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HATÁROZAT 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) 

a PBK/2604-9/2016 számú határozatával jóváhagyott, a Magyar Horizont Energia Kft. 1026 Budapest, 

Pasaréti út 46. (továbbiakban: Banyavállalkozó) „Istvándi II – szénhidrogén” bányatelekkel lefedett 

szénhidrogén telepek termelésére a Műszaki Üzemi Tervében foglaltaktól eltérést a következők szerint 

 

jóváhagyja: 

 

1. A jóváhagyott Műszaki Üzemi Terv kiegészül az alábbiak szerint: 

 

 

a) Tervezett kútmunkálatok: átképzés/termelési mód váltás 

 

Mező Kútszám Előző funkció 
Tervezett 

funkció 

Ütemezés 

(n.év.) 

Istvándi Darány-4 
használaton 

kívül 
OT/GT 2018. I. 

 

 

2. Környezetvédelmi előírások 

 

a) A bányászati tevékenység végzése során műszakilag karbantartott járművek, gépek, berendezések 

alkalmazhatók.  

b) A fúrási, kútépítési, kút rekultivációs munkálatok megkezdését be kell jelenteni a Somogy Megyei 

Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztályának (a 

továbbiakban: Járási Hivatal) a munkálatok megkezdése előtt 15 nappal, írásban. 

c) A fúrási, kútépítési munkálatok során zárt rendszerű iszapkezelést, tárolást kell alkalmazni. 

d) A produktív szénhidrogén kutak termelésbe állítására csak előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását 

követően kerülhet sor. 

e) A bányászati tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtéséről, 

valamint hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 

továbbiakban: Ht.) szerint gondoskodni kell, az alábbi előírások figyelembe vételével: 

• A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat egymástól 

elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell átmenetileg tárolni, majd kezelésre arra 

engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kell átadni. 

• A fúrás során keletkezett nem veszélyes hulladék iszap és szennyvíz kezelésére a vonatkozó 

hatályos jogszabályi előírásokat be kell tartani. 
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• A fúrás helyszínén fel nem használt, a fúrások során kitermelt anyag (elsősorban föld, illetve a 

kiemelt mintából kipergett törmelék, kavics, homok, agyag) hulladéknak minősül, azt csak 

engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek lehet átadni. 

• A feltáró fúrási tevékenység befejezése után hulladék nem maradhat a területen. 

• A keletkező hulladékokról a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével kell gondoskodni, 

illetve nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell teljesíteni. 

f) A bányászati tevékenységhez kapcsolódó bejelentés-köteles pontforrás létesítése, átépítése esetén 

a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 22. § (1) és (2) 

bekezdése alapján levegővédelmi létesítési, majd működési engedélyt kell kérni a területi 

környezetvédelmi hatóságtól. A benyújtandó dokumentáció tartalmi követelményeit a Lr. – 25. § (1) 

bekezdése alapján az – 5. számú melléklete tartalmazza.  

g) A légszennyező pontforrások üzemszerűen csak jogerős levegővédelmi működési engedéllyel 

üzemeltethetők. 

h) A munkálatok során a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. 

(X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: zajR.), valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállításáról szóló 27/2008284/2007. (X.29.) Korm. rendelet előírásait mind az építés, 

mind az üzemelés során be kell tartani. 

i) Minden, a munkálatok során bekövetkező, a környezeti- ill. természeti elemeket veszélyeztető, 

károsító rendkívüli eseményt a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi 

és Környezetvédelmi Főosztályának (a továbbiakban: Járási Hivatal) haladéktalanul be kell jelenteni. 

 

3. A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásában az eljárását 

megszüntette.  

4. A Bányafelügyelet elfogadja a Bányavállalkozónak a tárgyi MÜT módosítással összefüggésben 

keletkezett, a Bányavállalkozót terhelő kötelezettségek pénzügyi fedezetére szolgáló biztosítékadási 

ajánlatát, amely szerint a biztosítékadás mértéke 2017. évi bázisáron xxxx Ft, azaz xxxx Forint, 

módja óvadéki szerződés, melyet a Bányavállalkozó a Baranya Megyei Kormányhivatallal köt a 

tárgyi MÜT módosítás jogerőssé válását követő két héten belül. 

 

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

(1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) címzett, a Bányafelügyeletnél benyújtandó fellebbezésnek van helye. 

A fellebbezés szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásban irányadó igazgatási szolgáltatási díj 50%-a (jelen 

esetben 17 000,- Ft.) amelyet előre, a kérelem benyújtását megelőzően kell megfizetni. A fizetés 

megtörténtét a befizetési bizonylattal (postai készpénz átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy 

bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal) a kérelem benyújtásakor kell igazolni 

(csatolni). A befizetési bizonylaton fel kell tüntetni a befizetés jogcímét és az A0320 kódszámot. A 

fellebbezési díjat a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-

01417179-00000000 számú számlára kell befizetni. 

 

I N D O K O L Á S  

 

A Bányavállalkozó a K-1282/2017 számú kérelmét 2017. november 27-én terjesztette be a 

Bányafelügyeletre, amelyben a PBK/2604-9/2016 számú határozatával jóváhagyott, a Bányavállalkozó 

2017-2019. évre szóló, az „Istvándi II. - szénhidrogén” bányatelekkel lefedett szénhidrogén telepek Műszaki 

Üzemi Tervében foglaltaktól eltérés jóváhagyását kérte. 

 

A Műszaki Üzemi Terv módosítási kérelem indokolásaként a Magyar Horizont Energia Kft. az alábbi 

nyilatkozatot tette: 

„A Darány-4 jelenleg MOL tulajdonú kút adásvétele folyamatban van, a várható tulajdonosváltás 

ideje 2017. december. A rendelkezésre álló fúrási és kútvizsgálati dokumentációk és a MHE Kft. által 

végzett szeizmikus geológiai kutatás alapján a kút újbóli kivizsgálásra kerül és várhatóan CH termelő 

kútként hasznosításra kerül.” 
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A Bányafelügyelet 2017.12.01-én PBK/2827-5/2017 végzésével megkereste az érintett szakhatóságot, a 

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, valamint PBK/2827-6/2017 levelével szakkérdésben 

véleményt kért a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 

Főosztály Természetvédelmi Osztályától. A szakhatósági állásfoglalás 2017.12.19-én, szakkérdésre a 

válasz 2017.12.15-én érkezett meg. 

A Bányafelügyelet 2017. november 28-án PBK/2827-3/2017 iktatószám alatt függő hatályú végzést bocsátott 

ki, amely rendelkező részének 1. és 2. pontjában foglaltak nem alkalmazhatók, tekintettel arra, hogy a 

hatóság a jelen döntését a függő hatályú végzésben megszabott, két hónapos határidőn belül hozta meg. 

A Bányafelügyelet PBK/2827-2/2017 számú végzésével 2017. november 28-án megkereste a Magyar 

Bányászati és Földtani Szolgálatot, valamint az érintett kormányhivatalokat, hogy a „Bányavállalkozó 

hiánytalanul teljesítette-e bányajáradék bevallási és befizetési kötelezettségét, illetve van-e bírság, vagy 

felügyeleti díj tartozása”. Az utolsó nemleges válasz 2017. december 5-én érkezett meg. 

A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Természetvédelmi Osztály környezetvédelmi szakkérdésének (ügyiratszáma SO-04Z/TO/107-8/2017) 

indokolása: 

- „A tevékenység kapcsán keletkező hulladékok megfelelő és szakszerű kezelés esetén, a hatályos 

jogszabályokban foglaltak betartásával nem okozhatnak jelentős környezeti problémát. 

- Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítható, hogy a dokumentációban szerepeltetett 

tevékenységek hatásai nem okoznak jelentős többletterhelést az érintett terület levegőminőségében. 

- A védendő létesítmények távolságának figyelembevételével a tevékenységből eredő zajkibocsátás 

várhatóan nem haladja meg a zajvédelmi követelményeket. 

- Zajvédelmi szempontból jelentős hatás nem feltételezhető. Az általános jogszabályi feltételek 

betartása mellett a zajvédelmi követelményértékek teljesülése biztosítható. 

- Természet- és tájvédelmi szempontból Istvándi 0156/17 hrsz.-ú ingatlana, és a tervezett 

kutatófúrások helyszínei, az építendő vezetékek nyomvonalai nem érintenek országos jelentőségű 

védett természeti területet illetve Natura 2000 területet, barlang felszíni védőövezetet. 

- A kút rekultivációs munkálatok tervezett módjával kapcsolatosan kifogás nem merült fel.” 

 

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35200/382-6/2017. ált. számú szakhatósági 

hozzájárulásának indokolása: 

 

„A tevékenység felszíni vízfolyást, állóvizet vagy üzemelő - a távlati ivóvízbázisok, ásvány- és 

gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek védőövezeteit nem érinti, a felszíni és felszín alatti vizek 

védelme biztosított.” 

A Bányafelügyelet a Bányavállalkozót terhelő kötelezettségek pénzügyi fedezetére szolgáló biztosítékadási 

ajánlatát a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 25. § (12) bekezdés alapján fogadta el. 

 

A Bányafelügyelet a felülvizsgálat során megállapította, hogy a Bányavállalkozó a bányafelügyelet részére 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 

78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. sz. Melléklete A0320 kódszámú igazgatási szolgáltatási díj (34.000.- Ft, 

azaz harmincnégyezer Forint) megfizetésére kötelezett, amelyet megfizetett. 

 

A Bányafelügyelet határozatát az 1993. évi XLVIII. törvény (Bányatörvény) 43. § (3), 44. § (1) a) pontokban 

biztosított hatáskörében eljárva hozta, illetékessége a 267/2006 (XII. 20.) Korm. rendelet 3 § (1) bekezdésén 

és ezen kormányrendelet 1 sz. mellékletén alapul. 

 

 

A jogorvoslat lehetőségére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény 98. § ad módot, a fellebbezési határidőt a törvény 99.§. (1) bekezdés állapítja meg.  
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A fellebbezés díja a 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdés alapján került megállapításra.  

Pécs, 2017. december 20. 

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kormos Károly 

   bányakapitány 

 

Kapják: 

 

1. Magyar Horizont Energia Kft. 1026 Budapest, Pasaréti út 46. 

2. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Területi Vízügyi Hatóság) 7630 Pécs, Engel J. u. 

3. Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Természetvédelmi Osztály 7400 Kaposvár, Damjanich u. 11-15. 

4. Irattár 


