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Iktatószám: PBK/535-5/2016 Tárgy: Kutatási engedély a „Sávoly 017” 

elnevezésű területre. Ügyintéző: Gross Tamás 

 

 

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. március 16-án előterjesztett kérelemre, a Somogy megyei Sávoly település 

külterületén fekvő 017/3, 017/4, 017/5, 017/6 és 017/7 helyrajzi számú ingatlanokat érintő ásványi 

nyersanyag-kutatást az alábbi megállapításokkal 

 

engedé lyez i :  
 

1. A kutatási engedély alapján, műszaki üzemi terv jóváhagyását és annak jogerőre emelkedését 

követően kutatható ásványi nyersanyagok neve, 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, „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), továbbá 

„7. Szerves-anyag tartalmú kőzetek” főcsoport „1. Tőzeg, lápföld, lápimész” csoport „1. Tőzeg” 

alcsoport (kódja: 1611), „2. Lápföld” alcsoport (kódja:1612) és „3. Lápimész” alcsoport (kódja: 1613). 

 

2. A Sávoly Község közigazgatási területét érintő kutatási területet alkotó blokk határvonalának törésponti 

koordinátái Egységes Országos Vetületi (EOV) rendszerben: 

 

Töréspont Y (EOV) X (EOV) 

1 514334,8 139791,3 

2 514616,4 139776,2 

3 514615,2 139234,8 

4 514396,7 139204,5 

 

Területe: 141 283,87 m
2
, azaz 0,1413 km

2
. 

A kutatási blokkot fedő sík magassága: +109,0 m, Balti tengerszint felett. 

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

 

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. 

 

Jogerőre emelkedett: 
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4. A Bányafelügyelet által 2016. március 17-én PBK/535-3/2016 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 Bányafelügyelet megállapította, hogy a kutatási terület a kérelmezett ásványi nyersanyagok 

tekintetében „nyílt” minősítésű. 

 

 A Bányafelügyelet a 2016. március 17-én kelt PBK/535-2/2016 iktatószámú végzéssel belföldi jogsegély 

kérelemmel kereste meg a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt (a továbbiakban: MBFH). Az MBFH által 

2016. március 21-én megküldött MBFH/726-2/2016. iktatószámú végzésben foglaltak alapján az eljáró 

hatóság megállapította, hogy a kérelmező GYÖPÖS-FÖLD Kft-nek bányajáradék, koncessziós- és 

felügyeleti díj, vagy bányászati bírság tartozása nincs, így részére az ásványi nyersanyag-kutatás 

engedélyezhető. 

 

 A beterjesztett kérelem és a Bányafelügyelet nyilvántartásai alapján megállapítható volt, hogy a 

kutatásnak a fentiek szerinti engedélyezése már megállapított bányászati jogot nem sért. 

 

 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. április 05-én jár le. 

 

 

Pécs, 2016. március 21. 

 

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta: 

 

 

 

 

 

Kormos Károly 

bányafelügyeleti főmérnök 

 

 

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

 

 

Kapják: 

 

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

2. Irattár. 

 

Jogerőre emelkedés után: 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (e-mailben). 


