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Tárgy:  Feltárási műszaki üzemi terv módosítása a „Mecsek” elnevezésű szénhidrogén-kutatási 

terület „Szigetvár” nevű blokkján. 

 

 

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 részére a „Mecsek” elnevezésű szénhidrogén-kutatási terület 

„Szigetvár” nevű blokkjára jóváhagyott feltárási műszaki üzemi terv (a továbbiakban: MÜT) 2014. 

évi módosítását az alábbi megállapításokkal és feltételekkel 

 

 

j ó v á h a g y j a :  
 

 

1. A „Mecsek” elnevezésű szénhidrogén-kutatási terület „Szigetvár” nevű blokkjának területén a 

feltárási tevékenységet csak a jogerősségre és végrehajthatóságra vonatkozó záradékkal ellátott 

terv birtokában lehet folytatni. 

 

2. Jóváhagyott feltárási MÜT alapján az ásványi nyersanyag kitermelés legkésőbb 2015. július 

12-ég végezhető, ezt követően a feltárás és kitermelés csak bányatelken folytatható. 

 

3. A feltárási MÜT keretében a bányavállalkozó folytathatja a már korábban lemélyített HHE-

Jánosmajor-3 jelű kútban a rétegvizsgálatokat, a fúrással megtalált szénhidrogén-telepek 

próbatermeltetését. A Magyar Horizont Energia Kft. megkezdheti a HHE-Jánosmajor-1 jelű kút 

lemélyítését, amelynek létesítését a Bányakapitányság 2843/22/2010. iktatószámú 

határozatával engedélyezte, és az építési engedélyt a PBK/134-11/2013 iktatószámú 

határozattal hosszabbította meg. Az építés során a 2843/22/2010. iktatószámú határozatban 

foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. Az építtető az építési tevékenység megkezdését, azt 

megelőzően 8 nappal köteles bejelenteni a Pécsi Bányakapitányságnak, a bányafelügyelet 

hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 

szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Kormányrendelet 12. § (2) bekezdése alapján. Felelős 

műszaki vezető: Sulyok István, felelős műszaki vezető helyettes: Járai Zoltán (termelés), 

Orovecz László (kútmunkálatok). 
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4. A bányavállalkozónak a bányászati tevékenység során nyert földtani adatok szolgáltatására 

vonatkozó kötelezettségeit a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: 

Bt.) 25. § (1) és (2) bekezdésben foglaltak, valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 

19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) 10/B. § (1)–(3) bekezdése, valamint a rendelet 4. 

számú melléklete szerint kell teljesítenie. 

 

5. A jelen határozattal jóváhagyott feltárási tevékenységgel összefüggésben várható károk 

fedezetésül szolgáló biztosítékként a Pécsi Bányakapitányság elfogadja a Magyar Horizont 

Energia Kft. által felajánlott, kizárólag a Pécsi Bányakapitányság hozzájárulásával 

felhasználható xxxx Ft, azaz xxxx forint, letéti számlán elhelyezendő óvadékot. A Magyar 

Horizont Energia Kft. az óvadéki szerződés megkötését a jelen határozat jogerőre 

emelkedését követő 15 napon belül köteles kezdeményezni a Bányakapitányságon, valamint 

igazolni köteles az összeg letétbe helyezésének megtörténtét. A határidő elmulasztása esetén, 

pénzügyi biztosíték hiányában a Pécsi Bányakapitányság a bányászati tevékenység 

megkezdését vagy folytatását felfüggeszti. 

 

6. A Bányakapitányság a feltárási Műszaki Üzemi Terv részét képező, a tevékenységhez 

kapcsolódó Bányászati Hulladékgazdálkodási Tervet jóváhagyja. A beterjesztett terv szerint a 

tevékenység során fúróiszap keletkezik, amely idegen cégek által működtetett, a fúrás során 

keletkező, EWC kóddal azonosított hulladékok elhelyezésére és ártalmatlanítására engedéllyel 

rendelkező lerakóba átadásra kerül, mivel a Magyar Horizont Energia Kft. bányászati 

hulladékkezelő létesítményt nem működtet. 

 

7. Az engedélyes, az építés során bekövetkezett súlyos üzemzavart és súlyos munkabalesetet a 

Bányakapitányságnak, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak, valamint, ha a súlyos 

üzemzavar vagy súlyos baleset vízbetörés vagy bányászati hulladékkezelés során következik 

be, vagy az üzemzavar környezetszennyezést, környezetkárosodást okozott, illetve a 

környezetkárosodás védett természeti területen, Natura 2000 területen történt, vagy azokra 

hatást gyakorol, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség részére kell 

bejelenteni. A szóbeli bejelentést az engedélyesnek a súlyos üzemzavar vagy a súlyos baleset 

bekövetkezésétől vagy az arról való tudomásszerzéstől számított 2 órán belül meg kell tennie. 

A szóban tett bejelentést legkésőbb a következő munkanapon az addig megismert tények és 

körülmények közlésével együtt, írásban is meg kell küldeni. 

 

8. A bányavállalkozó a bányászati tevékenységével okozott károkat a bányakárokra vonatkozó 

szabályok szerint köteles megtéríteni. 

 

9. A Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 1439-2/2014. 

iktatószámú szakhatósági hozzájárulása szerint: 

9.1. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) hatálya alá tartozó 

hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, valamint 

hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni kell. 

9.2. A telephelyeken a légszennyező források működése során a levegőterheltségi szint 

határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 

szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi 

határértékeket folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani. 

9.3. Amennyiben a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Lr.) 22.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá tartozó új engedélyköteles 

légszennyező forrás létesül, úgy levegővédelmi létesítési, majd működési engedélyt kell 

kérni a Felügyelőségtől. 
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9.4. A telephelyeken létesítésre kerülő pontforrások működésének további feltételeit az adott 

telephelyekre vonatkozó levegővédelmi működési engedélyekben határozzuk meg. 

9.5. A légszennyező pontforrások üzemszerűen csak jogerős levegővédelmi működési 

engedéllyel üzemeltethetők. 

9.6. A tevékenység során a talaj- vagy talajvízszennyezést okozó súlyos üzemzavart a 

Felügyelőségnek be kell jelenteni, és a kárelhárítást haladéktalanul meg kell kezdeni. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 

10. A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, mint elsőfokú honvédelmi szakhatóság az 

542-1/2014/hhi nyilvántartási számú végzéssel a szakhatósági eljárását – hatáskör hiányában – 

megszüntette. 

 

 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 17.000,- 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. január 16-án a „Mecsek” 

elnevezésű szénhidrogén-kutatási terület „Szigetvár” nevű blokkján felfedezett szénhidrogén 

telepek feltárási műszaki üzemi terve módosításának jóváhagyása iránti kérelmet terjesztett elő a 

Pécsi Bányakapitányságon. A tárgyi területen a feltárási műszaki üzemi tervet a bányahatóság a 

PBK/1655-8/2013 iktatószámú határozattal hagyta jóvá. 

 

 A Bányakapitányság a beérkezett kérelem felülvizsgálatát követően megállapította, hogy az 

előterjesztett műszaki tervdokumentáció megfelel a jogszabályokban foglalt tartalmi 

követelményeknek, továbbá csatolták hozzá az előírt mellékleteket, tehát az eljárás lefolytatható, 

így a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Kormányrendelet 3. 

melléklete szerint, 2014. január 21-én kelt PBK/94-2/2014. iktatószámú végzésével megkereste az 

érintett szakhatóságokat, hogy adják meg a kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásukat. Az utolsó 

szakhatósági hozzájárulás beérkezésének időpontja: 2014. február 24. 

 

 A bányahatóság a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által az 

ügyfél jogaival felruházott érdekvédelmi és társadalmi szervezetekről működtetett elektronikus 

adatbázis alapján 2014. február 21-én, a PBK/94-3/2014 iktatószámú végzéssel e-mailben értesítette 

az érintett szervezeteket – Dráva Szövetség, Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület, 

Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség, Pécsi Zöld Kör,  Zöld Forrás Környezetvédő egyesület, 

IRIS EGYESÜLET valamint az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 

Egyesület – a bányahatóságnál kérelemre indult bányászati szakigazgatási eljárás megindításáról. 

Az értesített szervezetek egyike sem jelezte, hogy ügyfélként részt kíván venni az elsőfokú 

eljárásban, nyilatkozatot nem tett, illetve kérelmet nem terjesztett elő. 

 

 A Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 1439-2/2014. 

iktatószámú szakhatósági hozzájárulását a rendelkező rész 9. pontja tartalmazza. Az indokolás 
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szerint: „A Bányakapitányság 2014. január 23. napján érkeztetett levelével tárgyi ügyben 

megkereste a Felügyelőséget szakhatósági állásfoglalás megadása céljából. 

 A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének VI. fejezet 

8.2. szerinti 28 000,- forint összegű igazgatási szolgáltatási díj befizetésre került. 

 A módosításban meghatározott terület nem érint védett természeti területet, Natura 2000 

területet vagy természetvédelmi objektumot, azokkal közvetlenül nem határos. 

 A Felügyelőség az előírásait a Ht. 31.§, Lr. 22.§ (1) bekezdése, a levegőterheltségi szint és a 

helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével 

kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint a levegőterheltségi szint 

határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 

4/2011. (I. 14.) VM rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet 19. § (1) bekezdése, természetvédelmi szempontból a természet védelméről szóló 1996. évi 

LIII. törvény és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet alapján hozta meg. 

 A Felügyelőség tárgyi ügyben, mint joghatósággal rendelkező magyar hatóság a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 

Ket.) 18. § (1) bekezdése, szakhatóságként a környezetvédelmi és vízvédelmi hatóságként a 

környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 8. § (2) 

és 9. § (2) bekezdése alapján járt el.   

 A Felügyelőség illetékességi területéről a Kormányrendelet 1. számú melléklet 4. pontja 

rendelkezik.  

 A Felügyelőség szakhatósági állásfoglalása elleni önálló fellebbezési jogot a Ket. 44. § (9) 

bekezdése zárja ki, a jogorvoslati lehetőségekről a Felügyelőség e jogszabályi helyre hivatkozással 

adott tájékoztatást.” 

 

 A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal az 542-1/2014/hhi nyilvántartási számú, 

szakhatósági eljárást megszüntető végzését az alábbiakkal indokolta: „A Pécsi Bányakapitányság 

PBK/94-2/2014 hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött „Mecsek” elnevezésű 

szénhidrogén-kutatási terület „Szigetvár” nevű blokkján felfedezett szénhidrogén telepek feltárási 

műszaki üzemi tervének módosítása tárgyában. 

 A megküldött ügydarabban foglaltak vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a tárgyi 

bányatelek honvédelmi, illetve katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét nem érinti, 

ezért a megkeresés szerinti ügyben hatáskörrel nem rendelkezem. 

 Tekintettel arra, hogy ilyen esetben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. §-ának (3) bekezdése 

értelmében a szakhatósági eljárás megszüntetésének van helye, a rendelkező részben foglaltak 

szerint döntöttem. 

 A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 

267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 11. pontja, a végzés elleni önálló jogorvoslat 

kizárására vonatkozó előírást a Ket. 44 §-ának (9) bekezdése tartalmazza.” 

 

 A Pécsi Bányakapitányság 

 

– a rendelkező rész 1. pontja esetében a Ket. 126. §-a és a Bt. 21. § (1) bekezdése és a Bt. 23. § 

(2) bekezdése, 

– a rendelkező rész 2. pontja esetében a Bt. 23. § (1a) bekezdése, 

– a rendelkező rész 3. pontja esetében az 53/2012. (III. 28.) Kormányrendelet 12. § (2) bekezdése 

és a bányahatóság korábban kiadott PBK/1655-8/2013, 2846/22/2010, valamint PBK/134-

11/2013 számú határozatai, 
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– a rendelkező rész 4. pontja esetében a Bt. 25. § (1) és (2) bekezdése, a Vhr.10/B. § (1) – (3) 

bekezdése, valamint a Vhr. 4. számú melléklete, 

– a rendelkező rész 5. pontja esetében a Bt. 41. § (7) bekezdése és a Vhr. 25. § (5) bekezdése, 

– a rendelkező rész 6. pontja esetében a 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet 4. § (4) bekezdése, 

– a rendelkező rész 7. pontja esetében a 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet 3. § (2) bekezdése, 

– a rendelkező rész 8. pontja esetében a Bt. 37. §, 

– a rendelkező rész 9-10. pontjai esetében, a Ket. 72. § (1) bekezdésének db) pontja szerint az 

érintett szakhatóságok állásfoglalásai 

 

 alapján határozott. 

 

 A Bányakapitányság megállapította, hogy a kérelmező Magyar Horizont Energia Kft-nek 

bányajáradék, felügyeleti díj, vagy bányászati bírság tartozása nincs, így részére a feltárási műszaki 

üzemi terv jóváhagyható. 

 

 A Bányakapitányság felhívja az engedélyes figyelmét arra, hogy a jelen határozatban foglalt 

feltételek teljesítésének elmulasztása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 134. § d) pontja, illetve a 61. § (1) 

és (2) bekezdései alapján 1.000.000,- Ft-ig terjedő összegű eljárási bírságot szabhat ki végrehajtási 

kényszerítő eszközként. 

 

 A Bányakapitányság mellékelten megküldi a kérelmező Magyar Horizont Energia Kft. részére 

az eljáráshoz rendelt igazgatási szolgáltatási díjról kiállított számviteli bizonylatot, (amellyel 

kapcsolatban fizetési kötelezettsége nincs, tekintettel arra, hogy a bányahatóság felé felügyeleti díjat 

fizet, amely összeget az igazgatási szolgáltatási díj mértékével csökkenteni kell). A kérelmező a 

szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazolta, az eljárás során egyéb 

költség nem merült fel. A jelen eljárásban az ügyintézési határidő 2014. március 12-én jár le. 

 

 A kérelemre indult eljárásban Pécsi Bányakapitányság a Bt. 23. § (2) bekezdésében, a Bt. 27. § 

(4) bekezdésében, a Bt. 43. és 44. §-aiban, valamint az 5. § (1) bekezdés a) pontjában 

megfogalmazott hatáskörében eljárva, a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

 

 A Pécsi Bányakapitányság 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 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. március 4. 

 

 

 

 

 

 

dr. Riedl István 

bányakapitány 
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Melléklet: A bányahatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról kiállított számviteli bizonylat. 

 

 

Kapják: 

 

Hivatali kapun keresztül: 

 

1. Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 7601 Pécs, Pf.: 

412. 

 

Postai úton: 

 

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

3. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 1885 Budapest, Pf.: 25. 

4. Irattár. 

 

 

Jogerőre emelkedés után: 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (e-mailben). 


