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Előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelem

Őri-M-1 jelű tervezett mélyfúrás lemélyítése
A MOL Őrség Szénhidrogén Koncessziós Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 79.) megbízásából a MOL
Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Október
huszonharmadika u. 18. (a továbbiakban: MOL Nyrt.)) képviseletében kérjük előzetes vizsgálati
eljárás lefolytatását a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rend. (a továbbiakban: Khvr.) 3. melléklet 13. pontja
alapján.
A beruházás/tevékenység műszaki tartalma: szénhidrogén kutatása és feltárása (bányászat) céljából
Őri-M-1 jelű tervezett szénhidrogén ipari mélyfúrás lemélyítése (a kisajátításról szóló 2007. évi
CXXIII. törvény 2. § h) pontja és az 1/2004. (II. 12.) AB határozat szerint a bányászat a közérdeket
hivatott szolgálni)
A beruházás engedélyesei:
• MOL Őrség Szénhidrogén Koncessziós Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 79.)
• MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1117 Budapest,
Október huszonharmadika u. 18.)
Az iratok kézbesítési címe: Cégkapun keresztül a MOL Nyrt. (10625790) részére. Postai úton (csak
indokolt esetben): MOL Nyrt. 5000 Szolnok, Ady Endre út 26. A cégkapun elektronikusan megküldött
iratokat nem kérjük postai úton is továbbítani.
A beruházással érintett ingatlanok:
Őriszentpéter 08/18 (mélyfúrás helye, fúrási telephely), 08/16 és 07/17 (fúrási telephely), 08/15
(megközelítő útvonal) hrsz.
Településrendezési tervek, eszközök érintettsége:
Nyilatkozunk a Khvr. 4. számú melléklet 1. bl) pontja alapján, hogy a beruházás megvalósítása, a
tevékenység folytatása nem teszi szükségessé a településrendezési tervek vagy eszközök
módosítását.
Nyilatkozat örökségvédelmi hatóság részére:
Ezúton nyilatkozunk, hogy a beruházás (Őri-M-1 jelű mélyfúrás lemélyítése) bekerülési költsége az
500 millió forintot nem éri el, illetve a Kstv. szerinti kisajátításra nem került sor, ezért
nagyberuházásnak nem minősül. (Kötv. 7. § 20. pont)
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Kérelmünkhöz mellékeljük a Korm. rend. 4. melléklete szerinti dokumentációt, amelyet megfelelő
szakértői jogosultsággal rendelkező szakértők készítettek.
A 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. melléklet 35. pontjában előírt 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási
díj átutalásáról intézkedtünk. Az átutalás bankkivonat másolatát mellékeljük.
Kérjük, hogy a tényállás tisztázása után hozzák meg határozatukat majd – annak esedékessé
válásakor - a döntésük véglegessé válásáról is értesíteni szíveskedjenek Társaságunkat.
Tisztelettel,
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság képviseletében:

…………..…..………………………
Kálmán Miklós
Engedélyeztetési szenior szakértő

……………..……………………
Török Árpád
Engedélyeztetési szakértő

Kapják:

Címzett
Irattár

Mellékletek:

Előzetes vizsgálati dokumentáció és Natura hatásbecslés
Koncessziós társaság megbízása az eljárás lefolytatására
Szervezetünk képviselőinek meghatalmazásai és a meghatalmazásokat kibocsájtó személyek aláírási
címpéldányai egyszerű másolati példányokban
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