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1126 Budapest 

Nagy Jenő utca 12. VI. emelet. 

 

H A T Á R O Z A T 

 

A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a Magyar Horizont Energia Kft. 

(1126 Budapest Nagy Jenő utca 12. VI. emelet továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére Kisalföld 

II. kutatási terület visszaadását elfogadja.  

 

A visszaadott Kisalföld-II. szénhidrogén kutatási terület sarokpontjainak koordinátái: 

 

 

Sarokpont Y (m) X(m) 

1. 526 000,00 240 000,00 

2 533 000,00 240 000,00 

3 533 000,00 235 000,00 

4 526 000,00 235 000,00 

Területe: 35 km
2
 

 

Bányavállalkozó kutatási joga a határozat jogerőre emelkedésének napján szűnik meg. 

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

címzett, a Veszprémi Bányakapitánysághoz benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés 

igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50 %-a (16000. 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 A031 kódszámot fel kell tüntetni. 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

 

A Bányakapitányság Bányavállalkozó részére 3232/2005. számon Kisalföld II. szénhidrogén 

megnevezéssel kutatási jogot adományozott, meghatározva a kutatási területek nagyságát. 

 

Bányavállalkozó a Kisalföld II. szénhidrogén kutatási területek egy részének visszaadására, 2012. 

március 14-én kérelmet nyújtott be a Bányakapitányságra. A kérelmet a Bányakapitányság VBK/639-

2/2012. számú határozatával jóváhagyta. 
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A hatályos kutatási MÜT alapján elvégzett kutatás eredményeit értékelve, Bányavállalkozó a 

megmaradt kutatási területből, szénhidrogén kutatási szempontból csekély potenciált hordozó, újabb 

területrészek leválasztása, visszaadása mellett döntött, és ez ügyben 2012. október 18-án újabb 

kérelmet nyújtott be a Bányakapitányságra, mely kérelmet a Bányakapitányság VBK/3053-2/2012. 

számú határozatával jóváhagyott. 

 

Bányavállalkozó 2013. június 5-én iktatott VBK/1447-2/2013. számú levelében nyilatkozott a 

Kisalföld II. kutatási területen eddig elvégzett kutatási tevékenységekről. Nyilatkozatában foglaltak 

szerint a területen lemélyített HHE-Csikvánd-1, és HHE-Malomsok-1 fúrás hozzájárult a földtani 

ismeretek bővítéséhez, de nem harántoltak kitermelhető szénhidrogén tartalmú rétegeket. 

 

Bányavállalkozó újraértékelve az eddigi kutatási eredményeket, a terület szénhidrogén potenciálját, és 

a kutatás folytatásának gazdaságos lehetőségeit, azt a döntést hozta, hogy a kutatási jogról Kisalföld II. 

tekintetében lemond. A kutatási terület visszaadásának kérelmét Bányavállalkozó 2013. július 8-án 

nyújtotta be a Bányakapitányságra. 

 

A Bányakapitányság a kutatási terület visszaadását akkor fogadhatja el, ha a tájrendezési 

kötelezettségének Bányavállalkozó eleget tett. A Bányakapitányság a benyújtott kérelem hiányossága 

miatt (nem tartalmazott a tájrendezés elvégzésével kapcsolatos adatokat) a tájrendezési kötelezettség 

végrehajtását nem tudta elbírálni, emiatt VBK/1895-2/2013 számon hiánypótlást kért 20 nap teljesítési 

határidővel 

 

A Bányavállalkozó a hiánypótlásra kiírt határidőn belül nyilatkozott a kutatási területen lemélyített 

HHE-Csikvánd-1, és HHE-Malomsok-1 fúrással kapcsolatban elvégzendő tájrendezési feladatokról. 

Mivel a kutatófúrások meddőnek bizonyultak, azaz nem harántoltak kitermelhető szénhidrogén 

tartalmú rétegeket, és geotermikus energia hasznosítására sem találta alkalmasnak, a Bányavállalkozó 

kutatófúrások felszámolása, és a területek rekultivációja, eredeti állapotba történő helyreállítása 

mellett döntött. 

 

A Bányavállalkozó az 53/2012. (III.28.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdésében előírtak szerint, a 

kutatófúrások felszámolásával kapcsolatos bejelentési kötelezettségének eleget tett, nyilatkozata 

szerint a furáspontok teljes rekultivációja 2013. augusztus 31-én befejeződött.  

 

Bányavállalkozó a felszámolt HHE-Csikvánd-1, és HHE-Malomsok-1 jelű meddő szénhidrogén kutató 

fúrásokon kívül, más a felszín megbontásával járó kutatási tevékenységet nem végzett, ezért bányakár, 

tájrendezési kötelezettsége a továbbiakban nem keletkezett.  

 

Tekintettel a fentiekre a Bányakapitányság a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 22. § (14) 

bekezdése alapján Kisalföld II. szénhidrogén kutatási terület visszaadását elfogadta 

 

A Bt. 43. § (9c) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett. 

 

A fellebbezési jog a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét és 

teljesítésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése és 2. melléklete állapítja 

meg. 

 

A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) b) pontjában, valamint a 267/2006. Korm. rendelet 3. § 

(4) bekezdésben meghatározott hatáskörében hozta, illetékessége a 267/2006. Korm. rendelet 2. § (2) 

bekezdésén és 1. mellékletén alapul. 

Veszprém, 2013. szeptember 2. 

dr. Káldi Zoltán 

  bányakapitány 
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Kapja: 

1. Címzett (tértivevénnyel).  

2. Jogerőre emelkedés után: MBFH Budapest (e-mail).  

3. Irattár. 

 


