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Tárgy: Ásványi nyersanyag-kutatási engedély a

Ügyintéző: Gross Tamás

Somogy megyei „Balatonszentgyörgy”
elnevezésű területen.
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(továbbiakban:

Bányafelügyelet) a Wienerberger Téglaipari Zrt. (1119 Budapest, Bártfai u. 34. levelezési cím: 1519
Budapest, Pf.: 384.) Bányavállalkozó részére, az általa 2017. június 12-én előterjesztett kérelemre, a
Balatonszentgyörgy település közigazgatási területét érintő „Balatonszentgyörgy”

Somogy megyei

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 nyersanyag neve, az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia
fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.)
Kormányrendelet 1. melléklete szerint: „Homok” (kódja: 1453) és „Kevert ásványi nyersanyag II.”
(kódja: 2312).

2.

A Balatonszentgyörgy település közigazgatási területét érintő kutatási blokk határvonalának törésponti
koordinátái Egységes Országos Vetületi (EOV) rendszerben:
Töréspont

Y (EOV)

X (EOV)

1

516 928,62 148 012,36

2

517 133,25 148 048,38

3

517 235,48 148 075,68

4

517 297,09 148 096,30

5

517 285,39 147 671,72

6

517 216,84 147 668,82

7

517 066,65 147 674,27

8

516 931,88 147 675,79

Területe: 135 449,04 m2, azaz 0,1354 km2.
A kutatási blokkot fedő sík magassága: +176,0 m, Balti tengerszint felett.
A kutatási blokk talpsíkjának magassága: +120,0 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.
A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági 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 együtt
igazolta, az eljárás során egyéb költség nem merült fel. A jelen eljárásban az ügyintézési határidő –
tekintettel a lefolytatott belföldi jogsegély eljárás időtartamára – 2017. július 07-én jár le.

Pécs, 2017. június 22.
Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Kormos Károly
bányakapitány

Kapják:
1.

Wienerberger Téglaipari Zrt. 1519 Budapest, Pf.: 384.

2.

Irattár.

Jogerőre emelkedés után:
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (e-mailben).
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