Jogerőre emelkedett:
2018. január 06-án

Iktatószám: PBK/2966-2/2017

Tárgy: A Keszthely Város külterületén fekvő 0211/2

Ügyintéző: Gross Tamás

helyrajzi számú ingatlanon elvégzett ásványi
nyersanyag-kutatás zárójelentése.

HATÁROZAT
A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya (a továbbiakban:
Bányafelügyelet) a BEREKI TŐZEG ’97 Kft. (8314 Vonyargvashegy, Cseri utca 2.) Bányavállalkozó által
2017. december 14-én előterjesztett, a Zala megyei Keszthely Város külterületén fekvő 0211/2 helyrajzi
számú

ingatlanon

elvégzett

ásványi

nyersanyag-kutatásról

összeállított

zárójelentést

az

alábbi

megállapításokkal

elfogadja:
1.

A Bányafelügyelet a BEREKI TŐZEG ’97 Kft. részére az ásványi nyersanyag-kutatást a 2017.
augusztus 11-én jogerőre emelkedett PBK/1723-16/2017 iktatószámú határozattal engedélyezte. A
kutatás műszaki üzemi tervét jóváhagyó PBK/1999-23/2017 iktatószámú határozat 2017. október 12-én
vált végrehajthatóvá. A kutatás érvényességi ideje 2018. április 12-én jár le, így a kutatási zárójelentés
jóváhagyása iránti kérelem a jogszabály által előírt jogvesztő határidőn belül került előterjesztésre.

2.

A Zala megyei Keszthely Város külterületét érintő kutatási terület – amely megegyezik a megkutatott- és
készletszámítási területtel – határvonalának egységes országos vetületi (EOV) rendszer szerinti
koordinátái:
Töréspont

Y(EOV)

X (EOV)

1

508 132,49 158 608,96

2

508 073,26 158 900,21

3

508 072,44 158 904,22

4

508 069,50 158 918,70

5

508 169,91 158 871,76

6

508 251,36 158 837,39

7

508 289,15 158 817,03

8

508 339,93 158 795,54

9

508 370,02 158 723,47

10

508 625,85 158 588,24

11

508 573,46 158 442,99

12

508 421,87 158 501,84

13

508 146,53 158 603,66

14

508 140,36 158 606,12

Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
7623 Pécs, József A. u. 5.  7602 Pécs, Pf.: 61.
 +36-72 795-300  +36-72 507-012  banyafelugyelet@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

PBK/2966-2/2017

Területe: 114 891,75 m2, azaz 0,1149 km2.
A kutatási blokkot fedő sík magassága: +109,0 m, Balti tengerszint felett.
A kutatási blokk talpsíkjának magassága: +90,0 m, Balti tengerszint felett.
3.

A PBK/394-15/2017 iktatószámú határozattal engedélyezett, kutatható ásványi nyersanyagok neve, az
ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás
módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Kormányrendelet 1. melléklete szerint:
„Képlékeny agyag I.” (kódja: 1418), „Képlékeny agyag II.” (kódja: 1419), „Homok” (kódja: 1453),
„Kavics” (kódja: 1460) „Homokos kavics” (kódja: 1471), „Kavicsos homok” (kódja:1472),
„Agyagos törmelék” (kódja: 1473), „Homokkő-konglomerátum” (kódja: 1485), „Tőzeg” (kódja:
1611), „Lápföld” (kódja: 1612) és „Lápimész” (kódja: 1613).

4.

Az ásványi nyersanyag-kutatás kivitelezésében az alábbiak vettek részt:


A fúrási munkákat és a kutatóaknák lemélyítését a Bányavállalkozó, saját tulajdonú eszközeivel
végezte;



Laboratóriumi anyagvizsgálat: BÁLINT ANALITIKA Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 144) és
VIANOVAPLAN Kft. (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi út 97.);



Geodézia: Geobakony Kft. (8448 Ajka-Bakonygyepes, Kökény utca 3.); Németh László hites
bányamérő (Nyilvántartási száma: 62/1996.);



A kutatás megszervezése, irányítása, dokumentálás, adatfeldolgozás, a zárójelentés elkészítése:
Varga Gusztáv földtani szakértő (8300 Tapolca, Ady Endre utca 14. 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:
„7. Szerves-anyag tartalmú kőzetek” főcsoport; „1. Tőzeg, lápföld, lápimész” csoport „1. Tőzeg”
alcsoport (kódja: 1611)

Kategória
C2

Földtani készlet

Műrevaló készlet

A földtani készletből

(m3)

(m3)

nem műrevaló (m3)

xxxx

xxxx

xxxx

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

Kategória
C2

Földtani készlet

Műrevaló készlet

A földtani készletből

(m3)

(m3)

nem műrevaló (m3)

xxxx

xxxx

xxxx

„5. Törmelékes üledékes kőzetek” főcsoport; „5. Homok” csoport és „3. Homok” alcsoport (kódja:
1453):

Kategória
C2

Földtani készlet

Műrevaló készlet

A földtani készletből

(m3)

(m3)

nem műrevaló (m3)

xxxx

xxxx

xxxx
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6.

7.

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

Mennyiség (m3)

Talaj

xxxx

Fedő meddő

xxxx

A BEREKI TŐZEG ’97 Kft. a jelen határozat jogerőre emelkedését követően a 2. pontban felsorolt EOV
koordinátákkal körülhatárolt területen belül, az 5. pontban ismertetett ásványvagyonra jogosult
bányatelek megállapítását 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 (a továbbiakban: Ket.) 72. § (4) bekezdésének a) pontjában
foglaltak szerint, indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást nem tartalmazó egyszerűsített formában, a
Ket. 29. § (1b) bekezdésében foglaltaknak megfelelően lefolytatott sommás eljárásban hozta meg.
A kérelem 2017. december 14-én érkezett a hatósághoz, így – tekintettel arra, hogy a Bányafelügyelet
a döntését sommás eljárás lefolytatása során hozta meg – az ügyintézési határidő 2017. december 22.

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

Kormos Károly
bányakapitány

Kapják:
1.

BEREKI TŐZEG ’97 Kft. 8314 Vonyarcvashegy, Cseri utca 2.

2.

Irattár.

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