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Bányászati
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(továbbiakban: Bányafelügyelet) a RAG KIHA Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146. Bányavállalkozó) által benyújtott kérelmére az SZBK/1318/8/2010. számú határozattal „Kelebia”
elnevezésű kutatási területre adományozott kutatási jogadomány kutatási területének visszaadását
elfogadja.
Bányavállalkozó kutatási joga a határozat jogerőre emelkedésének napján az alábbi EOV
2

koordinátákkal jelölt, összesen 532 km kiterjedésű területen megszűnik:
Sarokpont

YEOV

XEOV

1.

685 000.00

120 000.00

2.

702 000.00

120 000.00

3.

702 000.00

100 000.00

4.

710 000.00

100 000.00

5.

710 000.00

87 806.89

Országhatár
6.

697 275.10

94 000.00

7.

685 000.00

94 000.00

Bányavállalkozó kutatási joga a határozat jogerőre emelkedésének napján megszűnik.
A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Szolnoki Bányafelügyeleten benyújtandó,
de a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz (1145 Budapest. Columbus u. 17-23.) címzett
fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezés esetén annak benyújtásával egyidejűleg az elsőfokú eljárás
igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át (26.750 Ft-ot) a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01417179 számú számlájára átutalással kell teljesíteni és
az átutalás megtörténtét a fellebbezéshez csatolva igazolni kell.
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I N D O K O L Á S
A Bányavállalkozó 2017. április 30-án a Kelebia megnevezésű kutatási terület egészének
visszaadására kérelmet nyújtott be a Bányafelügyeletre. A kutatásra engedélyezett időszak 2017.
szeptember 10-án jár le, ezért a kérelmet Bányavállalkozó határidőben nyújtotta be.
A Bányavállalkozó a visszaadásra kérelmezett területen az alábbi kutatási tevékenységet végezte:


meglévő, illetve megvásárolt adatok újraértelmezése, újrafeldolgozása



a RAG Kel-001 jelű szénhidrogén kutatófúrás lemélyítése



a RAG Kel-002 jelű kutatófúrás fúrási telephelyének előkészületei

A RAG Kel-001 jelű kutatófúrás szénhidrogén tároló réteget nem harántolt, meddő lett, ezért a fúrás
befejezésével egyidejűleg a kút műszaki felszámolása 2014. július 1-én megtörtént. A műszaki
felszámolás a lyukfej levágásra került a talajszint alatt, úgy, hogy a csősapka és a tűszelep minimum 1
m-rel került a talajszint alá. A Szolnoki Bányakapitányság a RAG Kel-001 bányaüzem újrahasznosítási
terv szerinti tájrendezését az SZBK/1169-17/2015 számú határozatával elfogadta.
Tekintettel arra, hogy a RAG Kel-002 jelű kutatófúrás esetében csak a fakivágás zajlott le az
előkészítés keretében, és a kút lemélyítése el sem kezdődött, a kút műszaki felszámolására nem volt
szükség. A fakivágás miatt a RAG Kiha Kft-nek tájrendezési kötelezettsége keletkezett, amelynek a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti
Osztály BK-05/ERD/05021-2/2017. ügyiratszámú tájékoztatása szerint az előírt Kelebia 11 C2 jelű
erdőrészleten erdősítési kötelezettségének eleget.
A fentiek alapján a RAG Kiha Kft. kutatási tevékenysége során keletkezett, bányakár, tájrendezési
kötelezettségét elvégezte, így a Bányafelügyelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 22. §
(14) bekezdése alapján a terület visszaadását elfogadta, és a kutatási jog megszűnését a területre
megállapította.
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 közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: 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 Magyar Bányászati és
Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében meghatározott
hatáskörben hozta, illetékessége a 2. § (2) bekezdésén és 1. sz. mellékletén alapul.
Szolnok, 2017. április 24.
Tisztelettel:
Dr. Kállai Mária kormánymegbízott
nevében és megbízásából

Dr. Palicz András
bányakapitány, bányászati osztályvezető
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Értesül (tértivevénnyel):
1. Címzett
2. Irattár

-3/3-

