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Tárgy: A „Berzence I. – kavics” védnevű bányatelektől Ny-ra elvégzett homok- és
kavicskutatásról összeállított zárójelentés elfogadása iránti kérelem.

HATÁROZAT
A Pécsi Bányakapitányság a Dráva-Kavics és Beton Kft. (7634 Pécs, Nagyberki út 3.)
bányavállalkozó által a „Berzence I. – kavics” védnevű bányatelektől Ny-ra, a „Berzence-Ny –
homok, kavics” elnevezésű területen elvégzett ásványi nyersanyag-kutatásról összeállított
zárójelentést az alábbi megállapításokkal

elfogadja:
1.

A Pécsi Bányakapitányság a Dráva-Kavics és Beton Kft. részére az ásványi nyersanyagkutatást a 2012. december 27-én jogerőre emelkedett PBK/3498-4/2012 iktatószámú
határozattal engedélyezte. A bányahatóság az ásványi nyersanyag-kutatás műszaki üzemi tervét
a 2014. február 16-án jogerőre emelkedett PBK/1517-19/2013 iktatószámú határozattal hagyta
jóvá.

2.

A Somogy megyei Berzence település külterületét érintő kutatási terület – amely megegyezik a
megkutatott területtel – határvonalának egységes országos vetületi (EOV) rendszer szerinti
koordinátái (a Pécsi Bányakapitányság PBK/3498-4/2012 iktatószámú kutatási engedélye
szerint):
Töréspont
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Y (EOV)
500402,00
500290,00
499927,00
499960,00
499796,00
499541,00
499375,00
499303,48

X (EOV)
94653,00
94621,00
94956,00
95297,00
95487,00
95578,00
95565,00
95628,88
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IX
X
XI
XII

499291,17
499409,92
500305,73
500347,00

96038,33
96021,59
96138,99
96105,00

Területe: 930 897,74 m2, azaz 0,9309 km2.
A kutatási terület fedősíkja: +118,0 m Balti tengerszint felett.
A kutatási terület talpsíkja: +90,0 m Balti tengerszint felett.
3.

A kutatott ásványi nyersanyag neve, a PBK/3498-4/2012 iktatószámú, kutatást engedélyező
határozat szerint: kavics és homok.

4.

A kutatási munkák kivitelezésében az alábbiak vettek részt:
 Geo-CAD Bt. (7761 Kozármislegy, Alkotmány tér 41.), Berényi Gábor, hites bányamérő:
geodéziai munkák;
 Trademann Kft. (7673 Kővágószőlős, Külterület, Hrsz.: 10.0222/3): fúrási munkák;
 Dráva-Kavics és Beton Kft. (7634 Pécs, Nagyberki út 3.): laboratóriumi anyagvizsgálatok;
 Dr. Barabás András földtani szakértő (7673 Kővágószőlős, Arany János utca 2/A., eng. sz.:
FSZ-28/2011): 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: 5. Törmelékes üledékes kőzetek; csoport: 7. Átmeneti törmelékes nyersanyagok;
alcsoport: 1. Homokos kavics (kódszáma: 1471):
Kategória

Földtani
készlet (m3)

Műrevaló
készlet (m3)

A földtani
készletből nem
műrevaló (m3)

C1

xxxx

xxxx

xxxx

6.

A Dráva-Kavics és Beton 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.

7.

A Bányakapitányság 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 Pécsi Bányakapitányság a döntését – tekintettel arra, hogy a hatóság a kérelemnek teljes
egészében helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél – a közigazgatási hatósági eljárás és
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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 bányafelügyelet a Dráva-Kavics és Beton Kft. részére az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet
szerint, az alapeljáráshoz rendelt igazgatási szolgáltatási díjról kiállított számlát (amellyel
kapcsolatban fizetési kötelezettsége nincs, tekintettel arra, hogy a bányahatóság felé felügyeleti díjat
fizet, amely összeget az igazgatási szolgáltatási díj mértével csökkenteni kell) – technikai okok
miatt – utólag fogja megküldeni. Az eljárás során egyéb költség nem merült fel.
A kérelem 2015. január 14-én érkezett a bányahatósághoz, így a jelen eljárásban az ügyintézési
határidő: 2015. február 04.
Pécs, 2015. január 27.

dr. Riedl István
bányakapitány

Kapják:
1.
2.

Dráva-Kavics és Beton Kft. 7634 Pécs, Nagyberki út 3.
Irattár.
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