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H A T Á R O Z A T  
 

 

 A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati 

Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) a TAX Royal Kft. (8700 Marcali, Pacsirta utca 6.) Bányavállalkozó 

által 2016. november 10-én előterjesztett kérelemre, a Gyékényes település külterületén fekvő 011, 013, 

014/4, 015, 016, 017 és 018 helyrajzi számú ingatlanokat érintő „Gyékényes, Hetven kúti-dűlő – kavics, 

homok” elnevezésű területen az ásványi nyersanyag-kutatást az alábbi megállapításokkal 

 

 

engedé lyez i :  
 

 

1. A kutatási engedély alapján, műszaki üzemi terv jóváhagyását és annak jogerőre emelkedését 

követően 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: „Kavics” (kódja: 1460) és „Homok” (kódja: 1453). 

 

2. A Gyékényes település közigazgatási területét érintő kutatási blokk határvonalának törésponti 

koordinátái Egységes Országos Vetületi (EOV) rendszerben: 

 

Töréspont Y (EOV) X (EOV) 

1 489 453,55 102 674,02 

2 489 700,32 102 596,04 

3 489 907,17 102 188,12 

4 488 956,01 101 800,61 

5 488 594,47 102 546,41 

6 489 115,23 102 576,24 

7 489 166,64 102 446,97 

 

Területe: 659 965,92 m
2
, azaz 0,6599 km

2
. 

A kutatási blokkot fedő sík magassága: +127,0 m, Balti tengerszint felett. 

A kutatási blokk talpsíkjának magassága: +104,0 m, Balti tengerszint felett. 
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3. A jelen engedélyen alapuló kutatási jog megszűnik, ha a jogosult a kutatást engedélyező határozat 

végrehajthatóságától számított 6 hónapon belül a kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyását a 

Bányafelügyeletnél nem kezdeményezi, vagy a műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelmet a 

Bányafelügyelet jogerős határozatában elutasította, és a határozat végrehajtható. 

 

4. A Bányafelügyelet által 2016. augusztus 15-én PBK/1828-2/2016 iktatószám alatt kibocsátott függő 

hatályú döntés rendelkező részének 1. és 2. pontjában foglaltak nem alkalmazhatók, tekintettel arra, 

hogy a hatóság a döntését a függő hatályú végzésben megszabott, két hónapos határidőn belül hozta 

meg. 

 

 A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati 

Osztály a döntését a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény 72. § (4) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint, egyszerűsített formában hozta meg, 

tekintettel arra, hogy a hatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű 

ügyfél. 

 

 A kérelmező az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését a Bányafelügyelet felhívására 

igazolta, az eljárás során egyéb költség nem merült fel. A jelen eljárásban az ügyintézési határidő – 

tekintettel a belföldi jogsegély eljárás és a hiánypótlás teljesítésének időpontjára (2016. november 25.) – 

2016. december 14-én jár le. 

 

 

Pécs, 2016. november 25. 

 

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta: 

 

 

 

 

 

Kormos Károly 

bányakapitány 

 

 

 

 

 

Kapják: 

 

1. TAX Royal Kft. 8700 Marcali, Pacsirta utca 6. 

2. Irattár. 

 

 

Jogerőre emelkedés után: 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (e-mailben). 


