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HATÁROZAT 
 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati 
Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (MOL Nyrt., továbbiakban: 
Bányavállalkozó) Dél-Somogyi bányaüzem 2016. és 2017. évekre szóló termelési Műszaki Üzemi Tervét  

 

jóváhagyja 

az alábbi megállapításokkal és feltételekkel: 

1. A Kitermelési Műszaki Üzemi Terv a következő termelés alá vont szénhidrogén mezőkre érvényes (a 
tervezett kitermelési mennyiségekkel és kitermelés megkezdésének időpontjával: 
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2.  A Bányafelügyelet elfogadja a MOL Nyrt.-nek a Bányavállalkozónak a határozat 1. pontjában felsorolt 
mezőkön belül végzett bányászati tevékenységével összefüggésben keletkezett, a Bányavállalkozót 
terhelő kötelezettségek pénzügyi fedezetére szolgáló biztosítékadási ajánlatát, amely szerint a 
biztosítékadás mértéke - az 2. számú pontban leírt mezők, valamint a Bányafelügyelet illetékességi 
területén lévő bányavállalkozó tulajdonában lévő további mezők vonatkozásában a teljes felszámolás 
költségtervét elfogadva - 2015. évi bázisáron xxxx azaz xxxx forint, módja az OTP Bank Nyrt.-nél 
megkötött, xxxx azaz xxxx forint-ról szóló fizetési bankgarancia. 

3. Az operatív egységek működési területén bevezetésre került 4/2001. (II. 23) GM rendelet szerinti 
Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási rendszert az érintett idegen vállalkozókkal, 
cégekkel ismertetni kell. 

4. Amennyiben bányászati tevékenységhez a Bányavállalkozó szerződés alapján idegen vállalkozót 
igénybe vesz, akkor a vállalkozónak a tevékenységre jogszabályban előírt szakmai képesítéssel, 
gyakorlattal, feltételekkel, vizsgával, engedéllyel kell rendelkeznie. A vállalkozó, valamint az alvállalkozó 
igénybevételét az igénybevétel megkezdését legalább 15 nappal megelőzően a Bányafelügyeletnek be 
kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell 
a) a bányavállalkozó megnevezését, székhelyét, 

b) a más vállalkozóval elvégeztetni tervezett tevékenység megnevezését vagy leírását, 

c) a tevékenység végzésének helyét, 

d) az igénybe venni tervezett vállalkozó megnevezését, székhelyét és 

e) a vállalkozó alkalmasságának igazolását. 
 

5. A Bányafelügyelet a Kitermelési Műszaki Üzemi Terv-hez kapcsolódó korábban elfogadott Bányászati 
Hulladékgazdálkodási Tervet érvényben tartja. A feltáró fúrás esetén fúráspontonként 800-2000t, egyéb 
kútmunkálat esetén 0-60t maradék fúróiszap keletkezik.  

6. Az üzemeltetés során bekövetkezett súlyos üzemzavart és súlyos munkabalesetet a 
Bányafelügyeletnek, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, 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 megtenni. 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. 

7. Környezetvédelmi előírások: 
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A tevékenység végzése során a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező 
pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 
1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget nem 
okozhatnak. 
A tevékenység során esetlegesen jelentkező diffúz porkibocsátást a lehető legkisebb mértékűre kell 
csökkenteni műszaki intézkedésekkel. 
A technológiai előírások megtartásával az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell 
akadályozni a rendkívüli légszennyezést. 
Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg 
kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a környezetvédelmi hatáskörében eljáró 
Baranya Megyei Kormányhivatalt (a továbbiakban: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság). 
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 létesítése tervezett, úgy 
levegővédelmi létesítési, majd működési engedélyt kell kérni a Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Hatóságtól. 
A létesítésre kerülő-, illetve a működő légszennyező források működésének további feltételeit a fenti 
eljárás során adott levegővédelmi létesítési-, és működési engedélyekben határozzuk meg. 
A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró 
módon történő gyűjtéséről, valamint hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról a hulladékról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) szerint gondoskodni kell.  
A bányaüzem üzemeltetése során a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 
szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében előírt zajterhelési 
határértékek teljesülését folyamatosan biztosítani kell. 

8. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35200/1045-5/2015. ált. számú szakhatósági 
hozzájárulása nem tartalmazott kikötést 

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

címzett, a Bányafelügyeletnél benyújtandó fellebbezésnek van helye.  

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 34.000,- forint, amelyet a kérelem benyújtását követően, a 
bányafelügyelet által kiállított számla alapján, 8 napon belül kell megfizetni. A fizetés megtörténtét a 
befizetési bizonylattal (postai készpénz átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy bankszámlájának 
megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal) kell a bányafelügyelet felé igazolni. A befizetési bizonylaton a 
kérelem iktatószámát, a kiadott számla számát és az igazgatási szolgáltatás kódszámát is szerepeltetni kell. 
A kérelmező MOL Nyrt. mentesül a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjának megfizetése alól a 
tárgyévben megfizetett felügyeleti díj mértékéig. 

 

I N D O K O L Á S  

 

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. a UA001500/K-1261/2015 számú kérelmét 2015. november 18.-án 

terjesztette be a Bányafelügyeletre, amelyben a MOL Nyrt. Kutatás- Termelés MOL Dél-magyarországi 

Termelés Dél-Somogyi bányaüzem 2016. és 2017. évre szóló Termelési Műszaki Üzemi Tervének 

jóváhagyását kérte.  

A kérelemhez mellékelték az OTP Bank 1-1-12-9400-0626-4-05 azonosítású eredeti fizetési bankgarancia 

igazolását. 

A Bányafelügyelet 2015. november 23.-án kelt PBK/2924-3/2015 végzésével megkereste az érintett 
szakhatóságot, valamint PBK/2924-2/2015 levelével szakkérdésben véleményt kért. A válaszok 2015. 
december 23.-án érkeztek meg. 
A Bányafelügyelet a határozat rendelkező rész 1. pontjában rögzítette a Dél-Somogyi bányaüzem 

működési területét, a tervezett termelési adatokat a bányajáradék megállapítás szempontjainak 

figyelembevételével. 

A rendelkező rész 2. számú pontjában Bányafelügyelet a bányászatról szóló 1993.évi XLVIII. törvény 

(továbbiakban: Bt.) 41. §. (7) bekezdése, valamint a Bt. végrehajtására kiadott 203/1998. Korm. rendelet 

(továbbiakban: Vhr.) 25/A § alapján fogadta el a Bányavállalkozónak az őt terhelő bányászati 

kötelezettségek pénzügyi fedezetére vonatkozó ajánlatának mértékét és módját. A Bányavállalkozó által 

nyújtott bankgarancia felülvizsgálata során megállapította, hogy az megfelel a Vhr. 25/A.§ által előírtaknak.  

A MOL Nyrt. bányászati jogosultsággal rendelkező mezőire 1993 óta mezőfelhagyási céltartalékot képez, 
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amit pénzügyi mutatói között szerepeltet. A céltartalék képzésének módszerét bemutató tervet, a 1. számú 

pontban leírt mezők vonatkozásában a teljes felszámolás költségtervét a MOL Nyrt. mellékelte a MÜT 

dokumentációhoz.  

A 3. számú pontban Bányafelügyelet előírás munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény 40. § (2) 

bekezdésében rögzítettek alapján történt. 

A 4. számú pontban rögzített előírást a Bt. 43.§. valamint a Vhr. 21.§-ában előírtak alapján rendelte el a 

Bányafelügyelet. 

Az 5. számú pontban a Bányafelügyelet elfogadta a bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 

3.) GKM rendelet 4.§-ában előírt bányászati hulladék-gazdálkodási tervet.  

A 6. számú pontban az előírást a Bányafelügyelet a tevékenység során bekövetkezett súlyos bányászati 
üzemzavar, súlyos bányászati munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló 9/2013. (III. 
22.) NFM rendelet alapján írta elő.  

A 7. számú pontban előírt környezetvédelmi kikötések indokolása: 

„A Bányászati Osztály PBK/2924-2/2015. számú végzésének megküldésével szakkérdés vizsgálatára 
vonatkozó vélemény megadása céljából kereste meg a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóságot a 
Kérelmező Dél-Somogyi Bányaüzem 2016-2017. évi kitermelési műszaki üzemi terv jóváhagyására 
vonatkozó eljárása kapcsán. 
A Kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási 
költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 6.2. pontja 
szerinti, 28 000,-Ft eljárási költséget befizette. 
A tevékenység végzése során keletkező hulladékok előírásoknak megfelelő kezelése biztosítható. 
A természet- (és tájvédelmi) kérdéseket megvizsgálva megállapítottuk, hogy az üzemelés létesítményei nem 
érintenek országos jelentőségű védett természeti, illetve az Európai Közösségek Natura 2000 hálózatába 
tartozó területet, táj- természetvédelmi kifogás nem merült fel. 
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság hulladékkal kapcsolatos előírásait a Ht. 4. §-a, a 31. § (1) 
és (5) bekezdései, a levegőtisztaság-védelmi követelményeket a Lr. 22.§ (1) bekezdése, valamint a VM 
rendeletben foglaltak, a zajvédelmi követelményeket a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében rögzített előírások 
figyelembevételével határozta meg. 
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 
267/2006. (XI. 20.) Korm. Rend. 4/A § (2) bekezdése szerint, a 2. melléklet 4.B. pontja alapján szakkérdések 
vizsgálatával adta meg a véleményét.” 
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásának indokolása (8. sz. pont): 
„A Bányászati Osztály tárgyi ügyben PBK/2924-3/2015. iktatószámú levelével 2015. november 26. napján 
szakhatósági állásfoglalás céljából kereste meg az Igazgatóságot. A kérelem a kitermelési műszaki üzemi 
terv engedélyezésére irányult. 
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. §(3) bekezdése, 
valamint a 3. melléklet A7. pontja szerint a bányászati szakigazgatással kapcsolatos engedélyezési 
eljárásában vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy biztosítható-e 
a felszíni és felszín alatti vizek védelme, valamint a hasznosítási lehetőségei megőrzésének jogszabályban 
foglalt követelményei. 
A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött iratok alapján a fent hivatkozott szakkérdések 
tekintetében az alábbiakat állapítottam meg: 
A tevékenység üzemelő - és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek 
védőövezeteit nem érinti, s felszíni és felszín alatti vizek védelme biztosított. 
A rendelkezésemre álló, kérelem és a mellékleteként benyújtott tervdokumentáció érdemi vizsgálatát 
követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint 
döntöttem, 
Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás ás szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL törvény (a továbbiakban: Ket) 44. §-a (1), (3) ás (6) bekezdése alapján adtam. 
A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki. 
Az Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a vízügyi 
igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. 
(lX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10, § (1) ás (3) bekezdése ás a vízgazdálkodási 
hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a 
Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pont b) alpontja állapítja meg.” 
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A Bányafelügyelet a felülvizsgálat során megállapította, hogy a Bányavállalkozó a bányafelügyelet részére 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 
57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 2. sz. Melléklete A052 kódszámú igazgatási szolgáltatási díj (68.000.- Ft, 
azaz Harmincnégyezer Forint) megfizetésére nem kötelezett a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. 
(Bányatörvény) 43. §. (9) bekezdésének a kérelem beterjesztésekor hatályos szövege szerint, mivel a 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elektronikus nyilvántartásai szerint felügyeleti díjat fizet, illetve 
egyetlen kitermelőhely vonatkozásában sincs bányajáradékkal, bányászati bírsággal kapcsolatos lejárt 
tartozása. 
A Bányafelügyelet határozatát az 1993. évi XLVIII. törvény (Bányatörvény) 27 § (1-2) bek. valamint a 
203/1998. (XII.19.) Kormányrendelet (Bányatörvény Vhr.) 14. § (4) bekezdés alapján hozta, illetékessége a 
267/2006 (XII. 20.) Korm. rendelet 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. A 
fellebbezés díja a 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdés alapján lett megállapítva.  

Pécs, 2016. január 04. 

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta: 

 

 

Radics Tibor 

bányakapitány 

 

 

Kapják: 

1. MOL Nyrt. Hatósági Kapcsolatok és Működési Támogatás 1117 Budapest, Október 
huszonharmadika u. 18.  

2. Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 7602 Pécs, 
Pf.:412. 

3. Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Területi Vízügyi Hatóság) 7602 Pécs, Pf.:25 
4. Irattár 

 


