
 
 
 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 
9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2.; 9701 Szombathely, Pf.: 183 

Telefon: (06 94) 506-700 Fax: (06 94) 313 283 E-mail: zoldhatosag@vas.gov.hu 

Iktatószám: VA/AKF-KTO/242-20/2021. 
Ügyintéző: dr. Bodorkós Erzsébet 
Telefon: (94) 506-700 

Tárgy: a MOL Őrség Szénhidrogén Kft. 
Őri-M-1 jelű fúrási telephelyén tervezett 
szénhidrogén ipari mélyfúrás 
lemélyítésének előzetes vizsgálati 
eljárása 
 

 

Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
Őriszentpéter 
Városszer 106. 
9941 

 

Tisztelt Cím! 

A MOL Őrség Szénhidrogén Koncessziós Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 79.) megbízásából a MOL 
Nyrt. kérelmére Osztályunkon eljárás indult az Őriszentpéter 08/18, 08/16, 08/17, 08/15 hrsz. alatti 
ingatlanokat érintő, szénhidrogén ipari mélyfúrás lemélyítésének előzetes vizsgálati eljárása tárgyban, 
amely eljárás szünetelését állapítottam meg az ügyfél kérelmére. 

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 
Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel felkérem, hogy a mellékelten megküldött 
hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételétől 21 nap időtartamra az érintett lakosság számára 
tegye közszemlére, illetve a helyben szokásos módon tegye közzé.  

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 5 napon belül 
értesíteni szíveskedjék. 

 
Szombathely, 2021. február 17. 
 
 

  
Harangozó Bertalan kormánymegbízott 

nevében és megbízásából 
 
 

Bencsics Attila 
osztályvezető 
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H I R D E T M É N Y 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88., 89. §-a alapján, továbbá a 
környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 21.§-a alapján tájékoztatom, hogy a MOL Őrség Szénhidrogén 
Koncessziós Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 79.) megbízásából a MOL Nyrt. kérelmére indult  -
Őriszentpéter 08/18, 08/16, 08/17, 08/15 hrsz. alatti ingatlanokat érintő, szénhidrogén ipari mélyfúrás 
lemélyítésének - előzetes vizsgálati eljárása tárgyában VA/AKF-KTO/242-19/2021. számú 
végzésemmel az eljárás szüneteléséről döntöttem.  
 
A döntés Őriszentpéter Város Polgármesteri Hivatalában és a Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 
és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán (Szombathely, 
Vörösmarty u. 2. szám alatt a 121. szobában) ügyfélfogadási idő alatt, előzetes időpont egyeztetést 
követően (tel.: 94/506-700) tekinthető meg.  

Ügyfélfogadási rend:     Hétfő: 830-1200 
Szerda: 830-1200, 1300-1600 
Péntek 830-1200 

A végzés és a hirdetmény megtekinthető és letölthető az nydtktvf.zoldhatosag.hu weboldalon is (e-
tájékoztató/Hirdetmények menüpont) 

A végzés a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek nincs helye, de az ügyfél a közléstől 
számított 30 napon belül jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per keretében kérheti a 
döntés felülvizsgálatát a Győri Törvényszéktől (9021 Győr, Szent István út 6.). A keresetlevelet a 
közigazgatási határozatot hozó szervnél kell benyújtani (Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és 
Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 9700 Szombathely, 
Vörösmarty Mihály utca 2.) vagy ajánlott küldeményként postára adni.  

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. 
évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza. Ha a keresetlevél alapján a hatóság 
megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben 
foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést 
is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.  

A bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket 
jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg. 
 
A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági 
eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III.18.) IM rendeletben meghatározott 
nyomtatványon is előterjesztheti. A nyomtatványok a https://birosag.hu/eljarasok-
nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok 
oldalon is elérhetőek. 

Szombathely, 2021. február 17. 

Vas Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 
            - Szombathely - 

A hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2020.   
A hirdetmény levételének napja: 2020.  
Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2020.    
A hirdetmény levételének napja: 2020. 
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