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Tárgy: Ölbő I.-CO2 bányatelek 2014-2015. évi termelési műszaki üzemi terv jóváhagyása 

 

MOL Nyrt. 

 

1117 Budapest 

Október huszonharmadika u. 18.   Jogerőssé vált: 2013. december 25-én 

 

H A T Á R O Z A T 

 

A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a MOL Nyrt. Kutatás-

Termelés MOL (1117. Budapest, Október huszonharmadika u. 18.; továbbiakban: 

Bányavállalkozó) Ölbő I.-CO2 bányatelek 2014-2015. évi termelési műszaki üzemi tervét a 

benyújtott műszaki leírás és térképmellékletek alapján 

 

jóváhagyja 

 

a következő feltételekkel: 

 

1. A műszaki üzemi terv 2015. december 22-ig hatályos. 

 

2. A tervidőszakban kitermelésre engedélyezett CO2 gáz mennyisége: 

 

Mező 

CO2 gáz 

2014 

Termelés 

(Mm
3
) 

2015 

Termelés 

(Mm
3
) 

Ölbő 

(termelés kezdete 1997. szeptember) 
xxxx xxxx 

 

3. A Bányakapitányság a biztosíték mértékére vonatkozó költségtervet, és az abban szereplő 

xxxx Ft biztosítéki összeget elfogadja.  

 

4. A Bányakapitányság Bányavállalkozó biztosítékadás módjára vonatkozó ajánlatát, amely 

bankgarancia, elfogadja. Bányavállalkozó a bankgarancia szerződés eredeti példányát a 

határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 30 napon belül köteles a 

Bányakapitányságnak megküldeni. Ennek elmaradása esetén a Bányakapitányság a biztosíték 

adási kötelezettség teljesítéséig a bányászati tevékenység folytatását felfüggeszti. 
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 A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatalhoz címzett, a Veszprémi Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtott 

fellebbezésnek van helye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 34000 Ft. A díj 

fizetésének megtörténtét a fellebbezőnek a fellebbezéshez mellékelt postai készpénz-átutalási 

megbízás igazoló szelvényrészével vagy a bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi 

bankkivonattal (a továbbiakban együtt: befizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési 

bizonylaton a határozat iktatószámát és az A 052 kódszámot is fel kell tüntetni.  

 

I N D O K O L Á S 

 

Bányavállalkozó a 2013. december 3-án benyújtott kérelmében kérte az Ölbő I.-CO2 

bányatelek 2014-2015. évi termelési műszaki üzemi tervének jóváhagyását. 

 

A Bányakapitányság felülvizsgálta a műszaki üzemi tervet és megállapította, hogy a kérelem 

megfelelt a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 27. § és a Bt. végrehajtásáról szóló 

203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Bt.Vhr.) 13-14. § előírásainak, s jóváhagyható volt. 

 

A műszaki üzemi terv jóváhagyási eljárásba szakhatóságok bevonására nem volt szükség a 

267/2006. (XII.19.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján. 

 

A határozat rendelkező részének 1. pontja a Bt. Vhr. 14. § (3) bekezdésén (figyelemmel a 

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2015. 

december 22-ig hatályos 305/9/2003. számú környezetvédelmi engedély hatályára), a 2. 

pontja a Bt. 27. § (4) bekezdésén, a 3. és 4. pontja a Bt. 41. § (7) és a Bt.Vhr. 25. (7)-(7a) 

bekezdésén (figyelemmel a költségterv megalapozottságára) alapul. 

 

A Bt. 43. § (9c) bekezdés alapján az igazgatási szolgáltatási díj rendezett. 

 

A fellebbezési jog a 2004. évi CXL. törvény (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 hatásköre a Bt. 44. § (1) a) pontján és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. 

rendelet 3. § (4) bekezdésén, illetékessége a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) 

bekezdésén és 1. mellékletén alapul.  

 

 

Veszprém 2013. december 6. 

 

Dr. Káldi Zoltán 

  bányakapitány 

 

Kapják: 

 

1. MOL NyRt. Kutatás-Termelés Hatósági Kapcsolatok, és Működés Támogatás 

Budapest (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) + számla 

2. Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősség 

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 
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3. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (jogerőre emelkedés után elektronikus úton). 

4. Irattár. 


