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H A T Á R O Z A T  
 

 

 

 A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati 

Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Kutatás-Termelés 

MOL Üzleti Támogatás Engedélyeztetés, Bányamérés és Birtokjog (5000 Szolnok, Ady Endre utca 26, a 

továbbiakban: MOL Nyrt.) Bányavállalkozó részére a „160. Felsőgóla” elnevezésű területen végzendő 

szénhidrogén-kutatás műszaki üzemi tervének módosítását az alábbi megállapításokkal és feltételekkel 

 

 

j ó vá h a gy j a :  
 

 

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

 

2. A „160. Felsőgóla” elnevezésű területen a megkezdett kutatási tevékenység a Bányafelügyelet 

587/3/2010 iktatószámú, kutatási jogot adományozó határozatában, valamint az ásványi nyersanyag-

kutatás műszaki üzemi tervét és annak módosításait jóváhagyó PBK/4782-44 (2010), PBK/2455-

15/2013, PBK/1976-16/2014, PBK/2756-2/2014 és PBK/2098-15/2015 iktatószámú határozatokban 

foglalt előírások és feltételek betartása mellett, a jelen határozattal jóváhagyott módosításokkal, 

kiegészítésekkel 2017. augusztus 25-éig folytatható. 

 

3. A PBK/4782-44 (2010) iktatószámú határozattal jóváhagyott és legutóbb PBK/2098-15/2015 

iktatószámú határozattal módosított kutatási MÜT-ben vállalt feladatok módosított időütemezése: 

Jogerőre emelkedett: 
2017. január 13-án 
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 2017. év (augusztus 25-éig) a „Tarany 3D” szeizmikus mérés értelmezése alapján azonosított 

objektumokra tervezett Tarany-K-1 jelű kutatófúrás megtervezése, engedélyeztetése, lemélyítése, 

kivizsgálása és információszerző termeltetése. A fúrási eredmények függvényében a földtani modell 

újraértékelése, kutatási-projekt értékelés. Sikeresség esetén földtani vagyon számítása, bányatelek 

tervezése, megállapításának kezdeményezése. Az elvégzett kutatási tevékenységről kutatási 

zárójelentés készítése, illetve további kutatási potenciál azonosítása esetén a kutatási feladatok 

bővítése és a kutatásra engedélyezett idő meghosszabbításának kezdeményezése. 

 

4. A PBK/2098-15/2015 iktatószámú határozatnak a jelen határozattal nem érintett rendelkezései 

változatlanul hatályosak. 

 

 

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

Hivatalnak (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) címzett, a Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki 

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztályához 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 Nyrt. 2016. december 20-án a „160. Felsőgóla” elnevezésű szénhidrogén-

kutatási területre érvényes kutatási műszaki üzemi terv módosításának jóváhagyása iránti kérelmet 

terjesztett elő a Bányafelügyeletnél. A MOL Nyrt-nek a tárgyi szénhidrogén-kutatási területre vonatkozó 

bányászati joga az 587/3/2010 iktatószámú kutatási jogadományon, a kutatási műszaki üzemi tervet 

jóváhagyó PBK/4782-44 (2010) iktatószámú, valamint a kutatási műszaki üzemi terv módosítását jóváhagyó 

PBK/2455-15/2013, PBK/1676-16/2014, PBK/2756-2/2014 és PBK/2098-15/2015 iktatószámú 

határozatokon alapul. 

 

 A MOL Nyrt. a kérelmében előadta, hogy – a PBK/2098-15/2015 iktatószámú határozatban foglalt 

időütemezésnek megfelelően – a „Tarany 3D” szeizmikus méréseket elvégezték, azonban erőforrás 

problémák miatt a mérési adatok feldolgozását, földtani értelmezését jelentős késéssel, 2016 év végéig 

tudják befejezni. Emiatt a 2016 évre tervezett Tarany-K-1 jelű fúrás helyének és paramétereinek pontos 

meghatározása, a fúrás megtervezése, engedélyeztetése és lemélyítése 2017 évre tehető. Az ismertetett 

körülmények miatt a MOL Nyrt. a PBK/2098-15/2015 iktatószámú határozat 1.3.1. pontjában 2016 évre 

rögzített időütemezést kérte 2017. augusztus 25-re módosítani, aminek a Bányafelügyelet a jelen határozat 

rendelkező részében foglaltak szerint tett eleget. 

 

 Tekintettel arra, hogy a módosítási kérelem a jóváhagyott MÜT, valamint a PBK/2098-15/2015 

iktatószámú határozat egyéb részét nem érintette, továbbá a Tarany-K-1 jelű fúrás engedélyezése 

kérelemre, külön eljárás keretében történik, a jelen bányahatósági eljárásban szakhatóságok 

közreműködésére nem volt szükség, a döntést a Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési 

és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya saját hatáskörében hozta meg. 

 



PBK/2930-2/2016 

3/4 

 A Bányafelügyelet 

 a rendelkező rész 1. pontja esetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 126. §-a és a bányászatról szóló 1993. 

évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 22. § (3) bekezdése, 

 a rendelkező rész 2. pontja esetében a Bt. végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Kormányrendelet 

(a továbbiakban: Vhr.) 6/E. § (1) bekezdése, 

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

 alapján határozott. 

 

 A Bányafelügyelet 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 hatóság 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 Bányafelügyelet 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 Bányafelügyelet a Vhr. 6/E. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a Bt. 22. 

§ (3) bekezdésében, a Bt. 43. és 44. §-aiban megfogalmazott hatáskörében eljárva, a rendelkező részben 

foglaltak szerint döntött. 

 

 A bányafelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztályának illetékessége a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 3. § (1) és (4) bekezdéseiben, valamint a rendelet 1. 

mellékletében foglaltakon alapul. 

 

 A MOL Nyrt. a bányafelügyeleti eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette, az eljárás során egyéb 

költség nem merült fel. Az eljárás során függő hatályú döntés kibocsátására nem került sor, tekintettel arra, 

hogy a hatóság az eljárás megindításától számított nyolc napon belül döntött. A jelen eljárásban az 

ügyintézési határidő 2017. január 10-én jár le. 
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 A Bányafelügyelet 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 

78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján állapította meg. 

 

Pécs, 2016. december 22. 

 

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta: 

 

 

 

 

Kormos Károly 

bányakapitány 

 

 

Kapják: 

 

Hivatali kapun: 

 

1. Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 7601 Pécs, Pf.: 

412. (előzmény iktatószám:11953-5/2015) 

2. Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Földhivatali Osztály, 7601 Pécs, Pf.: 455. 

(előzmény ügyiratszám: 10.781/2015) 

3. Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, 7621 

Pécs, Rákóczi u. 30. (előzmény ügyiratszám: BA-04D/EO/786-2/2015) 

4. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területileg illetékes Vízügyi Hatóság 7607 Pécs, 

Pf. 10. (előzmény ügyiratszám: 35200/5325-1/2015. ált.) 

 

 

Postai úton: 

 

5. MOL Nyrt. Engedélyeztetés, Bányamérés és Birtokjog 5000 Szolnok, Ady Endre utca 26. 

6. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 1555 Budapest, Pf.: 70. (előzmény nyilvántartási 

száma: HHI/5691-1/2015) 

7. Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 7541 Kutas, Petőfi utca 70. (előzmény száma: 

121/3/2015) 

8. Irattár. 

 

 

Jogerőre emelkedés után: 

 

9. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (e-mailben). 


