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Tisztelt Szentlőrinc Város Önkormányzata!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Mecsekérc Zrt. (Cím: 7633 Pécs, Esztergár Lajos u. 19.) megbízásából a Magyar
Bányászati és Földtani Szolgálat - MBFSZ (Cím: 1143 Budapest, Columbus u. 17-23.) - geofizikai kutatást
végez, ami az Ön ingatlanát is érinti.
A tervezett geofizikai mérés a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bányatörvény) hatálya alá
tartozik, így tevékenységünket, kötelezettségeinket, jogainkat a fenti törvény szabályozza. A kivitelezést a
Baranya Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztálya által jóváhagyott PBK/1600-26/2017 számú földtani
kutatási engedély alapján az összes előírás és követelmény betartásával végezzük. Az ingatlan nyilvántartás
szerint az alábbi, tevékenység végzésével érintett ingatlan az Ön kizárólagos vagy részarány tulajdonában
van – illetve használója.
Geodéziai és mérési munkák: 2017. 09.25 - 2017.12.15.
Érintett ingatlanok, helyrajzi számok:
Szentlőrinc-014, Szentlőrinc-015, Szentlőrinc-016/2, Szentlőrinc-021, Szentlőrinc-022, Szentlőrinc-0225/3, Szentlőrinc-0241,
Szentlőrinc-0242/2, Szentlőrinc-0250/3, Szentlőrinc-2062, Szentlőrinc-2066,

A tervezett időpontok időjárási vagy technikai probléma miatt változhatnak.
Amennyiben az ingatlannak Ön a tulajdonosa, azonban más a használója kérjük, hogy a
földhasználó/vagyonkezelő személyéről Szolgálatunkat a megadott telefonszámon, vagy e-mail címen
tájékoztassák. A kutatás során keletkezett károkat a Bányatörvény rendelkezése alapján a bányavállalkozó
és a kivitelezésért felelős megbízásából a MBFSZ kárszakértői mérik fel. A felvett kártalanítási jegyzőkönyv
alapján a kutatás kivitelezője megtéríti az okozott károkat a tulajdonosoknak vagy a földhasználóknak.

Tisztelettel:
..................................................
Kovács Attila Csaba MBFSZ

Tájékoztató geofizikai mérésekről
A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat ezúton tájékoztatja, hogy Dinnyeberki, Helesfa,
Bükkösd, Hetvehely, Szentkatalin, Okorvölgy, Ibafa, Tormás, Szentlőrinc, Cserdi térségében a MECSEKÉRC
Zrt., mint a kutatási jog tulajdonosa megbízásából, felszíni geofizikai szeizmikus méréseket fog végezni a
Nyugat-Mecsek szerkezeti egységének pontosítása céljából. A mérési program a MECSEKÉRC Zrt., mint
engedélyes megbízása szerint 2017. szeptember és 2017. december között valósul meg. A méréseket a
Baranya Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztálya által jóváhagyott földtani kutatási terv birtokában az
összes előírás és követelmény betartásával történik.
A tervezett mérések egy olyan földtani kutatási tevékenység részét képezik, amelynek keretében a
Nyugat-Mecsek térség (Boda-büdöskúti és a Hetvehely-magyarszéki öv) területén a földtani-szerkezeti
felépítésében meghatározó törések, vetőzónák egymáshoz való viszonyának pontosítása történik, amely
segítségével pontosítani lehet a terület szerkezetföldtani viszonyait. A földtani célú kutatás a bányászatról
szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bányatörvény) hatálya alá tartozik. A kivitelezés a Baranya Megyei
Kormányhivatal Bányászati Osztálya által jóváhagyott földtani kutatási terv alapján az összes előírás és
követelmény betartásával történik.
A mérések során geodéziai pontokat tűznek ki, mérő kábeleket és rezgésérzékelőket (geofonokat)
helyeznek ki a földfelszínre és mesterségesen rezgést (esetenként robbantással) keltenek. A tevékenységet
végző személyek és járművek a geodéták által kitűzött karók és a meglévő utak mentén közlekednek.
Munkavédelmi, egészség-megőrzési okokból a magas növésű növényi kultúrákban (napraforgó, kukorica) a
geodéziai tevékenység megkezdésekor a nyomvonalat megtisztítják. A rezgésérzékelő eszközök egy időben
3-7 km-es kijelölt vonal mentén regisztrálják az adatokat. A kutatást geofizikai műszerekkel végzik, többek
között az Ön ingatlanán keresztül, vagy annak közelében haladva. A szeizmikus mérésekhez mesterségesen
rugalmas szeizmikus hullámokat keltenek, amelyek a mélyből visszaverődve értékes információkat adnak a
felszín alatti kőzetrétegek elhelyezkedéséről. Ezeket a hullámokat önjáró vibrátorokkal, vagy kis mélységű
fúrólyukban robbantással gerjesztik. Mindezek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a mélyben rejlő
rétegtani és tektonikai viszonyokat feltérképezzék. A mérés befejezése után a jelzőkarókat, eszközöket a
területről összegyűjtik. A kitűzött pontok összelátását erdős területen az aljnövényzet tisztításával, a zavaró
gallyak eltávolításával biztosítják. A tevékenység során fakitermelés nem történik, erdő igénybevételére
nem kerül sor. Kérjük, hogy az ingatlanra telepített, a méréshez használt eszközöket szíveskedjék
érintetlenül hagyni.
A geofizikai mérések a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény hatálya alá tartoznak, melynek
38. §-a szerint az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles tűrni, hogy a bányavállalkozó vagy a
földtani kutatásra jogosult szervezet az ingatlanon megfigyeléseket, méréseket végezzen, jeleket helyezzen
el. Ilyen tevékenységnek kell tekinteni a szeizmikus mérések helyszínére történő behajtást, a mérési pontok
és nyomvonalak kitűzését, a mérések elvégzését, ideértve a többdimenziós szeizmikus méréseket és
felvételezést is. A bányavállalkozó, valamint a földtani kutatásra jogosult szervezet e tevékenységével és az
ingatlan rendeltetésszerű használatának ideiglenes akadályozásával vagy zavarásával okozott károkat a
bányakárokra vonatkozó szabályok szerint köteles megtéríteni.
A kivitelezést végzők tevékenységükkel kárt okozhatnak a mezőgazdasági területeken. Az okozott
károkat a kutatás kivitelezője megtéríti. A károk felmérését a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat végzi.
A tevékenységgel érintett valamennyi földtulajdonost/használót megkeressük a kártalanítás érdekében.
A mérésekhez használt eszközök csak geofizikai kutatásra használhatóak, más számára
értéktelenek, használhatatlanok. Az érzékelő eszközök és tartozékaik fémkinyerésre alkalmatlanok. A
kitűzött karókat és az elhelyezett érzékelő geofonokat kérjük ne mozdítsák el, a munka befejezésével
szakembereink azokat begyűjtik.
Kérjük, hogy amennyiben halaszthatatlan földművelési, erdőgazdálkodási munkákat a kutatással
azonos időpontban kell elvégeznie, keresse meg a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Kutatási
vezetőjét, egyeztetés céljából. Az egyeztetéssel megteremthetők azok a feltételek, amelyekkel mindkét fél
elvégezheti a saját munkáját. Kölcsönös érdeke valamennyi félnek a felmerülő károk megelőzése, azok
csökkentése. Természetesen a tevékenységgel kapcsolatos kérdésekkel, észrevételekkel és kárigényekkel
jelentkezni lehet a kutatási területen működő kutatócsoportnál, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
elérhetőségén
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