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Iktatószám: PBK/2832-12/2016 Tárgy: A „148. Görgeteg” elnevezésű területen 

elvégzett szénhidrogén-kutatás 

zárójelentését elfogadó határozat 

módosítása, a PBK-2832-11/2016 

számú határozat visszavonása. 

Ügyintéző: Gross Tamás 

 Önöknél: 

 Szám: UES10120/ET/K-20-108/2016 

 Ügyintéző: Kálmán Miklós 

 

H A T Á R O Z A T  
 

1. A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági 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 által előterjesztett, a „148. Görgeteg” elnevezésű területen elvégzett 

szénhidrogén-kutatásról összeállított zárójelentést elfogadó PBK/2832-10/2016 iktatószámú határozatot 

módosító PBK/2832-11/2016 iktatószámú, nem jogerős határozatát 

 

v i s sz a v o n j a .  
 

2. A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági 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 által előterjesztett, a „148. Görgeteg” elnevezésű területen elvégzett 

szénhidrogén-kutatásról összeállított zárójelentést elfogadó PBK/2823-10/2016 iktatószámú határozat 

6. és 7. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

6. A kutatás során azonosított szénhidrogén telepek vagyonszámítási adatai, amelyet az Állami 

Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásba fel kell venni: 

 

6.1. A Homokszentgyörgy-1 (Hom-1) jelű fúrással megismert, és a „148. Görgeteg” elnevezésű 

területen elvégzett kutatás során pontosított ásványi nyersanyag (besorolása, megnevezése és 

kódja az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az 

értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Kormányrendelet 1. 

melléklete szerint): 

 

 „Hom-1” Alsó pannon telep, „12. Szénhidrogén tartalmú nyersanyagok” főcsoport, „1. 

Kőolaj” csoport és alcsoport, kódja: 2110 és „2. Konvencionális eljárással termelhető 

szénhidrogén földgáz” csoport és alcsoport, kódja: 2120. 
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 „Hom-1” Felső karbon telep, „12. Szénhidrogén tartalmú nyersanyagok” főcsoport, „1. 

Kőolaj” csoport és alcsoport, kódja: 2110. 

 

Telep 
Kezdeti földtani vagyon Kihozatali 

tényező (%) 

Kezdeti ipari vagyon 

Mélységköz P1 2P 3P T1 2T 3T 

Alsó pannon 

gáztelep (millió m
3
) 

1866 – 1872 
xxxx xxxx xxxx 

60 
xxxx xxxx xxxx 

Alsó pannon 

kőolajtelep (ezer t) 
1890 – 1904 

xxxx xxxx xxxx 
20 

xxxx xxxx xxxx 

Felső karbon 

kőolajtelep (ezer t) 
2178 – 2198 

xxxx xxxx xxxx 
15 

xxxx xxxx xxxx 

 

6.2. Az elvégzett 3D szeizmikus-, radon és gammaspekrtometriai mérések és talajminta vizsgálatok 

adatainak, valamint a rendelkezésre álló archív adatok értelmezése során azonosított 

„Rinyabesenyő, neogén törmelék + karbon halmaztelep”, „12. Szénhidrogén tartalmú 

nyersanyagok” főcsoport, „1. Kőolaj” csoport és alcsoport, kódja: 2110. 

 

Kategória 
Feltételezett kezdeti földtani 

kőolajvagyon (10
3
 t) 

Feltételezett kihozatali 

tényező (%) 

Feltételezett kezdeti ipari 

kőolajvagyon (10
3
 t) 

D1 (lehetséges) xxxx 20 xxxx 

 

7. A MOL Nyrt. a jelen határozat jogerőre emelkedését követően a 6.1. és 6.2 pontokban szereplő, 

„Hom-1”, valamint „Rinyabesenyő, neogén törmelék + karbon halmaztelep” elnevezésű telepek 

felszíni vetülete (telepkontúr) által körülhatárolt területekre jogosult bányatelek megállapítását 

kezdeményezni. 

 

3. A Bányafelügyelet a PBK/2832-10/2016 iktatószámú határozat 

 

8 .  p o nt j á t  t ö r l i .  

 

4. A PBK/2832-10/2016 iktatószámú határozat többi része változatlan marad. A módosítást tartalmazó 

határozat az eredeti határozathoz csatolandó. A módosítás a PBK/2832-10/2016 iktatószámú döntés 

eredeti példányára feljegyzésre kerül. 

 

 A jelen határozat ellen, annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani 

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

Főosztály Bányászati Osztályához benyújtandó fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási 

szolgáltatási díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50 %-a, azaz 17.000,- Ft, aminek megfizetését a 

kérelem előterjesztésével együtt kell igazolni. 

 

 

I N D O K O L Á S  
 

 

 A Bányafelügyelet a MOL Nyrt. által előterjesztett kérelemre, a 2016. december 20-án kelt PBK/2832-

10/2016 iktatószámú határozattal elfogadta a „148. Görgeteg” elnevezésű területen elvégzett szénhidrogén-

kutatásról összeállított zárójelentést. 

 



PBK/2832-12/2016 

3/3 

 A Bányafelügyelet, a Bányavállalkozó képviselőjével történt egyeztetés nyomán, 2017. január 06-án 

hivatalból indított döntés-felülvizsgálati eljárást, melynek eredményeként a – még nem jogerős – PBK/2832-

10/2016 iktatószámú döntést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 114. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a PBK/2832-

11/2016 iktatószámú határozattal módosította. 

 

 A Bányavállalkozó jelzése nyomán 2017. január 12-én a Bányafelügyelet ismét felülvizsgálta a 

döntéseit és megállapította, hogy a – még nem jogerős és a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság, a 

felügyeleti szerv vagy a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság által el nem bírált – PBK/2832-11/2016 

iktatószámú döntés jogszabályt sért, ezért azt a Ket. 114. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jelen 

határozat rendelkező részének 1. pontjában foglaltak szerint visszavonta, egyben a PBK/2832-10/2016 

iktatószámú határozat jogszabálysértő rendelkezéseit a 2. és 3. pontban foglaltak szerint módosította. 

 

 A jelen eljárásban a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályának 

hatásköre a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 43. és 44. §-aiban és a Bt. 

végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Kormányrendelet 8. § (4) bekezdésében, illetékessége pedig 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 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, 2017. január 12. 

 

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta: 

 

 

 

 

Kormos Károly 

bányakapitány 

 

 

 

 

Kapják: 

 

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

2. Irattár. 

 

 

Jogerőre emelkedés után: 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (e-mailben). 


