
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal 

 

HATÓSÁ GI FŐO SZT ÁL Y  
BÁNY ÁS ZAT I  OS ZTÁL Y  

 

 
5000 Szolnok, Hősök tere 6. 5001 Szolnok, Pf. 164 Telefon: (56) 512 319  Fax: (56) 512 337 

e-mail: kh.banyaszat@jasz.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu 
 

 

 

Hungarian Build and                                          A döntés véglegessé vált: 2018. okt.10.                   

Credit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 

Budapest 

Kádár u. 5. fszt.7. 

1132 

 

                                                                                               

Iktatószám: JN/HF/BO/2915-2/2018. 

Tárgy: Zárójelentés elfogadása 

Melléklet: -  

                                                                                                 Ügyintéző: Hadabásné Csegöldi Erzsébet 

Telefon: 56/512-322 

 

 

   H A T Á R O Z A T  

 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (a 

továbbiakban: Bányafelügyelet) a Hungarian Build and Credit Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft.-nek (1132 Budapest, Kádár u. 5. fszt. 7., adószáma: 14714823-2-41, a továbbiakban: Bá-

nyavállalkozó) Gyula 0238/2 és 0238/3 hrsz.-ú ingatlanokat érintő területen homok (kód-

száma: 1453) kutatásának zárójelentését, földtani készletszámítását  

 

elfogadja 

a következők szerint: 

1. A megkutatott terület sarokpont koordinátái EOV rendszerben: 

 

Határpont Y (m) X (m) 

1. 818 736,33 143 485,02 

2. 818 860,47 143 496,58 

3. 818 876,26 143 326,95 

4. 818 650,57 143 305,93 

5. 818 651,58 143 314,88 

6. 818 646,63 143 331,39 
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                            Kutatási terület nagysága: 0,031342 km2 ( 3 ha 1342 m2 ) 

                              A kutatás alaplapjának szintje:  +80,00 mBf  

                              A kutatás fedőlapjának szintje: +90,00 mBf 

 

2. Jelen határozat véglegessé válását követően az Ásványi Nyersanyag és Geotermikus 

Energiavagyon Nyilvántartásba az alábbi adatokkal kell felvenni a lelőhelyet: 

 

A kutatás során talált ásványi nyersanyagok megnevezése:  

1.    homok (kódszáma: 1453) 

 

Kategória 

Földtani 

készlet 

(m3) 

 Műrevaló 

készlet 

(m3) 

Nem műrevaló 

(m3) 

C1 xxxx xxxx xxxx 

Összesen xxxx xxxx xxxx 

 

2.  kevert ásványi nyersanyag II. (kódszáma: 2312)  

 

Kategória 

Földtani 

készlet 

(m3) 

 Műrevaló 

készlet 

(m3) 

Nem műrevaló 

(m3) 

C1 xxxx xxxx xxxx 

Összesen xxxx xxxx xxxx 

 

3. kőzetliszt, iszap (kódszáma: 1422) 

 

Kategória 

Földtani 

készlet 

(m3) 

 Műrevaló 

készlet 

(m3) 

Nem műrevaló 

(m3) 

C1 xxxx xxxx xxxx 

Összesen xxxx xxxx xxxx 
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4. képlékeny agyag II. (kódszáma: 1419) 

 

Kategória 

Földtani 

készlet 

(m3) 

 Műrevaló 

készlet 

(m3) 

Nem műrevaló 

(m3) 

C1 xxxx xxxx xxxx 

Összesen xxxx xxxx xxxx 

 

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

Szolgálathoz címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van he-

lye. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 17.000 Ft, melyet a 10032000-01417179-

00000000 számú számlára kell megfizetni. A díj fizetésének megtörténtét a fellebbezőnek a 

fellebbezéshez mellékelt postai készpénz-átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a 

bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal (a továbbiakban együtt: be-

fizetési bizonylat) kell igazolnia. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és az 

A0150 kódszámot is fel kell tüntetni. 

 

I N D O K O L Á S  

 

 

A Bányafelügyelet a JN/HF/BO/1372-16/2018. számú, 2018. június 6-án véglegessé vált 

határozatával kutatási engedélyt adott a Bányavállalkozónak, a Gyula 0238/2 és 0238/3 

hrsz.-ú területekre homok és kevert ásványi nyersanyag II. ásványi nyersanyagokra. A Bá-

nyafelügyelet a kutatási engedély határozatot elírás miatt a JN/HF/BO/1372-19/2018. szá-

mú 2018. július 27-én véglegessé vált határozatával kijavította. 

A Bányafelügyelet a JN/HF/BO/1831-21/2018. számú, 2018. július 27-én véglegessé vált 

határozatával hagyta jóvá a kutatási műszaki üzemi tervet, mely 6 hónapig hatályos.  

A Bányavállalkozó a kutatást, a tulajdonosokkal történt megállapodás szerint a Gyula 

0238/2 és 0238/3 hrsz.-ú területeken végezte el. A Bányavállalkozó a kutatás befejezését 

követően, 2018. szeptember 5-én (jogvesztő határidő belül) 2 példányban benyújtotta a 

kutatás eredményéről készített ásványi nyersanyag kutatási zárójelentést, jóváhagyásra. 

A kutatás kivitelezése az alábbiak szerint történt: 

A kutatást a Gyula 0238/2 és 0238/3 hrsz.-ú ingatlanokon végezték el,   

- 6 db fúrás mélyítése összesen 56,01 fm hosszban,  

- minta vételezése, 

- laboratóriumi és minősítő vizsgálatok 

- készletszámítások, gazdasági értékelések.   

A kutatási területről 1:4000 méretarányú feltárási térkép, készletszámítási térkép és földtani 

szelvények készültek.   

A Bányafelügyelet megállapította, hogy  
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- a dokumentáció megfelel a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) végrehajtásá-

ról szóló 203/1998. (XII.19) Korm. rendelet (Vhr.) 8. § (2) és (3) bekezdés, valamint az ásványi 

nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás mód-

jának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet előírásainak,  

- a zárójelentést ellenjegyző Dr. Csillag János, a földtani szakértői névjegyzékben FSZ-

42/2016. szám alatt szerepel, 

- a 0,031342 km2 területen mélyített 6 db fúráspont sűrűsége megfelelő az ásványvagyon 

megalapozott meghatározására, 

- a készletszámítási terület meghatározása a Boldyrev módszerrel történt.  

A Bányafelügyelet a fentiek alapján a zárójelentést elfogadta.  

Az igazgatási szolgáltatási díjat a Bányavállakozó befizette.  

A Bányafelügyelet a jogorvoslat lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény (Ákr.) 112. §, 116. § és a 118. § (3) bekezdés alapján biztosította.  A 

fellebbezési díj mértékét és teljesítésének módját a bányafelügyelet részére fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj 

fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése és 

1. melléklete állapítja meg.  

A Bányafelügyelet határozatát a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 44. § (1) a) 

pontjában, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017.(VI.28.) 

Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésben meghatározott hatáskörében hozta, illetékessége a 

161/2017.(VI.28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésén és 1. mellékletén alapul.   

 

Szolnok, 2018. szeptember 10. 

 

 

 Tisztelettel:  

 Dr. Berkó Attila kormánymegbízott 

 nevében és megbízásából kiadmányozó: 

 

 

 

 

 

Dr. Palicz András 

 bányakapitány, bányászati osztályvezető 

 

 

 

 

Értesül: (tértivevénnyel) 

1. Hungarian Build and Credit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Kádár 

u. 5. fszt. 7. 

2. Irattár 
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Véglegessé válást követően: 

3. Hungarian Build and Credit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1132 Budapest, Kádár 

u. 5. fszt. 7. 

4. Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, Budapest (elektronikus úton). 

5. Irattár 


