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HATÁROZAT
A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a Magyar Horizont
Energia Kft. (1126 Budapest Nagy Jenő utca 12. VI. emelet továbbiakban: Bányavállalkozó)
kérelmére az Őrség kutatási terület visszaadását elfogadja.
A visszaadott Őrség szénhidrogén kutatási terület sarokpontjainak koordinátái:

Sarokpont
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Y (m)
441 933,87
452 000,00
452 000,00
462 000,00
462 000,00
455 000,00
455 000,00
452 250,00
452 250,00

X(m)
161 500,00
186 645,09
180 000,00
180 000,00
170 000,00
170 000,00
158 650,00
158 650,00
161 500,00

Blokkok száma: 2
Területe: 511,69 km2
Bányavállalkozó kutatási joga a határozat jogerőre emelkedésének napján szűnik meg.
A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalhoz címzett, a Veszprémi Bányakapitánysághoz benyújtott fellebbezésnek van helye.
A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50 %-a
(28000. Ft). A fellebbezés díját a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1003200001417179-00000000 pénzforgalmi jelzőszámára kell átutalni és az átutalás igazolását a
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fellebbezéshez mellékelni kell. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az A031
kódszámot fel kell tüntetni.
INDOKOLÁS
A Bányakapitányság Bányavállalkozó részére 3213/2005. számon „Őrség” szénhidrogén
megnevezéssel kutatási jogot adományozott, meghatározva a kutatási területek nagyságát.
Bányavállalkozó, a tárgyi kutatási területre vonatkozó eddigi kutatások során nyert adatokat
feldolgozva úgy ítélte meg, hogy az Őrség kutatási területen szénhidrogének fúrásos kutatása
jelenlegi földtani ismeretek alapján, és a gazdasági helyzetet is figyelembe véve túlságosan
kockázatos, és az Őrség szénhidrogén kutatási területre vonatkozó kutatási jogról való
lemondás mellett döntött.
A kutatási terület visszaadásának kérelmét Bányavállalkozó 2013. június 26-án nyújtotta be a
Bányakapitányságra.
Bányavállalkozó, a Bányakapitányság által VBK/707/1/2009. számon kiadott létesítési
engedélyben foglaltak betartásával 2009-ben lemélyítette Őriszentpéter 0229/1 hrsz.-ú
ingatlanon a HHE-Őriszentpéter-ÉK-1 jelű szénhidrogén kutatófúrást. Mivel a kutatófúrás
meddőnek bizonyult, azaz nem harántolt kitermelhető szénhidrogén tartalmú réteget,
Bányavállalkozó a kutatófúrás felszámolása, és a terület rekultivációja, eredeti állapotba
történő helyreállítása mellett döntött.
Bányavállalkozó az 53/2012. (III.28.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdésében előírtak szerint,
a kutatófúrás felszámolásával kapcsolatos bejelentési kötelezettségének eleget tett, a
felszámolást elvégezte.
A kutatófúrás körzetének, a termőföld eredeti állapotba történő helyreállítása érdekében
elvégzett munkákat, a Körmendi Körzeti Földhivatal 10331/4/2012 számú határozatában
elfogadta.
Bányavállalkozó a felszámolt HHE-Őriszentpéter-ÉK-1 jelű meddő szénhidrogén kutató
fúráson kívül, más a felszín megbontásával járó kutatási tevékenységet nem végzett, ezért
bányakár, tájrendezési kötelezettsége a továbbiakban nem keletkezett.
Tekintettel a fentiekre a Bányakapitányság a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.)
22. § (14) bekezdése alapján az Őrség kutatási terület visszaadását elfogadta
A Bt. 43. § (9c) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett.
A fellebbezési jog a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési díj mértékét
és teljesítésének módját az 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése és 2.
melléklete állapítja meg.
A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) b) pontjában, valamint a 267/2006. Korm.
rendelet 3. § (4) bekezdésben meghatározott hatáskörében hozta, illetékessége a 267/2006.
Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésén és 1. mellékletén alapul.
Veszprém, 2013. július 4.
dr. Káldi Zoltán
bányakapitány
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Kapja:
1. Címzett (tértivevénnyel).
2. Jogerőre emelkedés után: MBFH (elektronikusan).
3. Irattár.
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