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H A T Á R O Z A T  
 

 

 A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya (a továbbiakban: 

Bányafelügyelet) a CIBO Investment Kft. (7431 Juta, Rákóczi Ferenc u. 13. rövidített elnevezése: CIBO 

Kft.) Bányavállalkozó által 2017. május 08-án benyújtott, a Somogy megyei Gyékényes település külterületét 

érintő ásványi nyersanyag-kutatás iránti kérelmet 

 

e l u t as í t j a .  
 

 Az elutasított kérelemben szereplő, kutatási terület Egységes Országos Vetületi (EOV) rendszer szerinti 

koordinátái: 

 

 

Töréspont Y (EOV) X (EOV) 

1 492 636,22 103 944,57 

2 493 143,94 103 840,00 

3 493 474,11 103 197,98 

4 492 834,90 103 368,69 

5 492 646,08 103 336,89 

6 491 818,19 103 584,99 

7 491 597,14 103 566,25 

8 491 523,94 103 542,92 

9 491 306,84 103 579,50 

10 491 311,25 103 664,64 

11 491 724,39 103 829,70 

12 492 191,48 103 863,43 

13 492 319,55 103 913,64 

 

 

 A CIBO Kft. által kutatni kívánt ásványi nyersanyagok (az ásványi nyersanyagok és a geotermikus 

energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) 

Kormányrendelet 1. melléklete szerint): „5. Törmelékes üledékes kőzetek” főcsoport, „5. Homok” csoport, 

„3. Homok” alcsoport (kódja: 1453); „6. Kavics” csoport és alcsoport (kódja: 1460). 
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 A Bányafelügyelet által PBK/1050-3/2017 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 jelen határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalnak (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) címzett, a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Bányászati Osztályához benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási 

szolgáltatási díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50 %-a, azaz 12.500,- Ft. 

 

 

I N D O K O L Á S  
 

 

 A Jutai székhelyű CIBO Investment Kft. 2017. május 08-án kérelmet terjesztett elő a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályán. A kérelemben Egységes Országos Vetületi (EOV) 

rendszer szerinti koordinátákkal körülhatárolt kutatási terület a Somogy megyei Gyékényes település 

külterületét érinti. 

 

 A Bányafelügyelet a beadvány és mellékletei, valamint a rendelkezésre álló nyilvántartások és 

dokumentumok felülvizsgálata során megállapította, hogy a kérelemben 13 db Egységes Országos Vetületi 

(EOV) rendszer szerinti törésponti koordinátával körülhatárolt, 0,8202 km2 nagyságú terület teljes egésze a 

TAX Royal Bányászati Kft. (8700 Marcali, Pacsirta utca 6.) Bányavállalkozó jogosultságában lévő 

„Gyékényes, Fehér – földek – kavics, homok” elnevezésű, mintegy 3,5532 km2 kiterjedésű kutatási 

területre esik. 

 

 A Tax Royal Kft. által 2016. november 24-én előterjesztett kérelem nyomán indult eljárás 

eredményeként a Bányafelügyelet a 2016. december 28-án jogerőre emelkedett PBK/2719-17/2016 

iktatószámú határozattal engedélyezte a „Gyékényes, Fehér – földek – kavics, homok” elnevezésű területen 

az ásványi nyersanyag-kutatást. A PBK/2719-17/2016 iktatószámú engedély alapján kutatható ásványi 

nyersanyagok: „5. Törmelékes üledékes kőzetek” főcsoport, „5. Homok” csoport, „3. Homok” alcsoport, 

(kódja: 1453) és „6. Kavics” csoport és alcsoport, (kódja: 1460). 

 

 A Gyékényes település közigazgatási területét érintő kutatási blokk határvonalának törésponti 

koordinátái Egységes Országos Vetületi (EOV) rendszerben: 

 

 

Töréspont Y (EOV) X (EOV) 

1 489 801 102 981 

2 490 099 103 094 

3 490 565 103 203 

4 491 309 103 560 

5 491 170 103 849 

6 491 196 104 125 

7 492 137 104 367 

8 492 237 104 534 

9 492 898 104 547 

10 493 106 104 303 

11 493 206 103 724 

12 493 488 103 178 

13 492 657 102 931 
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14 491 620 102 870 

15 490 664 102 806 

16 489 899 102 739 

 

Területe: 3 553 208,50 m2, azaz 3,5532 km2. 

A kutatási blokkot fedő sík magassága: +159,0 m, Balti tengerszint felett. 

A kutatási blokk talpsíkjának magassága: +105,0 m, Balti tengerszint felett. 

 

 

 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 22. § (2) bekezdése értelmében az 

adományozott kutatási jog vagy a kutatási engedély a kutatási területen a bányavállalkozónak 

kizárólagos jogot ad az ásványi nyersanyag-, illetve geotermikus energia-kutatási műszaki üzemi terv 

benyújtására, a jóváhagyás kezdeményezésére és az ásványi nyersanyag, illetve geotermikus energia 

jóváhagyott kutatási műszaki üzemi terv alapján végzett kutatására és elfogadott kutatási zárójelentés 

alapján a bányatelek megállapításának, a geotermikus védőidom kijelölésének kezdeményezésére. A Bt. 

végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Kormányrendelet 6. § (3) bekezdésének c) pontja szerint kutatás 

nem engedélyezhető a kérelmezett terület azon részére vagy arra az ásványi nyersanyagra, amelyre 

vonatkozóan a jog megadása már megállapított bányászati jogot sértene. 

  

 Megállapítást nyert tehát, hogy az CIBO Kft. kérelmére az ásványi nyersanyag-kutatás engedélyezése 

jogszabályt sértene, valamint sértené a TAX Royal Bányászati Kft. már megállapított kizárólagos bányászati 

jogát, ezért a Bányafelügyeletnek a tárgyi kérelmet el kellett utasítania. 

 

 A Bányafelügyelet azt is megállapította, hogy a CIBO Investment Kft. által előterjesztett kérelemhez a 

Bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a 

felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. melléklet 1. 

táblázatának 2. sorszáma szerint 25.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni, aminek 

megtörténtét az eljárás megindítására irányuló kérelemhez a Bányavállalkozó befizetési bizonylattal nem 

igazolta, ezért a Bányafelügyelet PBK/1050-3/2017. iktatószámú hiánypótlást adott ki 8 napos teljesítési 

határidővel. A megadott határidőn belül a kérelmező hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget, és az erre 

megállapított határidő meghosszabbítását sem kérte. 

 

 A Ket. 31. § (1) bekezdésének h) pontja szerint a hatóság az eljárást megszünteti, ha a hatósági 

eljárásért illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni, vagy a hatóság az 

ügyfelet eljárási költség előlegezésére kötelezi, és az ügyfél a fizetési kötelezettségének a hatóság erre 

irányuló felhívása ellenére az erre tűzött határidő alatt nem tesz eleget és költségmentességben sem 

részesül. A jelen eljárásban az ügyintézési határidő – tekintettel a kiírt hiánypótlási felhívásban előírt 

teljesítési határidőre – 2017. június 06-án jár le. 

 

 A Bányafelügyelet a döntését a Bt. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a Bt. 22. § (1) bekezdésében 

és a Bt. 43. § (1) és (3) bekezdésében megfogalmazott hatáskörében eljárva, a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. § (1) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően, határozat formájában hozta meg. 

 

 A bányafelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati 

Osztályának illetékessége a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) 

Kormányrendelet 3. § (1) és (4) bekezdésében és a rendelet 1. mellékletében foglaltakon alapul. 

 

 A Bányafelügyelet a jogorvoslati lehetőséget a Ket. 72. § (1) bekezdésének da) pontjában foglaltaknak 

megfelelően, a Ket. 98., 99. és 102. §-ai szerint biztosította, a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját a 

bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a 
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felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) 

bekezdésében foglaltak alapján állapította meg. 

 

 

Pécs, 2017. június 02. 

 

 

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kormos Károly 

bányakapitány 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. CIBO Investment Kft. (7431 Juta, Rákóczi Ferenc u. 13.) 

2. Irattár. 

 

Jogerőre emelkedés után:   

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (e-mailben). 


