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Tárgy: A „Buzsák-Kelet” elnevezésű szénhidrogén-kutatási terület visszaadása. 

 

H A T Á R O Z A T  

 

 A Pécsi Bányakapitányság a Magyar Horizont Energia Kft. (1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12. VI. 

emelet.) bányavállalkozó kérelmére, a 4546/7/2009 iktatószámú kutatási jogadományban meghatározott 

„Buzsák-Kelet” elnevezésű szénhidrogén-kutatási terület egészének visszaadását az alábbiak szerint 

 

e l f o g a d j a :  
 

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

rendszer szerinti koordinátái: 

 

Töréspont száma: Y (m) X (m) 

1 542 000 150 000 

2 555 015 150 000 

3 555 015 133 112 

4 542 000 133 112 

 

Területe: 219.79 km
2
. 

 

 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 20.500,- Ft. A kérelmező Magyar Horizont Energia Kft. jogorvoslati kérelme esetén az 

57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet szerint, az általa a tárgyévben megfizetett felügyeleti díj összegét kell 

csökkenteni a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjának összegével. 

 

I N D O K O L Á S  
 

 A budapesti székhelyű Magyar Horizont Energia Kft. 2014. február 13-án, LOG-K-19/2014. 

levélszámmal kérelmet terjesztett elő a Pécsi Bányakapitányságon. A kérelem a „Buzsák-Kelet” elnevezésű 

területre vonatkozó, 4546/7/2009 iktatószámú szénhidrogén-kutatási jogadományban meghatározott teljes 

kutatási terület visszaadására irányult. A kutatás műszaki üzemi tervét a Bányakapitányság a 18/17/2010 

iktatószámú határozattal hagyta jóvá. 

 

Jogerőre emelkedett: 
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 A bányavállalkozó a kérelméhez mellékelte a „Magyar Horizont Energia Kft. kutatási összefoglalója a 

„Buzsák-Kelet” védnevű szénhidrogén kutatási területről” című dokumentációt, amelyben – többek között – 

arról is nyilatkozik, hogy a tárgyi kutatási területen semmilyen, a jóváhagyott kutatási műszaki üzemi 

tervben vállalt, a felszín megbontásával járó, terepi kutatási tevékenységet nem végzett, így tájrendezési 

kötelezettsége nem keletkezett. A visszaadni kívánt területről a Magyar Horizont Energia Kft-hez bejelentés, 

panasz, észrevétel, vagy kárigény nem érkezett. 

 

 A Magyar Horizont Energia Kft. a kutatási terület visszaadását azzal indokolta, hogy a korábban (a 

szomszédos „Balaton” elnevezésű szénhidrogén-kutatási területen végzett kutatás és kitermelés során) 

szerzett adatok, valamint az archív adatok feldolgozását követően a bányavállalkozó arra a következtetésre 

jutott, hogy a jelen technológiai és gazdasági körülmények között a további (fúrásos) kutatás kockázata igen 

magas és a költségek megtérülése még esetleges találat esetén is igen alacsony. 

 

 A Bányakapitányság a fentiek figyelembe vételével – tekintettel arra, hogy a bányavállalkozó a 

visszaadott területen terepi kutatást nem végzett, ezért helyszíni szemle megtartására nem volt szükség – a 

bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 22. § (14) bekezdésében foglaltak 

alapján, a rendelkező rész szerint hozta meg döntését. 

 

 A Bányakapitányság a jelen határozathoz mellékelve megküldi az eljáráshoz rendelt igazgatási 

szolgáltatási díjról a kérelmező nevére kiállított számviteli bizonylatot, amellyel kapcsolatban fizetési 

kötelezettsége nem keletkezett, tekintettel arra, hogy a bányafelügyelet részére felügyeleti díjat fizet. Az 

eljárás során egyéb költség nem merült fel. A jelen eljárásban az ügyintézési határidő 2014. március 06. 

 

 A kérelemre indult eljárásban a Pécsi Bányakapitányság hatásköre a Bt. 43. § és 44. §-ában, 

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. 

 

 A Bányakapitányság a jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 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. február 21. 

 

 

 

 

dr. Riedl István 

bányakapitány 

 

 

Melléklet: Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról kiállított számviteli bizonylat. 

 

Kapják: 

 

1. Magyar Horizont Energia Kft. 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12. VI. emelet. 

2. Irattár. 

 

Jogerőre emelkedés után: 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (e-mailben). 


