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HATÁROZAT
A Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati
Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Október
huszonharmadika u. 18. a továbbiakban: MOL Nyrt.) Bányavállalkozó részére a „148. Görgeteg” elnevezésű
területen végzendő szénhidrogén-kutatás műszaki üzemi tervének módosítását az alábbi megállapításokkal
és feltételekkel

jóváhagyja:
1.

A kutatási tevékenység csak jogerős és végrehajtható határozat birtokában folytatható.

2.

A „148. Görgeteg” elnevezésű területen a megkezdett kutatási tevékenység a Bányafelügyelet
3072/5/2007 iktatószámú kutatási jogot adományozó határozatában, az ásványi nyersanyag-kutatás
műszaki üzemi tervét (a továbbiakban: MÜT), valamint annak módosításait jóváhagyó, továbbá a
kutatás érvényességi idejét meghosszabbító 2069/34/2008, PBK/1963-34/2012, PBK/1761-49/2013,
PBK/1563-17/2014 és PBK/2784-2/2014 iktatószámú határozatokban előírtak betartása mellett, a jelen
határozattal jóváhagyott módosítással 2016. július 10-éig folytatható.

3.

A PBK/1563-17/2014

iktatószámú határozattal jóváhagyott

és

PBK/2784-2/2014

iktatószámú

határozattal módosított kutatási MÜT-ben vállalt feladatok módosított időütemezése:


2016. július 10-éig a tervezett Rinyabesenyő-1 jelű kutatófúrás megtervezése, a Bányafelügyelet
hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások
szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Kormányrendelet szerinti engedélyeztetése és a fúrás
lemélyítése.



Szénhidrogén-találat és gazdaságossági kritériumok teljesülése esetén, a fellelt szénhidrogéntelep(ek)nek, illetve szénhidrogén mezőnek minél jobb megismerése és termelésbe állítása
érdekében feltárási műszaki üzemi terv készítése.
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4.

A PBK/1563-17/2014, valamint a PBK/2784-2/2014 iktatószámú határozatoknak a jelen határozattal
nem érintett rendelkezései változatlanul hatályosak.

5.

Az elvégzett kutatásról zárójelentést kell készíteni, amelyet a Bányavállalkozó köteles az adott
időpontban hatályos jogszabály által előírt határidőn belül 2 példányban a Bányafelügyeletnek
benyújtani (amennyiben a Bányavállalkozó igényt tart záradékkal ellátott dokumentációra, úgy további
példányokról is gondoskodni kell).
A jelen határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani

Hivatalnak (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) címzett, a Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztályához benyújtandó fellebbezésnek van
helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50 %-a, azaz
15.000,- Ft. A kérelmező MOL Nyrt. 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.

INDOKOL ÁS
A budapesti székhelyű MOL Nyrt. 2015. december 17-én a „148. Görgeteg” elnevezésű szénhidrogénkutatási területre érvényes kutatási műszaki üzemi terv módosításának jóváhagyása iránti kérelmet
terjesztett elő a Bányafelügyeletnél. A MOL Nyrt-nek a tárgyi szénhidrogén-kutatási területre vonatkozó
bányászati joga a 3072/5/2007 iktatószámú kutatási jogadományon, a kutatás műszaki üzemi tervét (a
továbbiakban: MÜT) jóváhagyó 2069/34/2008, a MÜT módosítását jóváhagyó és a kutatás érvényességi
idejét meghosszabbító PBK/1963-34/2012, valamint a MÜT újabb módosítását jóváhagyó PBK/176149/2013, PBK/1563-17/2014 és PBK/2784-2/2014 iktatószámú határozatokon alapult.
A MOL Nyrt. a kérelmében előadta, hogy – a PBK/2784-2/2014 iktatószámú határozatban foglalt
időütemezésnek megfelelően – a „Görgeteg 3D” szeizmikus mérések II. fázisát 2015 júliusában, valamint a
„Homokszentgyörgy” radiometriai (radon- és gammaspektrometriai) méréseket és talajminta vizsgálatokat
2015 októberében tudták befejezni. A méréseknek a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatti kényszerű időátütemezése következtében a mérési adatok minőségi ellenőrzését, feldolgozását, földtani értelmezését,
szénhidrogén objektumok azonosítását és a gazdaságossági számításokat a tervezetthez képest jelentős
késéssel tudták elvégezni. A Bányavállalkozó az elvégzett felszíni geofizikai és radiometriai mérések
eredményei figyelembe vételével, valamint a gazdaságossági számítások alapján a 2015. évre tervezett
Görgeteg-D-1 és Görgeteg-D-2 jelű fúrások lemélyítésétől elállt. A MOL Nyrt. a szintén 2015. év végéig
lemélyíteni tervezett Rinyabesenyő-1 jelű fúrás kivitelezését továbbra is tervezi, azonban a felszíni
geofizikai, radiometriai méréseknek, illetve talajminta vizsgálatok elvégzésének, az adatok kiértékelésének,
feldolgozásának a fentebb ismertetett csúszása miatt a fúrás lemélyítésének határidejét 2016. július 10-ére
kérte módosítani.
A MOL Nyrt. a fentiek miatt előterjesztett kérelmével a PBK/1563-17/2014 és a PBK/2784-2/2014
iktatószámú határozatokkal jóváhagyott kutatási műszaki üzemi terv-módosításokban vállalt kutatási
feladatok időütemezése módosításának jóváhagyását kérte, aminek a Bányafelügyelet a jelen határozat
rendelkező részében foglaltak szerint tett eleget.
Tekintettel arra, hogy a módosítási kérelem a jóváhagyott MÜT, valamint a PBK/1563-17/2014
iktatószámú határozat egyéb részét nem érintette, továbbá a Rinyabesenyő-1 jelű fúrás engedélyezése
kérelemre,

külön

eljárás

keretében

történik,

a
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jelen

bányahatósági

eljárásban

szakhatóságok
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közreműködésére nem volt szükség, a döntést a Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési
és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya saját hatáskörében hozta meg.
A Bányafelügyelet


a rendelkező rész 1. pontja esetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 126. §-a és a bányászatról szóló 1993.
évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 22. § (3) bekezdése,



a rendelkező rész 2. pontja esetében a Bt. végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Kormányrendelet
(a továbbiakban: Vhr.) 6/E. § (1) bekezdése,



a rendelkező rész 3. és 4. pontja esetében a Vhr. 6/D. § (1) bekezdésének c) pontja,



a rendelkező rész 5. pontja esetében a Bt. 22. § (13) bekezdése és a Vhr. 8. § (1) bekezdése
alapján határozott.
A Bányafelügyelet megállapította, hogy a kérelmező MOL Nyrt-nek bányajáradék, felügyeleti díj, vagy

bányászati bírság tartozása nincs, így részére a kutatás műszaki üzemi tervének módosítása jóváhagyható.
A hatóság felhívja a Bányavállalkozó figyelmét arra, hogy amennyiben a jelen határozattal jóváhagyott
ásványi nyersanyag-kutatási tevékenység hatósági ellenőrzése során megállapítható a rendelkező részben
foglalt előírások és feltételek teljesítésének elmulasztása, a Bányafelügyelet a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 94. § (1)
bekezdésének előírásaiban foglaltak alkalmazásával jár el. A Ket. 94. § (1) bekezdése az alábbi
rendelkezéseket írja elő:
„Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés befejezéseként megállapítja, hogy az ügyfél a jogszabályban, illetve
hatósági döntésben foglalt előírásokat megsértette,
a) és a jogszabály vagy hatósági döntés megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a
jogszerű

állapot

helyreállításával

orvosolható,

a

hatóság

felhívja

az

ügyfél

figyelmét

a

jogszabálysértésre, és legalább húsznapos határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre
történő figyelmeztetéssel végzésben kötelezi annak megszüntetésére,
b) ha az a) pont szerinti felhívásban meghatározott határidő eredménytelenül telt el, vagy az a) pont
alkalmazása kizárt, a hatóság hivatalból megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást, ideértve a
hatáskörébe tartozó eljárási cselekmények megtételét és a jogkövetkezmény megállapítását is,
c) ha az a) és a b) pont azért nem alkalmazható, mert a hatóság az adott jogszabálysértés tekintetében
nem rendelkezik hatáskörrel vagy illetékességgel, a hatóság a jegyzőkönyv jogszabálysértésre
vonatkozó információkat tartalmazó részének megküldésével kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező
hatóság eljárását, illetve fegyelmi, szabálysértési, büntető-, polgári vagy egyéb eljárást kezdeményez.”
A kérelemre indult eljárásban Bányafelügyelet a Vhr. 6/E. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a Bt. 22.
§ (3) bekezdésében, a Bt. 43. és 44. §-aiban megfogalmazott hatáskörében eljárva, a rendelkező részben
foglaltak szerint döntött.
A bányafelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztályának illetékessége 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 bányahatóság mellékelten megküldi a MOL Nyrt. részére az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet szerint,
az alapeljáráshoz rendelt igazgatási szolgáltatási díjról kiállított számlát (amellyel kapcsolatban fizetési
kötelezettsége nincs, tekintettel arra, hogy a bányahatóság felé felügyeleti díjat fizet, amely összeget az
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igazgatási szolgáltatási díj mértével csökkenteni kell). Az eljárás során egyéb költség nem merült fel. A jelen
eljárásban az ügyintézési határidő 2016. február 03-án jár le.
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
57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 3-4. § alapján állapította meg.

Pécs, 2015. december 23.
Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Radics Tibor
bányakapitány

Melléklet: A bányafelügyeleti eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról kiállított számla (a MOL Nyrt. részére).
Kapják:
Hivatali kapun keresztül:
1.

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területileg illetékes Vízügyi Hatóság 7607 Pécs,
Pf. 10.

2.

Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Szakértői Osztály
7601 Pécs, Pf.: 412.

3.

Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya 7401
Kaposvár, Pf.: 281.

Postai úton:
4.

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Kutatás-Termelés MOL, Kutatás-Termelés Üzleti Támogatás,
Hatósági Kapcsolatok és Működés Támogatás 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
(melléklettel).

5.

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala 1885 Budapest, Pf.: 25.

6.

Lábodi Közös Önkormányzati Hivatal Rinyabesenyői Kirendeltségének Jegyzője 7552 Rinyabesenyő,
Kossuth utca 7.

7.

Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 7500 Nagyatád, Baross
Gábor utca 5.

8.

Irattár.

Jogerőre emelkedés után:
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (e-mailben).
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