Jogerőre emelkedett:
2017. november 05-én, a
PBK/1864-30/2017 sz.
határozattal együtt.

Iktatószám: PBK/1864-33/2017
Ügyintéző: Gross Tamás

Tárgy: A PBK/1864-30/2017 iktatószámú határozat
kijavítása.

HATÁROZAT
A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya (a továbbiakban:
Bányafelügyelet) a MOL Zala-Nyugat Koncesszós Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 79.) Bányavállalkozó
részére a „Zala-Nyugat” elnevezésű koncessziós szénhidrogén kutatási területre elkészített kutatási műszaki
üzemi tervet jóváhagyó PBK/1864-30/2017 iktatószámú határozatot az alábbiak szerint

kijavítja:
1. A PBK/1864-30/2017 iktatószámú határozat rendelkező részének 1.3. pontjának szövege
helyesen:
1.3. Alkalmazható kutatási módszerek: archív adatok összegyűjtése, meglévő 3D szeizmikus mérési
eredmények újrafeldolgozása, a „Zalabaksa 2D” mérés tervezése és végrehajtása mintegy 15,45 km
hosszúságú mérési vonalon, az újonnan elvégzett mérések feldolgozása és értelmezése, az archív
mérési adatok és új mérési adatok egységes rendszerbe integrálása. A mérési eredmények
birtokában 1 db (a terv szerint Well-1 jelzésű, feltételes) kutató mélyfúrás kitűzése, a kitűzött
fúrásponton a tervezett kutatófúrás lemélyítése, furadékminta vételezés, a minták laboratóriumi
vizsgálata. A fúrólyukban geofizikai mérések, rétegvizsgálatok kivitelezése és információszerző
termeltetés.
2. A PBK/1864-30/2017 iktatószámú határozat rendelkező részének 1.3.1. pontjában a kutatás
időütemezésének ismertetése a 3. és 4. évre vonatkozóan, helyesen:


3. és 4. év: A Well-1 (feltételes) kutatófúrás tervezése, gazdaságossági vizsgálatok, a fúrás
engedélyeztetése, a kutató mélyfúrás lemélyítése, rétegvizsgálatok kivitelezése, információszerző
termeltetés.

3. A PBK/1864-30/2017 iktatószámú határozat rendelkező részének 1.6. pontjának szövege
helyesen:
1.6. A jelen határozattal jóváhagyott kutatási tevékenységgel összefüggésben várható károk rendezésére
szolgáló biztosíték fedezeteként a MOL Zala-Nyugat Koncesszós Kft. által igazolt,
kedvezményezettként a Baranya Megyei Kormányhivatalt megjelölő – az OTP Bank Nyrt. (1051
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 24.) által kibocsátott 1-1-17-9400-0317-6 és 1-1-17-9400-0318-7
garancia számú, összesen xxxx Ft, azaz xxxx forint összegű bankgarancia, valamint a Zurich
Insurance Plc. (70 Mark Lane London EC3R 7NQ, UK) által igazolt, összesen xxxx EUR, azaz xxxx
euró összegre szóló felelősségbiztosítás szolgál. A bankgaranciák érvényességi ideje 2018. május
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22-én jár le, a felelősségbiztosítás 2017. december 31-éig érvényes. A MOL Zala-Nyugat
Koncesszós Kft. a felelősségbiztosítás meghosszabbítását minden év november 30-áig köteles
igazolni a Bányafelügyelet felé. Tekintettel arra, hogy a bankgarancia érvényességi ideje sem
fedi le a „Zala-Nyugat” elnevezésű terület kutatására engedélyezett időszakot, az annak
meghosszabbításáról szóló eredeti banki igazolást, a lejáratot 30 nappal megelőzően
(legközelebb 2018. április 22-éig) a Bányafelügyelet részére meg kell küldeni. Amennyiben a
bányavállalkozó a felelősségbiztosítás meghosszabbítását a fentebb megjelölt határnapig nem
igazolja, továbbá a bankgarancia igazolás lejárati idejét megelőző harminc nappal az újabb
igazolást nem nyújtja be a bányahatóságnak, a Bányafelügyelet a biztosíték összegét igénybe
veszi (a biztosítéki összeget lehívja). A határidő elmulasztása esetén, pénzügyi biztosíték
hiányában a Bányafelügyelet a bányászati (kutatási) tevékenység megkezdését, vagy folytatását – a
kötelezettség teljesítéséig – megtiltja.
A PBK/1864-30/2017 iktatószámú határozat többi része változatlan marad. A kijavítást tartalmazó
határozat az eredeti határozathoz csatolandó. A kijavítás ténye a PBK/1864-30/2017 iktatószámú döntés
eredeti példányára feljegyzésre kerül.

A jelen határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

INDOKOL ÁS
A budapesti székhelyű MOL Zala-Nyugat Koncessziós Kft. Bányavállalkozó meghatalmazott
képviselője, a szolnoki MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Engedélyeztetés, Bányamérés és Birtokjog
2017. augusztus 04-én a „Zala-Nyugat” elnevezésű koncessziós szénhidrogén-kutatás műszaki üzemi
tervének jóváhagyása iránti kérelmet terjesztett elő a Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
Bányászati Osztályánál. A Bányavállalkozó kutatási joga a Nemzeti Fejlesztési Miniszterrel megkötött és
2017. február 06-án hatályba lépett koncessziós szerződésen alapul.
A Bányafelügyelet a kérelem nyomán lefolytatott eljárás eredményeként 2017. szeptember 27-én
meghozta a PBK/1864-30/2017 iktatószámú döntését, amellyel jóváhagyta a „Zala-Nyugat” elnevezésű
területre vonatkozóan a koncessziós szénhidrogén-kutatás műszaki üzemi tervét. A PBK/1864-30/2017
iktatószámú határozat a jelen döntés meghozatala időpontjában még nem emelkedett jogerőre.
A Bányavállalkozó képviselője 2017. október 02-án, telefonon jelezte a Bányafelügyelet ügyintézőjének,
hogy a határozat rendelkező részének 1.3. és 1.3.1. pontjaiban a Well-1 jelű fúrás „feltételes” jelzője nem
került feltűntetésre, amit a Bányafelügyelet a jelen határozat rendelkező részének 1. és 2. pontjában pótolt.
A határozat ismételt felülvizsgálata során – a Bányavállalkozó képviselője által jelzetten kívül – fény
derült arra is, hogy a rendelkező rész 1.6. pontjában (a bányászati biztosíték ismertetése) a bankgarancia
érvényességi idejének meghosszabbítására vonatkozó időpont hibásan került megállapításra, ezért az a
jelen döntés rendelkező részének 3. pontjában került javításra.
A fentiek miatt a Bányafelügyelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 81/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a (2)
bekezdés c) pontja szerint a PBK/1864-30/2017 iktatószámú határozatot a rendelkező részben foglaltak
szerint kijavítja.
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A Bányafelügyelet a döntését a Bt. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a Bt. 22. § (1) bekezdésében
és a Bt. 43. § (1) és (3) bekezdésében megfogalmazott hatáskörében eljárva, a Ket. 71. § (1) bekezdésében
és a 81/A. § (2) bekezdésének c) pontjában foglaltaknak megfelelően, határozat formájában hozta meg.
A bányafelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati
Osztályának illetékessége a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.)
Kormányrendelet 3. § (1) és (4) bekezdéseiben, valamint a rendelet 1. mellékletében foglaltakon alapul.
A határozat kijavítása ellen a jogorvoslati lehetőséget a Ket. 81/A. § (3) bekezdése zárja ki.

Pécs, 2017. október 03.
Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Kormos Károly
bányakapitány
Kapják:
e-mailben:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39 II. em. e-mail:
zoldhatosag@zala.gov.hu
Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Hatsági Főosztály Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztály 8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4. e-mail: epitesugyzeg@zala.gov.hu
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 1555 Budapest, Pf.: 70. e-mail:
hatosagihivatal@hm.gov.hu
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területileg illetékes vízügyi hatóság 9700
Szombathely, Ady tér 1. e-mail: vas.mki@katved.gov.hu
Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője csomoderkorjegyzo@kelekabel.hu
Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal mb. Jegyzője kerkabarabas@gmail.com,
korjegyzo@zalaszam.hu
Lenti Város Önkormányzatának Jegyzője polghiv@lenti.hu
Pákai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője pakatitkarsag@kelekabel.hu
Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője kozoshivatal@redics.hu

Postai úton:
10. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Engedélyeztetés, Bányamérés és Birtokjog 5000 Szolnok, Ady
Endre utca 26.
11. Irattár.
Jogerőre emelkedés után (a PBK/1864-30/2017 iktatószámú határozattal együtt):
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (e-mailben).
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