás kivitelezésében az alábbiak vettek részt:
Kutató aknák: Rácz Krisztián xxxx;
Laboratóriumi anyagvizsgálat: Bálint Analitika Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft. Laboratórium 1116
Budapest, Fehérvár út 144. (tőzeg minősítési adatok); FTV Geotechnikai, Geodéziai és
Környezetvédelmi Zrt. 1092 Budapest, Knézits u. 12. (szemcseméret-eloszlás, agyag-iszap tartalom)
Geodézia: Orcsik Zoltán, hites bányamérő (Nyilvántartási száma: 85.);
Dokumentálás, adatfeldolgozás, a zárójelentés elkészítése: Varga Gusztáv földtani szakértő, 8300
Tapolca, Ady E. u. 14/2. (eng. sz.: FSZ-40/2011).

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: „7. Szervesanyag tartalmú kőzetek”; csoport: „1. Tőzeg, lápföld és lápimész”; alcsoport:
„1. Tőzeg” (kódszáma: 1611):
Tömb kategória
1 C2 műrevaló
2 C2 műrevaló
3 C2 műrevaló
4 C2 nem műrevaló
Összesen:

Terület (m2)
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

Átlag vastagság (m)
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

Földtani készlet (m3)
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

6.

Rácz Krisztián 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.

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. október 02-án érkezett a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
Bányászati Osztályához, amely az ügyet sommás eljárásként kezeli, így a jelen eljárásban az ügyintézési
határidő 2017. október 10-én jár le.
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A jelen eljárásban a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály hatásköre
a Bt. 5. § (1) bekezdésének k) pontján, a Bt. 43. és 44. §-án, illetékessége pedig a Magyar Bányászati és
Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Kormányrendelet 3. § (4) bekezdésében és a rendelet 1.
mellékletében foglaltakon alapul.

Pécs, 2017. október 9.

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Kormos Károly
bányakapitány

Kapják:
1.
2.

Rácz Krisztián xxxx
Irattár.

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

3/3

