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H A T Á R O Z A T  

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) a Kiskunhalasi Geotermikus 

Projekt Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 83. - Engedélyes) részére Kiskunhalas 6449/45 hrsz. 

ingatlanon a földkéreg anyagi, szerkezeti és fejődéstörténeti sajátosságainak megismerésére 

irányuló  

földtani szerkezetkutatást engedélyez, 

a földtani szerkezetkutatási tervet megállapításokkal és feltételekkel jóváhagyja: 

 

1. A kutatás jogosítottjának neve: Kiskunhalasi Geotermikus Projekt Kft. 

 1143 Budapest, Hungária krt. 83. 

2. A Bács-Kiskun Megye, Kiskunhalas közigazgatási területét érintő ― 6449/45 hrsz-ú, legelő 

művelési ágú ingatlanrész ― kutatási terület határvonalának sarokponti koordinátái Egységes 

Országos Vetületi (EOV) rendszerben: 

 

• Területe: ~ 400 m
2
 

• A kutatási terület fedőlapja: terepszint 

Sarokpont YEOV XEOV 

1. 685 099.76 121 956.74 

2. 685 219.35 121 828.06 

3. 685 088.56 121 737.35 

4. 684 996.99 121 869.04 

 Terület: ~400 m
2
 

Az engedély  

2016. november 13-tól 

jogerős. 
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• A kutatás tervezett mélysége (a kutatási terület alapsíkja): -2400 m a Balti tengerszinthez 

viszonyítva. 

3. Az engedélyezett földtani kutatási tevékenység végrehajtási határideje: 2017. március 31.  

4. A jóváhagyott és záradékolt földtani kutatási tervben részletezett alkalmazható kutatási 

módszerek:  

Tervezett felszíni aktivitás:  

• egy kutatófúrás kerül lemélyítésre, várhatólag 2200 m mélységig, a kutatási területen kijelölt 

YEOV:685 100; XEOV:121 925 koordinátákkal megjelölt helyen. 

Geológia: 

• Kiemelten a fúrással megkutatni kívánt objektum környezetét – a földkéreg anyagi, szerkezeti 

és fejődéstörténeti sajátosságainak értelmezése, különös figyelemmel az adott helyszínen a 

mezozoós fedő és fekü szint meghatározása.  

5. A kutatást csak a jogerősségre és végrehajthatóságra vonatkozó záradékkal ellátott terv 

birtokában lehet megkezdeni. A záradékolt tervdokumentációt a tárgyi határozat jogerőre 

emelkedését követően küldi meg a Bányafelügyelet az Engedélyes részére. 

6. Az engedélyezett tervtől eltérni csak eltérési engedély, vagy e határozat módosítása alapján lehet, 

melyet a Szolnoki Bányafelügyelettől kell megkérni, a módosítására irányuló kérelmet a tervezett 

tevékenység megkezdését megelőzően kell a Bányafelügyelethez benyújtani. 

7. Az Engedélyes köteles a kutatási tevékenység megkezdésének tervezett időpontját, 8 nappal 

megelőzően, illetve a kutatás befejezését 8 napon belül a Bányafelügyelet részére írásban 

bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén bányászati szabálysértési bírság róható ki a 

bejelentés elmulasztójával szemben.  

8. Jelen engedély a kutatófúrás és a szükséges létesítmények építésére nem jogosít. Az egyes 

létesítmények építési engedélyeit a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó építményekre vonatkozó 

egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. Kormány rendelet előírásainak 

megfelelően külön eljárásban kell a Bányafelügyelettől megkérni.  

9. Földtani kutatást csak a bányafelügyelet részére a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 

folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelentett személy vezethet. 

10. A földtani kutatásról összefoglaló földtani jelentést kell készíteni, amelyet a kutatás befejezésétől 

számított 6 hónapon belül kell a bányafelügyeletnek benyújtani. Az összefoglaló földtani jelentés 

benyújtását megelőzően, vagy a benyújtás elmulasztása esetén, vagy ha az összefoglaló földtani 

jelentést a bányafelügyelet jogerős és végrehajtható határozatában elutasította, a kutatás során 

megismert földtani adatokat a földtani kutatásra jogosult nem használhatja fel, és nem 

hasznosíthatja. 

11. A földtani kutatási engedély hatályát veszti, ha a földtani kutatásra jogosult a kutatási 

tevékenységet a földtani kutatási engedély jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 6 

hónapon belül nem kezdi meg. 

12. Az Engedélyes, valamint a földtani kutatásra jogosult szervezet a kutatási tevékenységével 

okozott károkat a bányakárokra vonatkozó szabályok szerint köteles megtéríteni. 

13. A kutatási tevékenységgel összefüggésben várható károk rendezésére szolgáló biztosítékról a 

Bányafelügyelet, a szerkezetkutató fúrás létesítési engedélyezési eljárása során ― a kiviteli terv 

ismeretében ― dönt.  
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A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak 

címzett, a Szolnoki Bányafelügyeletnél benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés igazgatási 

szolgáltatási díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50%-a, azaz 31.000 Ft, amelyet az eljárás 

megindításával egyidejűen A0510 kód feltüntetésével kell a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

(1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) 10032000-01417179-00000000 számú számlájára átutalni. A 

befizetés igazolását a fellebbezéshez csatolni kell. 

I N D O K O L Á S  

A Kiskunhalasi Geotermikus Projekt Kft.  2016. október 17-én földtani szerkezetkutatásra vonatkozó 

engedély kérelmet nyújtott be a Bányafelügyeletre. A megkereséshez mellékelte az „Előirányzott 

munkaprogram” című dokumentációt. 

A dokumentáció tartozékai a kutatási tervvel előzetesen megkeresett 

 az ügyféli minőségben megkeresett hatóságok nyilatkozatai, 

 az érintett bányatelek jogosítottjának hozzájáruló nyilatkozata, 

 tulajdonosi hozzájárulás. 

A beérkezett kérelem, a mellékelt kutatási tervdokumentáció felülvizsgálata során a Bányafelügyelet 

megállapította, hogy az megfelel a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) végrehajtásáról 

rendelkező 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 6.§ (1) és (2) bekezdése előírásainak, tehát az eljárás 

lefolytatható.  

A Bányafelügyelet nyilvántartása alapján megállapította, hogy a kutatási terület határvonala a MOL 

Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) bányászati jogosultsága alatt álló 

„Kiskunhalas - II. – szénhidrogén" megjelölésű bányatelek területére esik. A dokumentum mellékletét 

képezi a bányatelek jogosítottjának hozzájáruló nyilatkozatát. 

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet földtani kutatás 

engedélyezése esetére nem jelöl ki közreműködő szakhatóságokat. Az Engedélyes a kérelem 

benyújtását megelőzően – a bányahatósági engedélyezési eljárás meggyorsítása érdekében – a Ket. 

15.§ (4) bekezdése alapján ügyféli jogállásuk tisztázása érdekében megkereste az ügy elbírálásában 

hatóságként vagy szakhatóságként részt nem vevő azon hatóságokat, amelyeknek feladatkörét az 

ügy érintheti. 

A megkeresett hatóságok közül az alábbi táblázatban szereplők hatáskörük, ezzel együtt ügyféli 

minőségüket állapították meg a kutatási tevékenységgel összefüggésben kérelmezett további 

eljárásokban: 

 

           Ügyféli nyilatkozatot adó hatóság       Nyilatkozat száma 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezet és Természetvédelmi 

Főosztály 

CSZ/01/14418-2/2016. 

Kiskunhalas Közös Önkormányzat Jegyzője V/371/2016. 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 

BKF/001/3650-2/2016. 

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35600/6372-1/2016.ált. 

A megkeresett hatóságok közül hatáskörük, ezzel együtt ügyféli minőségük hiányát is meg állapítják. 

 



JN/MEF/BO/2578-3/2016. 

- 4 / 4 - 

 

A rendelkező részben foglaltakat az alábbiak indokolják: 

 1-4. pont: A kérelemben és a kutatási tervben szereplő tényadatok.  

 6-7. pont: A Vhr. 6/E.§ (4), (5) bekezdése előírása. 

 8. pont: a Bt. 22. § (7) bekezdése, 

 9-11. pont: Bt. 22/D. § (4), (5), (6) bekezdése és a Vhr. 10/B.§ előírásai. 

 12. pont: A Bt. 37.§ előírása. 

 13. pont: A Bt. 41.§ (7) bekezdése b) pontjának előírása. 

A pénzügyi fedezetnek ki kell terjednie a bányakárok megtérítésére, valamint a tájrendezési 

kötelezettség teljesítésére is, ezért a bányafelügyelet a kutatófúrás építési engedélyében, az 

Engedélyes ajánlatának figyelembevételével írja elő a biztosíték nagyságát. 

A tevékenység esetleges ellenőrzése során, a határozatban foglalt feltételek teljesítése elmulasztása 

esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény (továbbiakban: Ket.)  94. § (1) bekezdésének előírásaiban foglaltaknak megfelelően fog 

eljárni. 

Fentiekre tekintettel a Bányafelügyelet a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

A kérelmező a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási 

költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII.30.) NFM 

rendelet 2. § (3) bekezdése alapján az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. 

A fellebbezés lehetőségét és benyújtásának határidejét a Ket. 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) 

bekezdése állapítja meg. A fellebbezés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét a 

78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. §, a megfizetés módját a 2. § (1) bekezdése írja elő. 

A Bányafelügyelet a határozatát a Bt. 44. § (1) a) pontjában, valamint a 267/2006. (XII.20.) Korm. 

rendelet 3. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörben hozta, illetékessége a 2. § (2) bekezdésén 

és 1. sz. mellékletén alapul. 

Szolnok, 2016. október 26. 

Tisztelettel: 

 Dr. Kállai Mária kormánymegbízott

 nevében és megbízásából  

 

 

  

 

      

 Dr. Palicz András 

 bányakapitány, bányászati osztályvezető 

 

 

 

 

 

Értesül (tértivevénnyel): 

1. Címzett 

2. Irattár 


