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Tárgy:  A „148. Görgeteg” elnevezésű szénhidrogén-kutatási területen a kutatási műszaki üzemi 

terv módosításának jóváhagyása iránti kérelem. 

 

 

H A T Á R O Z A T  

 

 

 A Pécsi Bányakapitányság a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Október 

huszonharmadika u. 18.) bányavállalkozó részére a „148. Görgeteg” elnevezésű területen végzendő 

szénhidrogén-kutatás műszaki üzemi tervének módosítását az alábbi megállapításokkal és 

feltételekkel 

 

j ó v á h a g y j a :  
 

 

1. A kutatási tevékenység csak jogerős és végrehajtható határozat birtokában folytatható. 

 

2. A „148. Görgeteg” elnevezésű területen a megkezdett kutatási tevékenység a Pécsi 

Bányakapitányság 3072/5/2007 iktatószámú, kutatási jogot adományozó határozatában, 

valamint az ásványi nyersanyag-kutatás műszaki üzemi tervét (a továbbiakban: MÜT), annak 

módosítását jóváhagyó, valamint a kutatás érvényességi idejét meghosszabbító 2069/34/2008, 

PBK/1963-34/2012, PBK/1761-49/2013 és PBK/1563-17/2014 iktatószámú határozatokban 

előírtak betartása mellett, a jelen határozattal jóváhagyott módosítással 2016. július 10-éig 

folytatható. 

 

3. A PBK/1563-17/2014 iktatószámú határozattal jóváhagyott kutatási MÜT-ben vállalt feladatok 

módosított időütemezése: 

 

 A „Homokszentgyörgy” radiometriai (radon- és gammaspektrometriai) méréseket és 

talajminta vizsgálatokat 2015. IV. negyedévében be kell fejezni. 

 

Jogerőre emelkedett: 
2015. január 08-án 
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 A „Görgeteg” 3D szeizmikus mérések II. fázisát 2015. I. negyedévében, illetve további 

kedvezőtlen időjárási körülmények esetén 2015. III. negyedévében kell elvégezni. 

 

 A PBK/1563-17/2014 iktatószámú határozat 3.5 pontjában meghatározott időütemezés többi 

része változatlan. 

 

4. A bányavállalkozó köteles a kutatási tevékenység megkezdésének tervezett időpontját, a 

tevékenységet végző szervezet (alvállalkozó) megnevezését, valamint a kutatás felelős műszaki 

vezetőjének és helyettesének nevét, elérhetőségét 8 nappal megelőzően, illetve a kutatás 

befejezését 8 napon belül a Bányakapitányság részére írásban bejelenteni. 

 

 

 A jelen határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatalhoz (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) címzett, a Pécsi Bányakapitánysághoz 

benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az első fokú 

eljárásra megállapított díj 50 %-a, azaz 15.000,- Ft. 

 

I N D O K O L Á S  
 

 A budapesti székhelyű MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (a továbbiakban: MOL Nyrt.) 

2014. november 24-én a „148. Görgeteg” elnevezésű szénhidrogén-kutatási területre érvényes 

kutatási műszaki üzemi terv módosításának jóváhagyása iránti kérelmet terjesztett elő a Pécsi 

Bányakapitányságon. A kérelem a 3072/5/2007 iktatószámú kutatási jogadományon, a kutatás 

műszaki üzemi tervét (a továbbiakban: MÜT) jóváhagyó 2069/34/2008, a MÜT módosítását 

jóváhagyó és a kutatás érvényességi idejét meghosszabbító PBK/1963-34/2012, valamint a MÜT 

újabb módosítását jóváhagyó PBK/1761-49/2013 és PBK/1563-17/2014 iktatószámú határozatokon 

alapult. 

 

 A MOL Nyrt. a beadványban jelezte, hogy az eredetileg 2014 szeptemberétől tervezett 3D 

szeizmikus mérések, a radiometriai mérések valamint talajminta vizsgálatok kivitelezésére a 

tervezett kutatással érintett területen lehullott nagy mennyiségű csapadék (helyenként a sokéves 

átlag kétszerese) miatt nem kerülhetett sor. A fentiek alátámasztásául a MOL Nyrt. a kérelemhez 

mellékelte a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Kozp- 01117-103/2014 ügyiratszámú 

adatszolgáltatását. A bányavállalkozó a beadványban előadta, hogy „A mérési területen lehullott 

nagymennyiségű csapadék következtében fellazult talajszerkezet, a folyóáradások által elöntött, 

illetve a tartósan magas talajvízszint miatt kialakult belvizes területek lehetetlenné tették volna mind 

a 3D szeizmikus mérési, mind pedig a radiometnai-és talajminta vételezési munkálatok elvégzését. 

Kockázati tényezőként merült fel a szeizmikus mérésnél alkalmazott nehézgépjárművek 

problémamentes közlekedése, a geofonok terv szerinti telepítése, és a vibroszeiz járművek 

akadálymentes közlekedése. A CH kutatási célú radiometriai mérések és talajminta vételezések 

ugyancsak kivitelezhetetlenek megáradt, belvízzel borított, illetve magas talajvízállással rendelkező 

területeken, lévén, hogy a mintavételi pórusokat víz tölti ki.” 

 

 A fentiek miatt a MOL Nyrt. az előterjesztett kérelmével a PBK/1563-17/2014 iktatószámú 

határozattal jóváhagyott MÜT módosításban vállalt kutatási feladatok időütemezését módosította, 

amit a pécsi Bányakapitányság a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagyott. 

 

 Mivel a módosítási kérelem a jóváhagyott MÜT, valamint a PBK/1563-17/2014 iktatószámú 

határozat egyéb részét nem érintette, a jelen bányahatósági eljárásban szakhatóságok 

közreműködésére nem volt szükség, a döntést a Pécsi Bányakapitányság saját hatáskörében hozta 

meg. 
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 A Pécsi Bányakapitányság 

 

– a rendelkező rész 1. pontja esetében a Ket. 126. §-a és a Bt. 22. § (3) bekezdése, 

– a rendelkező rész 2. pontja esetében a Vhr. 6/E. § (1) bekezdése, 

– a rendelkező rész 3. pontja esetében a Vhr. 6/D. § (1) bekezdésének c) pontja, 

– a rendelkező rész 4. pontja esetében a Vhr. 6/E. § (4) bekezdése, 

 

 alapján határozott. 

 

 A Pécsi Bányakapitányság felhívja a MOL Nyrt. figyelmét a Duna-Dráva Nemzeti Park 

Igazgatóság irodájában (Barcs-Drávaszentes, Fő u. 1.) 2014. október 08-án rögzített emlékeztetőben 

foglaltak betartására, amely szerint: „Fagyott talajon kutatás végezhető, de január-február 

hónapban a rétisas költések elkezdődnek, így a Rinyaszentkirályi-erdő TT területén, továbbá a 

kutatás egy másik területrészén található rétisas fészeknél – a zavarás elkerülése érdekében – 

munka nem végezhető. A kutatási tevékenység megkezdése előtt, helyszíni bejárás során indokolt a 

rétisas fészkek környezetében egy-egy 400 m-es védőzóna kijelölése.” 

 

 A Bányakapitányság megállapította, hogy a kérelmező MOL Nyrt-nek bányajáradék, 

felügyeleti díj, vagy bányászati bírság tartozása nincs, így részére a kutatás műszaki üzemi tervének 

módosítása jóváhagyható. 

 

 A Bányakapitányság felhívja a bányavállalkozó figyelmét arra, hogy amennyiben a jelen 

határozattal jóváhagyott ásványi nyersanyag-kutatási tevékenység hatósági ellenőrzése során 

megállapítható a rendelkező részben foglalt előírások és feltételek teljesítésének elmulasztása, a 

bányahatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 94. § (1) bekezdésének előírásaiban foglaltak alkalmazásával 

jár el. A Ket. 94. § (1) bekezdése az alábbi rendelkezéseket írja elő: 

 

„Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés befejezéseként megállapítja, hogy az ügyfél a jogszabályban, 

illetve hatósági döntésben foglalt előírásokat megsértette, 

a) és a jogszabály vagy hatósági döntés megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy 

a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a 

jogszabálysértésre, és legalább húsznapos határidő megállapításával, valamint a 

jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel végzésben kötelezi annak megszüntetésére, 

b) ha az a) pont szerinti felhívásban meghatározott határidő eredménytelenül telt el, vagy az a) pont 

alkalmazása kizárt, a hatóság hivatalból megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást, ideértve a 

hatáskörébe tartozó eljárási cselekmények megtételét és a jogkövetkezmény megállapítását is, 

c) ha az a) és a b) pont azért nem alkalmazható, mert a hatóság az adott jogszabálysértés 

tekintetében nem rendelkezik hatáskörrel vagy illetékességgel, a hatóság a jegyzőkönyv 

jogszabálysértésre vonatkozó információkat tartalmazó részének megküldésével kezdeményezi a 

hatáskörrel rendelkező hatóság eljárását, illetve fegyelmi, szabálysértési, büntető-, polgári vagy 

egyéb eljárást kezdeményez.” 

 

 A kérelemre indult eljárásban Pécsi Bányakapitányság a Vhr. 6/E. § (1) bekezdésében foglaltak 

szerint, a Bt. 22. § (3) bekezdésében, a Bt. 43. és 44. §-aiban, valamint az 5. § (1) bekezdés a) 

pontjában megfogalmazott hatáskörében eljárva, a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

 

 A Pécsi Bányakapitányság illetékessége a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 

267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdésében, a 3. § (4) bekezdésében és a rendelet 

1. mellékletében foglaltakon alapul. 
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 A bányahatóság mellékelten megküldi a MOL Nyrt. részére az 57/2005. (VII. 7.) GKM 

rendelet szerint, az alapeljáráshoz rendelt igazgatási szolgáltatási díjról kiállított számlát (amellyel 

kapcsolatban fizetési kötelezettsége nincs, tekintettel arra, hogy a bányahatóság felé felügyeleti díjat 

fizet, amely összeget az igazgatási szolgáltatási díj mértével csökkenteni kell). Az eljárás során 

egyéb költség nem merült fel. A jelen eljárásban az ügyintézési határidő 2014. december 15-én jár 

le. 

 

 A Bányakapitányság 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 az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 3-4. § alapján állapította meg. 

 

 

Pécs, 2014. december 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Riedl István 

bányakapitány 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet:  A bányahatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról kiállított számla (a MOL Nyrt. 

részére). 
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Kapják: 

 

Hivatali kapun keresztül: 

 

1. ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1437 Budapest, Pf.: 839. 

2. Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala 7401 Kaposvár, Pf.: 281. 

3. Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Járási Földhivatala 7901 Szigetvár, 

Pf.: 34. 

4. Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 7601 Pécs, Pf.: 412. 

5. Somogy Megyei Kormányhivatal Földhivatala 7400 Kaposvár, Damjanich u. 11-15. 

6. Csokonyavisonta, Lad, Patosfa, Rinyaújlak Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 7555 

Csokonyavisonta, Széchenyi u. 3. 

7. Homokszentgyörgy, Szulok, Kálmáncsa Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 7537 

Homokszentgyörgy, Kossuth u. 5. 

8. Kutas, Bakháza, Kisbajom, Szabás, Tarany Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 7541 

Kutas, Petőfi u. 70. 

9. Nagyatád Város Jegyzője 7500 Nagyatád, Baross G. u. 9. 

 

Postai úton: 
 

10. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Kutatás-Termelés MOL, Kutatás-Termelés Üzleti 

Támogatás, Hatósági Kapcsolatok és Működés Támogatás 1117 Budapest, Október 

huszonharmadika u. 18. (mellékletekkel). 

11. Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi 

Hivatala 7623 Pécs, Rákóczi út 30. 

12. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala 1885 Budapest, Pf.: 25. 

13. Babócsa, Komlósd, Péterhida, Rinyaújnép, Somogyaracs Közös Önkormányzati Hivatal 

Jegyzője 7584 Babócsa, Rákóczi F. u. 12. 

14. Lábod, Görgeteg, Háromfa, Nagykorpád, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzője 7551 Lábod, Kossuth u. 57. 

15. Mike, Hedrehely, Hencse, Kőkút, Visnye Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 7512 Mike, 

Hunyadi u. 43. 

16. Tótszentgyörgy, Kistamási, Merenye, Molvány, Nemeske, Pettend, Somogyhatvan Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzője 7981 Tótszentgyörgy, Fő út 55. 

17. Irattár. 

 

 

Jogerőre emelkedés után: 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (e-mailben). 


