TÁJÉKOZTATÓ
10 újabb pályázat jelent meg a 7. körös bányászati koncesszió keretében
Az innovációs és technológia miniszter koncessziós pályázati felhívásokat tett közzé
szénhidrogén kutatására, feltárására és kitermelésére Csongrád, Csorna, Érd, Kadarkút,
Kisvárda, Nyírbátor, Pusztaszer és Zala-Kelet területeken, geotermikus energia kutatására,
kinyerésére és hasznosítására Gádoros területen, továbbá lignit kutatására, feltárására és
kitermelésére Sajókápolna területen. Az erről szóló közlemény megtekinthető a
www.kormany.hu weblapon is.
A pályázati felhívások megtekinthetők az EU hivatalos lapján is:
SZÉNHIDROGÉN
Csongrád
C183 lapszám (2019/C 183/13) (2019.05.28.)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.183.01.0047.01.HUN&toc=OJ:C:2019:183:TOC
Csorna
C183 lapszám (2019/C 183/12) (2019.05.28.)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.183.01.0041.01.HUN&toc=OJ:C:2019:183:TOC
Érd
C183 lapszám (2019/C 183/11) (2019.05.28.)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.183.01.0036.01.HUN&toc=OJ:C:2019:183:TOC
Kadarkút
C183 lapszám (2019/C 183/10) (2019.05.28.)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.183.01.0031.01.HUN&toc=OJ:C:2019:183:TOC
Kisvárda
C183 lapszám (2019/C 183/09) (2019.05.28.)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.183.01.0026.01.HUN&toc=OJ:C:2019:183:TOC
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Nyírbátor
C183 lapszám (2019/C 183/08) (2019.05.28.)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.183.01.0021.01.HUN&toc=OJ:C:2019:183:TOC
Pusztaszer
C183 lapszám (2019/C 183/07) (2019.05.28.)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.183.01.0017.01.HUN&toc=OJ:C:2019:183:TOC
Zala-Kelet
C183 lapszám (2019/C 183/06) (2019.05.28.)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.183.01.0012.01.HUN&toc=OJ:C:2019:183:TOC

GEOTERMIKUS ENERGIA
Gádoros
C183 lapszám (2019/C 183/05) (2019.05.28.)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.183.01.0008.01.HUN&toc=OJ:C:2019:183:TOC

LIGNIT
Sajókápolna
C183 lapszám (2019/C 183/04) (2019.05.28.)
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.183.01.0004.01.HUN&toc=OJ:C:2019:183:TOC
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1.
A pályázati kiírásban meghirdetett területek koordinátái elérhetőek az alábbi
nevekre klikkelve (hivatkozással a felhívások 4. pontjára)
SZÉNHIDROGÉN
Csongrád
Csorna
Érd
Kadarkút
Kisvárda
Nyírbátor
Pusztaszer
Zala-Kelet
GEOTERMIKUS ENERGIA
Gádoros
LIGNIT
Sajókápolna

2.
A koncessziós pályázati kiírás megvásárlása, a vételár átutalása és az átvétel
módja (hivatkozással a felhívások 10. és 11. pontjaira)
A koncessziós pályázaton az vehet részt, aki a Koncessziós pályázati dokumentációt
megvásárolta. A Pályázati kiírás vételára nettó 100.000,- Ft (azaz százezer forint) + ÁFA,
amelyet az MBFSZ 10032000-01417179-00000000 számú Előirányzat-felhasználási
keretszámlájára, átutalással kell teljesíteni. A Pályázati kiírás ellenértéke készpénzben nem
egyenlíthető ki, és a vételár részben vagy egészben sem követelhető vissza.
A pályázati dokumentáció megvásárlásához pályázati azonosító lapot kell kitölteni 2
példányban. A Koncessziós pályázati dokumentáció a pályázat benyújtásának napját
megelőző napig – a Pályázati kiírás vételárának átutalását hitelt érdemlően igazoló okirat
bemutatása ellenében – a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban MBFSZ)
Ügyfélszolgálati irodájában (1145 Budapest, Columbus utca 17–23.) vehető át,
munkanapokon 8–14 óra között. Az átvételt az MBFSZ a Pályázati azonosító lapok
aláírásával igazolja, amelyből az egyik példány a vásárlónál marad.
A pályázati azonosító lapok és a hozzájuk kapcsolódó kitöltési útmutató – a pályázati
felhívások mellett – elérhető és letölthető a kormányzati portálról és a Hivatal
weboldaláról.
Természetes személy >>
Nem természetes személy >>
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Az átutalási közleményen minden esetben szükséges feltüntetni a Pályázati kiírást
megvásárló nevét, valamint az adott területre vonatkozó (az alábbi táblázatban szereplő)
kódot!
SZÉNHIDROGÉN
Csongrád

CSCHDV

Csorna

CSCHDV

Érd

ÉRCHDV

Kadarkút

KACHDV

Kisvárda

KVCHDV

Nyírbátor

NYCHDV

Pusztaszer

PSZCHDV

Zala-Kelet

ZKCHDV

GEOTERMIKUS ENERGIA
Gádoros

GAGTDV
LIGNIT

Sajókápolna

SKLIDV

További információk a pályázati kiírás megvételével kapcsolatban az alábbi telefonszámokon
kérhetők:
+ 36 1 301 2931
+36-20-772-6019
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3.
A pályázat benyújtásának határideje és helye (hivatkozással a felhívások 13.
pontjára)
A pályázatot kizárólag személyesen lehet benyújtani a pályázat benyújtására megadott
határidőben az MBFSZ Ügyfélszolgálati Irodájában (cím: 1145 Budapest, Columbus utca 1723.), magyar nyelven, a Pályázati kiírásban meghatározottak szerint.
A pályázatok benyújtásának időpontja területek szerint
SZÉNHIDROGÉN
2019. szeptember 25.

Csongrád

10–12 óra között
2019. szeptember 25.

Csorna

10–12 óra között
2019. szeptember 25.

Érd

10–12 óra között
2019. szeptember 25.

Kadarkút

10–12 óra között
2019. szeptember 25.

Kisvárda

10–12 óra között
2019. szeptember 26.

Nyírbátor

10–12 óra között
2019. szeptember 26.

Pusztaszer

10–12 óra között
2019. szeptember 26.

Zala-Kelet

10–12 óra között

GEOTERMIKUS ENERGIA
2019. szeptember 26.

Gádoros

10–12 óra között
LIGNIT

Sajókápolna

2019. szeptember 26.
10–12 óra között
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4.
A Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár kezelésében lévő
adatokról – A koncessziós pályázathoz szükséges adatszolgáltatás
A pályázat kiírásának napjától a pályázat benyújtására megállapított határidő lejártáig az
MBFSZ központi szervének székhelyén (1145 Budapest, Columbus utca 17-23.) található
Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár lehetőséget biztosít a koncessziós
tevékenységgel kapcsolatos korábbi kutatások jelentéseinek, dokumentumainak
megtekintésére.
Az adatokba történő betekintés igénylése, illetve a betekintés rendje a Magyar Állami
Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár kezelésében lévő adatokba történő betekintésnek és
az adatok kiadásának módjáról, valamint az adatközléssel kapcsolatos felszámítható
költségtérítés mértékéről szóló 2/2017. számú MBFSZ elnöki utasításban foglaltak szerint
biztosított.
Az Adattár koncessziós pályázatokkal kapcsolatos szolgáltatásainak igénybevételére előre
egyeztetett időpontban, ügyfélfogadási időben van lehetőség.
A jelentések és dokumentumok megtekintése kapcsán bejelentkezés és időpont-egyeztetés az
Adattár munkatársainál lehetséges a +36-1-373-1842-es telefonszámon, munkanapokon 9–14
óra között.
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