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(továbbiakban:

Bányafelügyelet) a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt. (7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 19.)
Bányavállalkozó részére az általa 2017. augusztus 08-án előterjesztett, a Tolna megyei Kismórágy település
közigazgatási területét érintő 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 és kódszáma, az ásványi nyersanyagok és a geotermikus
energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III.
20.) Kormányrendelet 1. melléklete szerint: Tömb gránit (kódja: 1011), Gránit (kódja: 1012), Gránit
murva (kódja: 1013), Gránit aplit (kódja: 1014), Fonolit (kódja: 1130), Bazalt (kódja: 1150),
Képlékeny agyag I. (kódja: 1418), Képlékeny agyag II. (kódja: 1419), Kőzetliszt, iszap (kódja: 1422),
Aleurolit (iszapkő) (kódja: 1430), Lösz (kódja: 1440), Földpátos homok (kódja: 1452), Homok (kódja:
1453), Kavics (kódja: 1460), Homokos kavics (kódja: 1471), Kavicsos homok (kódja: 1472),
Agyagos törmelék (kódja: 1473), Tömbös homokkő-konglomerátum (kódja: 1481), Homokkőkonglomerátum (kódja: 1485) és Agyagmárga (kódja: 1564).

2.

A Kismórágy külterületén fekvő, számos ingatlant érintő kutatási blokk határvonalának törésponti
koordinátái Egységes Országos Vetületi (EOV) rendszerben:
Töréspont Y (EOV) X (EOV)
1

618600

99200

2

618495

98005

3

616711

98161

4

616816

99356

Területe: 2 148 260,00 m2, azaz 2,1483 km2.
A kutatási blokkot fedő sík magassága: +240,0 m, Balti tengerszint felett.
A kutatási blokk talpsíkjának magassága: +50,0 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. szeptember 04-én jár le.

Pécs, 2017. augusztus 17.
Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:
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