
 
 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

 Kormányhivatal 

 

 

 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

 

5000 Szolnok, Indóház u. 8. 5002 Szolnok, Pf. 101. Telefon: (56) 422 603 Fax: (56) 514 409 

e-mail: vezeto-szolnok@nkh.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

 

Ügyiratszám:  SZBK/2459-2/2015. 

Ügyintéző: Farkas Emese 

Telefon: 06-56-512-318 

E-mail: emese_farkas@mbfh.hu 

Tárgy: Kutatás MÜT módosítás 

Hiv. szám: OGD/OUT/0184/2015. 

Ügyintézőjük: Csuti Nóra 

Melléklet: - 

 

OIL & GAS DEVELOPMENT CENTRAL KFT. 

 

1024 BUDAPEST 

LÖVŐHÁZ U. 39. 

Jogerőssé vált: 2015. október 9-én 

 

H A T Á R O Z A T  

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) az O&GD Central Kft. (továbbiakban: 

Bányavállalkozó - 1024 Budapest, Lövőház u. 39.) által benyújtott kérelem alapján a 

„Kőrös” elnevezésű szénhidrogén kutatási területére vonatkozóan az ásványi 

nyersanyag-kutatás érvényességi idejét 2017. szeptember 30-ig 

meghosszabbít ja,  

valamint a 2015. november 01 .  napjától 2017. szeptember 30 .  napjáig terjedő 

időszakra szóló 1/2015-2017 számú kutatási Műszaki Üzemi tervét  jóváhagyja.  

 

A tárgyi kutatási területen a megkezdett kutatási tevékenység a Szolnoki Bányakapitányság az 

SZBK/1309-70/2011. iktatószámú, többször módosított kutatási műszaki üzemi tervet jóváhagyó, 

valamint a jelen határozatokban foglalt feltételek betartása mellett a fenti időpontig folytatható, az 

alábbiak szerint: 

1. A kutatást csak a jogerősségre és végrehajthatóságra vonatkozó záradékkal ellátott terv 

birtokában lehet megkezdeni. 

2. Az engedélyezett tervtől eltérni csak eltérési engedély, vagy e határozat módosítása alapján 

lehet, melyet a Bányafelügyelettől kell megkérni, a módosítására irányuló kérelmet a tervezett 

tevékenység megkezdését megelőzően kell benyújtani. 

3. Jelen engedély kutató, kőolaj és földgáz bányászati létesítmények és a próbatermeltetéshez 

szükséges létesítmények építésére nem jogosít. Az egyes létesítmények építési engedélyeit 

az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően külön eljárásban kell a 

Bányafelügyelettől megkérni.  
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4. A kutatás műszaki üzemi tervének módosításával a kutatási időszak meghosszabbítása a 

jogszabályban foglaltak teljesülése szerint engedélyezhető. Ha a kutatási tevékenység 

valamennyi eleme a kutatási időszak kezdetén kellő részletességgel nem állapítható meg, 

illetve azok helye és módja az elvégzett egyes kutatások eredményétől függ, akkor a műszaki 

üzemi tervet módosítani kell.  

5. A Bányafelügyelet a kutatási munkaprogram időarányos részének teljesítését ellenőrizheti és 

a kutatási jogot visszavonhatja, amennyiben a Bányavállalkozó neki felróható okból azt nem 

hajtotta végre. A Bányavállalkozó a kutatásra engedélyezett időszakon belül a kutatási 

területet vagy annak egy részét visszaadhatja.   

6. Ha a Bányavállalkozó a munkavégzése során olyan ásványi nyersanyagokra bukkan, amelyre 

jogosultsága nem terjed ki előfordulását köteles bejelenteni a bányafelügyeletnek.  

7. Az elvégzett kutatásról zárójelentést kell készíteni, amelyet a kutatás befejezésétől, de 

legkésőbb a kutatásra engedélyezett időszak lejártától számított öt hónapon belül 2 

példányban be kell nyújtani a Bányafelügyeletre. 

8. A Bányavállalkozóra vonatkozó, a kutatás során nyert földtani adatok szolgáltatására 

vonatkozó kötelezettséget teljesíteni kell. 

9. A Bányavállalkozó, valamint a földtani kutatásra jogosult szervezet a kutatási tevékenységével 

okozott károkat a bányakárokra vonatkozó szabályok szerint köteles megtéríteni. 

A kutatási tevékenységgel összefüggésben a Bányavállalkozót terhelő kötelezettségek 

(különösen bányakár, tájrendezés) pénzügyi fedezetére vonatkozó biztosítékként a 

Bányafelügyelet elfogadja a Bányavállalkozó által korábban becsatolt, az UniCredit Bank 

Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér. 5-6.) által vállalt, 13081702 garancia számú, 

xxxx HUF összegű, 2016. március 31-ig érvényes bankgaranciát. 

A pénzügyi biztosítékok érvényességi ideje amennyiben nem fedi le a kutatásra engedélyezett 

időszakot, a bankgaranciák meghosszabbításáról szóló igazolást, azok lejártát 30 nappal 

megelőzően a Bányafelügyeletnek meg kell küldeni. 

10. A kutatás során ásványi nyersanyag kitermelését a kitermelés megkezdését követő 8 napon 

belül - a jellemző mennyiségi és minőségi adatok megadásával – a Bányafelügyelethez be 

kell jelenteni.  

11. A kitermelt ásványi nyersanyag után bányajáradékot kell fizetni.  

12. A kutatási időszak végétől számított második évet követően a feltárás és termelés csak 

bányatelken folytatható.  

 

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

Hivatalnak címzett, a Bányafelügyeletnél benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.  A fellebbezés 

igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50 %-a (15.000.- Ft). A fellebbezés 

díját a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 10032000-01417179-00000000 pénzforgalmi 

jelzőszámára kell átutalni és az átutalás igazolását a fellebbezéshez mellékelni kell. A befizetési 

bizonylaton a határozat iktatószámát és az A014 kódszámot fel kell tüntetni. 

  



SZBK/2459-2/2015. 

- 3 / 4 - 

I N D O K O L Á S  

Az eljárás a Bányavállalkozó 2015. szeptember 29-én beterjesztett, Kutatási Műszaki Üzemi Terv 

módosítási kérelmére indult, melyben további fúrásos kutatásokra kérte kiegészíteni az eddigieket. 

A Szolnoki Bányakapitányság a 1312/8/2010. számú határozatában kutatási jogot adományozott a 

RAG Hungary Kft. a „Körös" megjelölésű kutatási területre, majd a 1309-70/2011. számú 

határozatában elfogadta a kutatási területre vonatkozó Műszaki Üzemi Tervet, mely 4 évre 

jóváhagyott kutatási munkaprogramot tartalmazott. 

A RAG Hungary Central Kft. a kutatási jogot 2011 szeptemberében átruházta a RAG Hungary Central 

Kft-nek, amely az átruházást megelőzően a RAG Hungary Kft-ből vált ki. A Bányavállalkozó adataiban 

történt változás tárgyában, és a nyilvántartásban történő átvezetését az SZBK/2073-2/2013. számú 

határozattal elfogadta, mely szerint 2013. június 14-i hatállyal az O&GD Central Kft. (1024 Budapest, 

Lövőház u. 39.) a „Kőrös” megjelölésű kutatási terület (bányászati jog) jogosultjának a megnevezése. 

A Bányafelügyelet a rendelkező részben foglaltak szerint határozott, mert 

 a rendelkező rész 1. pontja esetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 

(továbbiakban: Bt.)  22. § (3) bekezdése,  

 a rendelkező rész 2. pontja esetében a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Vhr.) 6/E. § (5) bekezdése, 

 a rendelkező rész 4. pontja esetében a Vhr. 15. § és a 14. § (4) bekezdése, 

 a rendelkező rész 5. pontja esetében a Bt. 22. § (9) bekezdése, 

 a rendelkező rész 6. pontja esetében a Bt. 41. § (2) bekezdése és a Bt. 22. § (7) bekezdése, 

 a rendelkező rész 7. pontja esetében a Vhr. 8. § (1) bekezdése, 

 a rendelkező rész 8. pontja esetében a Bt. 25. § (1) bekezdése, a Vhr. 10/B. § (1) – (4) 

bekezdése, valamint a rendelet 4. számú melléklete, 

 a rendelkező rész 9. pontja esetében a Bt. 37. §, a Vhr. 6/C. § (2) bekezdés h) pontja, 

 a rendelkező rész 10. pontja esetében a Vhr.  6/E. § (4) bekezdése, 

 a rendelkező rész 11. pontja esetében a Bt. 20. § (1) bekezdése, 

 a rendelkező rész 12. pontja esetében Bt. 22/A. § (8) – (9) bekezdése alapján határozott. 

 

A Bányafelügyelet a fenti kérelem jóváhagyásához szakhatóságot nem keresett meg, mert a 

módosítás tárgya az ásványi nyersanyag-kutatás időbeli hatályának meghosszabbítása. A tervezett 

tevékenységek a már engedélyezett, illetve engedélyeztetés fázisában lévő kutatófúrás építési 

engedély kérelmek a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó 

építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet, valamint a Magyar 

Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, 

az illetékes szakhatóságok megkeresésével történt. 

A kérelmező a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a 

felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 3. § (1) 

bekezdése alapján az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. 

A fellebbezés lehetőségét és benyújtásának határidejét a Ket. 98. § (1) bekezdése, valamint a 99. § 

(1) bekezdése, a fellebbezési díj mértékét az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet állapítja meg, a 

megfizetés módját a 3. § (1) bekezdése írja elő. 
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A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) b) pontjában, valamint a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörben 

hozta, illetékessége a 3. § (1) bekezdésén és 1. sz. mellékletén alapul. 

 

Szolnok, 2015. október 07. 

 

 Tisztelettel: 

        Dr. Kállai Mária kormánymegbízott 

              nevében és megbízásából kiadmányozó: 

 

 

 

  

 Dr. Palicz András 

 bányakapitány, bányászati osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értesül: 

1. Címzett 

2. MBFH (hivatali kapun) 

3. Irattár 


