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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 GYÖPÖS-FÖLD Kft. (7555 Csokonyavisonta, Xantus János utca 

44.) Bányavállalkozó által 2016. június 08-án előterjesztett kérelemre a Somogy megyei Sávoly település 

külterületén fekvő 031/2 helyrajzi számú ingatlant érintő „Sávoly 031” elnevezésű területen a 

Bányafelügyelet 2016. május 05-én jogerőre emelkedett PBK/770-5/2016 iktatószámú kutatási 

engedélyében meghatározott agyag ásványi nyersanyagok vonatkozásában a kutatási terület visszaadását 

az alábbiak szerint 

 

e l f o g a d j a :  
 

1. A visszaadott, egy blokkból álló kutatási terület határvonalának egységes országos vetületi (EOV) 

rendszer szerinti koordinátái: 

 

Töréspont Y (EOV) X (EOV) 

1 514 354,77 139 950,71 

2 514 615,38 139 936,24 

3 514 615,76 139 876,38 

4 514 364,00 139 889,88 

 

Területe: 15 392,29 m
2
, azaz 0,0154 km

2
. 

A kutatási blokkot fedő sík magassága: +108,0 m, Balti tengerszint felett. 

A kutatási blokk talpsíkjának magassága: +100,0 m, Balti tengerszint felett. 

 

2. A Bányavállalkozónak a kutatási területen az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos 

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

Kormányrendelet 1. melléklete szerinti „5. Törmelékes üledékes kőzetek” főcsoport, „1. Agyag” 

csoport „8. Képlékeny agyag-I” (kódja: 1418), „9. Képlékeny agyag-II” alcsoport (kódja: 1419), „7. 

Átmeneti törmelékes nyersanyag” csoport „3. Agyagos törmelék” alcsoport (kódja: 1473) ásványi 

nyersanyagokra vonatkozó kutatási joga a jelen határozat jogerőre emelkedésével megszűnik. 

 

Jogerőre emelkedett: 
2016. július 01-jén 
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 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 kérelem előterjesztésével egy 

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

2016. június 29-én jár le. 

 

 

Pécs, 2016. június 10. 

 

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta: 

 

 

 

 

 

Kormos Károly 

bányakapitány 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet: Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról kiállított, számlát helyettesítő okmány. 

 

 

Kapják: 

 

1. GYÖPÖS-FÖLD Kft. 7555 Csokonyavisonta, Xantus J. utca 44. 

2. Irattár. 

 

 

Jogerőre emelkedés után: 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (e-mailben). 


