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

VÉGZÉS
MOL Őrség Szénhidrogén Koncessziós Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 79.) megbízásából a MOL Nyrt.
kérelmére az Őriszentpéter 08/18, 08/16, 08/17, 08/15 hrsz. alatti ingatlanokat érintő, szénhidrogén ipari
mélyfúrás lemélyítésének előzetes vizsgálata tárgyában benyújtott kérelme alapján 2021. január 15.
napján eljárás indult hatóságomnál.
A VA/AKF-KTO/242/2021. számú előzetes vizsgálati eljárás a MOL Őrség Koncessziós Kft.
megbízásából a MOL Nyrt. kérelmére
2021. február 17. napjától szünetel.
Felhívom a figyelmet arra, hogy hat hónapon belül az ügyfél kérheti az eljárás folytatását.
Amennyiben erre nem kerül sor, úgy hat hónap szünetelés után az eljárás megszűnik.
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/polgarikozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok oldalon is elérhetőek.
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Indokolás
A MOL Őrség Szénhidrogén Kft. által az Őriszentpéter 018/18 hrsz.-ú ingatlanon az Őri-M-1 jelű fúrási
telephelyén tervezett szénhidrogén ipari mélyfúrás lemélyítésének előzetes vizsgálata tárgyában 2021.
január 14-én kérelmet nyújtott be osztályomra.
A benyújtott dokumentáció áttanulmányozását követően hiánypótlási felhívás vált szükségessé
elsősorban táj- és természetvédelmi okokból. Tekintettel arra, hogy az ügyfél nyilatkozata alapján a
hiánypótlási felhívásban foglaltak elkészítése hosszabb időt igényel, az eljárás szünetelésére irányuló
kérelmet nyújtottak be.
Az előzmények alapján megállapítottam, hogy az eljárás szüneteltetésének jogszabályi akadálya nincs.
Végzésem elleni az önálló jogorvoslati jogot az Ákr. 112.§ (2) bekezdése e) pontja alapján biztosítottam.
Végzésem bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam.
A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017 évi I. törvény (továbbiakban:
Kp) 13. § (3) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp 39.
§ (1) bekezdése alapján határoztam meg.
A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp 77. §-án alapul, mely szerint, ha
egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság
tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban
kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.
Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályiról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.
A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d)
pontján és 13. § (1) c) pontján; illetékessége a 8/A § (1) bekezdésén alapul.
A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormánymegbízott kiadmányozás rendjéről
szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasításának III. fejezet 12. e) pontja alapján került átruházásra.
A végzést kapja:
1. MOL Őrség Szénhidrogén Koncessziós Kft. - 1117 Budapest, Budafoki út 79.
2. MOL Kft. - 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.
3. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály - 9700
Szombathely, Ady tér 1.
4. Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály 9900 Körmend, Szabadság tér 4. (nepegeszsegugy.kormend@vas.gov.hu)
5. Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály - Földhivatali Osztály 3. - 9900 Körmend,
Szabadság tér 4.
6. Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály - Batthyány
tér 2. (erdeszet@vas.gov.hu)
7. Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi
Osztály - 9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2. (novenytalaj@vas.gov.hu)
8. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője - 9941 Őriszentpéter, Városszer 106.
Szombathely, 2021. február 17.
Harangozó Bertalan kormánymegbízott
nevében és megbízásából
Bencsics Attila
osztályvezető

