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Tárgy: Kutatási engedély kérelem Gyékényes Község közigazgatási területén, a „Hetven-kúti
dűlő” elnevezésű területre.

HATÁROZAT
A Pécsi Bányakapitányság a TAX Royal Kft. (8700 Marcali, Pacsirta utca 6.) bányavállalkozó
által 2014. június 30-án előterjesztett, a Somogy megyei Gyékényes település közigazgatási
területét érintő, „Hetven-kúti dűlő” elnevezésű területen az ásványi nyersanyag-kutatást az alábbi
megállapításokkal

engedélyezi:
1.

A kutatási engedély alapján, műszaki üzemi terv jóváhagyását és annak jogerőre emelkedését
követően kutatható ásványi nyersanyagok neve: kavics és homok (valamint azok átmeneti
törmelékes nyersanyagvariánsai).

2.

A Gyékényes település külterületét érintő kutatási területet alkotó blokk határvonalának
törésponti koordinátái Egységes Országos Vetületi (EOV) rendszerben:
Töréspont
1
2
3
4
5
6
7

Y (EOV)
489 453,55
489 700,32
489 907,17
488 956,01
488 594,47
489 115,23
489 166,64

X (EOV)
102 674,02
102 596,04
102 188,12
101 800,61
102 546,41
102 576,24
102 446,97

Területe: 659 865,92 m2, azaz 0,6599 km2.
A kutatási területet fedő sík magassága: +127,0 m, Balti tengerszint felett.
A kutatási terület talpsíkjának magassága: +104,0 m, Balti tengerszint felett.
3.

A kutatási engedélyen alapuló kutatási jog megszűnik, ha a jogosult a kutatást engedélyező
határozat végrehajthatóságától számított 6 hónapon belül kutatási műszaki üzemi terv
jóváhagyását a bányafelügyeletnél nem kezdeményezi, illetve a műszaki üzemi terv
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jóváhagyása iránti kérelmet a bányafelügyelet jogerős határozatában elutasította és a határozat
végrehajtható.
A Bányakapitányság megállapította, hogy a kutatási terület a kérelmezett ásványi nyersanyagok
tekintetében „nyílt” minősítésű. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal nyilvántartása alapján
megállapította továbbá, hogy a kérelmező Tax Royal Kft-nek bányajáradék, bányászati bírság, vagy
felügyeleti díj tartozása nincs, illetve a kutatási jogosultságában álló összes blokkok száma a
kérelemmel együtt sem lépi túl a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban:
Bt.) végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) 7. § (1)
bekezdésében megszabott, nyersanyagonként 8 blokkos határt.
A beterjesztett kérelem és a Bányakapitányság nyilvántartásai alapján megállapítható volt,
hogy a kutatásnak a rendelkező rész szerinti engedélyezése már megállapított bányászati jogot nem
sért.
A Pécsi Bányakapitányság 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.
Pécs, 2014. július 4.

dr. Riedl István
bányakapitány

Melléklet: A bányahatósági eljárás megfizetett igazgatási szolgáltatási díjáról kiállított számviteli
bizonylat.

Kapják:
1.
2.

TAX Royal Kft. 8700 Marcali, Pacsirta utca 6.
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