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HATÁROZAT 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya 

(továbbiakban: Bányafelügyelet) a Göblyös Zsolt egyéni vállalkozó (xxxx, továbbiakban: Kérelmező) 

Tiszakürt 038/16-17 hrsz-ú területekre vonatkozó homok ásványi nyersanyag kutatási engedély iránti 

kérelmét érdemi vizsgálat nélkül 

 

elutasítja, 

 

mivel a kérelem az adott ásványi nyersanyag vonatkozásában már megállapított bányászati joggal 

fedett területeket érint, így zárt területnek minősül. 

 

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz 

címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés 

igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50 %-a (12 500 Ft). A fellebbezés 

díját a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 10032000-01417179-00000000 pénzforgalmi 

jelzőszámára kell átutalni és az átutalás igazolását a fellebbezéshez mellékelni kell. A befizetési 

bizonylaton a határozat iktatószámát és az A0111 kódszámot fel kell tüntetni. 

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az 

ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. 
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I N D O K O L Á S 

 

Kérelmező 2017. 02. 09-én Tiszakürt helység 038/16-17 hrsz-ú területeire kutatási engedély kérelmet 

nyújtott be a Bányafelügyeletre. 

A Bányafelügyelet megállapította, hogy az érintett területre Balaton Istvánné egyéni vállalkozó (xxxx) 

részére JN/MEF/BO/2110-4/2016. számú határozattal, homok, lösz, képlékeny agyag II., és kevert 

ásványi nyersanyag II. ásványi nyersanyagra vonatkozó kutatási engedélyt adott. A kutatási engedély 

2016. szeptember 27-én jogerőre emelkedett. A kiadott engedély Cserkeszőlő, Tiszainoka, Tiszakürt 

külterületeinek a következő koordinátákkal lehatárolt részére érvényes: 

Határpont Y (m) X (m) 

1 734094,50 172909,63 

2 737110,04 172909,63 

3 737110,04 171904,13 

4 736712,76 171871,22 

5 736743,43 171419,01 

6 736832,12 171222,24 

7 736363,08 170481,99 

8 734094,50 170481,99 

Kutatási alaplap: +74,00 mBf, fedőlapja: +89,00 mBf. 

Kérelmező homok, ásványi nyersanyagra benyújtott kutatási engedély iránti kérelmében kérelmezett 

kutatási terület: 

 Y (m) X (m) 

1. 735256,82 171331,29 

2. 735009,06 171688,59 

3. 735787,41 172308,53 

4. 735542,91 172677,28 

5. 735579,34 172706,26 

6. 735581,85 172708,50 

7. 735857,53 172548,17 

8. 735971,06 172476,38 

9. 735997,60 172459,59 

10. 736150,43 172363,64 

11. 736158,96 172360,17 

12. 736158,32 172357,75 

13. 736095,90 171981,05 

14. 735891,05 171823,97 

15. 735705,46 171681,65 

16. 735625,68 171620,47 

17 735613,85 171611,65 

18. 735612,57 171613,23 

19. 735496,27 171518,17 

20. 735391,92 171436,52 

21. 735347,28 171401,59 

22. 735304,82 171367,72 
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Kutatási alaplap: 74,00 mBf, fedőlapja: 89,00 mBf. 

 

Balaton Istvánné egyéni vállalkozó részére engedélyezett kutatási terület magában foglalja a 

Kérelmező által engedélyezni kért kutatási területet. 

Az 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) 22. § (2) bekezdés alapján az adományozott kutatási 

jog vagy a kutatási engedély a kutatási területen a bányavállalkozónak kizárólagos jogot ad a további 

kutatási tevékenység elvégzéséhez. 

A Bt. 22. § (1) bekezdése szerint nyílt területen meghatározott ásványi nyersanyag kutatására a 

bányafelügyelet kutatási engedélyt ad. A Bt. 49. § 20. pontja szerint nyílt terület minden olyan terület, 

amely meghatározott ásványi nyersanyag vonatkozásában nem minősül zárt területnek. A Bt. 49. § 

24. pontja szerint zárt területnek kell tekinteni a már megállapított bányászati joggal fedett területeket 

az adott ásványi nyersanyagok vonatkozásában. 

 

A leírtak alapján a Kérelmező által kért kutatási engedélyben foglalt terület zárt területnek minősül, 

ezért a Bányafelügyelet kutatási engedélyt nem adhat rá. A Bányafelügyelet a rendelkező részben, a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

(Ket.) 30. § c) pontja alapján, a kérelmet elutasította, mivel az nyilvánvalóan lehetetlen célra irányul. 

 

Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat a Bt. 43. § (9b) bekezdése szerint megfizette. 

 

A határozat elleni fellebbezés lehetőségének közlése a Ket. 98. § (1) bekezdésben, valamint a Ket. 

99. § (1) bekezdésben előírtaknak felel meg.  

A Bányafelügyelet határozatát a Bt. 44. § (1) a) pontja és a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 3. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében hozta, illetékességét a 

Rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete alapítja meg. 

 

Szolnok, 2017. február 16. 

  

 Tisztelettel: 

        Dr. Kállai Mária kormánymegbízott 

              nevében és megbízásából kiadmányozó: 

 

 

 

 

 Dr.Palicz András  

 bányakapitány, bányászati osztályvezető  

 

 

 

Értesül:(tértivevénnyel) 

1. Göblyös Zsolt, xxxx 

2. Irattár 


