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FELHÍVÁS

Tisztelt Lakosság!

Bag Nagyközség Önkormányzata tájékoztatja Önöket, hogy  2020. január 20. napjától
2020. április  30. napjáig Bag település kül- és belterületén az Axoustic Geofizikai Kft.
geofizikai méréseket fog végezni. A mérések célja, a föld belső szerkezetének felmérése,
kőolaj- és földgáz felhalmozódásra alkalmas helyek keresése.
A mérések során geodéziai kitűzések (fakarók) lesznek elhelyezve, melyet kérünk, hogy
ne távolítsák el, a munka befejeztével azok összegyűjtésre kerülnek. 
A mérések során letaposással, vagy a növényzetben kár fordulhat elő, ezt jelezni kell a
kutatást végzőknek, akik az okozott kárt megtérítik.

Jogszabályi háttér:
Hazánkban a  szeizmikus  kutatás  jogszabályi  hátterét  a  bányászatról  szóló  1993.  évi  XLVIII.
törvény szabályozza: 

 21. § (1) A bányavállalkozó a bányászati tevékenységet a bányafelügyelet engedélyével
kezdheti meg, és az abban foglalt feltételek megtartásával végezheti.

 38.  §  (1)  Az  ingatlan  tulajdonosa  (kezelője,  használója)  köteles  tűrni,  hogy  a
bányavállalkozó vagy a  földtani  kutatásra  jogosult  az  ingatlanon megfigyeléseket,
méréseket végezzen, jeleket helyezzen el.
A  bányavállalkozó,  valamint  a  földtani  kutatásra  jogosult  e  tevékenységével  és  az

ingatlan  rendeltetésszerű  használatának  ideiglenes  akadályozásával  vagy  zavarásával
okozott károkat a bányakárokra vonatkozó szabályok szerint köteles megtéríteni.
 (2)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  tevékenységnek  kell  tekinteni  a  szeizmikus  mérések

helyszínére történő behajtást, a mérési pontok és nyomvonalak kitűzését, a mérések
elvégzését, ideértve a többdimenziós szeizmikus méréseket és a felvételezést is. 
A geofizikai mérések elvégzése nem minősül a termőföld védelméről szóló törvényben
meghatározott termőföld időleges más célú hasznosításának. 

A  szeizmikus  mérések  kivitelezése  a  bányászatról  szóló  törvényben  leírtakkal
összhangban  történik,  azaz:  a  mérés  kezdete  (a  felvevőpontok  és  geofonpontok
geodéziai  kitűzése)  előtt  legalább  nyolc  nappal  a  mérést  végző  csoport  postai  úton
értesíti az érintett ingatlanok tulajdonosait. 

A mérési területen elhelyezkedő települések polgármesterei és a nagyobb gazdálkodók
személyes megkeresés során kapnak részletes tájékoztatást a szeizmikus mérésről.

Bag, 2020. január 17.

Palya Zoltán
polgármester


