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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 a Sárbogárd kutatási terület visszaadását elfogadja.
A visszaadott Sárbogárd szénhidrogén kutatási terület sarokpontjainak koordinátái:
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Területe: 280 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 (22
000. Ft). A fellebbezés díját a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 10032000-0141717900000000 pénzforgalmi jelzőszámára kell átutalni és az átutalás igazolását a fellebbezéshez
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mellékelni kell. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az A031 kódszámot fel
kell tüntetni.
INDOKOLÁS
A Bányakapitányság Bányavállalkozó részére 3160/2005. számon Sárbogárd megnevezéssel
kutatási jogot adományozott, meghatározva a kutatási területek nagyságát.
Bányavállalkozó, a tárgyi kutatási területre vonatkozó eddigi kutatások során nyert adatokkal,
működő szénhidrogén-rendszer jelenlétét igazolni nem tudta, ezért a továbbiakban nem
tervezi a kutatási program folytatását, mert rendkívül költséges lépésekre lenne szükség, és
közben jelentős a geológiai kockázat. Mindezeket figyelembe véve a Bányavállalkozó,
Sárbogárd szénhidrogén kutatási területre vonatkozó kutatási jogról való lemondás mellett
döntött.
A kutatási terület visszaadásának kérelmét Bányavállalkozó 2013. június 28-án nyújtotta be a
Bányakapitányságra.
A Bányakapitányság a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 22. § (14) bekezdése
alapján a Sárbogárd kutatási terület visszaadását elfogadta, mert Bányavállalkozó a
visszaadásra kérelmezett területen nem végzett a felszín megbontásával járó kutatási
tevékenységet, ezért bányakár, tájrendezési kötelezettsége nem keletkezett. Az eddig elvégzett
kutatással okozott taposási és zöldkárokat Bányavállalkozó megtérítette.
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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