
A Központi Földtani Hivatal elnöke és a nehézipari miniszter 
8/1978. (NIM É. 26.) KFH—NIM számú együttes utasítása 

a nagy és értékes ásványi nyersanyaglelőhelyek felderítésében 
részt vevők jutalmazásáról

A földtani kutatás eredményességének növe
lése érdekében — a munkaügyi miniszterrel és 
a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a követ
kezőket rendeljük.

1. §

(1) Jutalomban kell részesíteni azokat a kuta
tókat (geológus, geofizikus, vegyész, matema
tikus, technikus stb.), akik nagy mennyiségű, 
különösen értékes ásványi nyersanyag lelőhe
lyének felderítésében érdemben részt vettek.

(2) Érdemi résztvevőnek azokat a kutatókat 
kell tekinteni, akik a kutatást végző vállalat 
bizonylataival (jelentés, munkanapló, prognózis, 
kutatási terv stb.) igazoltan, az ásványi nyers
anyaglelőhely felderítéséhez az ásványvagyon- 
prognózist megalkották, a kutatási programot 
elkészítették, a kutatási adatokat kiértékelték, a 
kutatási jelentést megbízhatóan elkészítették, 
továbbá akik a kutatás munkáját ténylegesen 
irányították.

(3) Jutalomban részesíthető az a személy is, 
akinek előzetes publikációja, tanulmánya, vagy 
írásbeli bejelentése alapján nagy és értékes 
ásványi nyersanyaglelőhelyet derítettek fel.

2 . §

(1) Az ásványi nyersanyaglelőhely akkor mi
nősül nagynak és különösen értékesnek, ha 
mennyisége 5 millió tonna szénhidrogént, 100 
millió tonna kőszenet, 250 millió tonna lignitet, 
10 millió tonna bauxitot, 50 millió tonna színes
ércet elér vagy meghalad, helybeni (in situ) 
potenciális népgazdasági értéke pedig mindegyik 
ásvány esetében legalább 2 milliárd forint.

(2) Az (1) bekezdésben nem elmlített egyéb 
ásványi nyersanyaglelőhelyet a KFH elnöke 
egyedi mérlegelés alapján nagy és különösen 
értékes előfordulásnak minősítheti, ha helybeni 
értéke az (1) bekezdésben meghatározott össze
get eléri, vagy meghaladja.

3. §

A lelőhely felderítésére vonatkozó kutatási 
jelentés alapján az Országos Ásványvagyon Bi
zottság állapítja meg, hogy az megfelel-e a 2. 
§-ban meghatározott követelményeknek.

4- §

(1) A kifizethető jutalom teljes összege nem 
haladhatja meg a felderített ásványvagyon hely
beni értékének egy ezrelékét, de legfeljebb

3 millió forintot, az egy főre eső része pedig 
3000 Ft-nál kevesebb és 25 000 Ft-nál több 
nem lehet.

(2) A Központi Földtani Hivatal elnöke a fel
derítő kutatás megalapozását szolgáló, a lelő
helyre vonatkozó ásványvagyon-prognózis, ku
tatási programjavaslat tartalmi megítélése és 
minősítése alapján a Pénzügyminisztériummal 
egyetértésben állapítja meg a kifizethető össze
get.

(3) A jutalmat az Országos Ásványvagyon 
Bizottság megállapítását követő 90 nap alatt a 
földtani kutatási keret terhére a Központi Föld
tani Hivatal fizeti ki. A jutalom összegével a 
költségvetési keretösszeg nem emelhető.

5- §

Az utasítás végrehajtásával kapcsolatos rész
letes eljárási szabályokat a mellékletként kiadott 
irányelvek tartalmazzák.

6. §

Ez az utasítás kihirdetésével lép hatályba. 
Juhász Ádám s. k., Dr. Fülöp József s. k,,

nehézipari minisztériumi a Központi Földtani Hivatal 
államtitkár elnöke

Melléklet

IRÁNYELVEK

a 8/1978. (NIM É. 26.) KFH—NIM számú 
együttes utasítás végrehajtásához

1. Az utasítás 2. § (1) bekezdésében meghatá
rozott szénhidrogén fogalmához: 1 milliárd m3 
földgáz ipari vagyont, illetve 1 millió tonna kő
olajipari vagyont kell 1 millió tonna szénhidro
génipari vagyonnak tekinteni.

2. Az utasítás 2. § (1) és (2) bekezdéséhez: a 
lelőhely helybeni értékének számítási módját, a 
műrevaló vagyon értelmezését (ipari vagyon, 
műrevaló kitermelhető vagyon) az OÄB 4663/ 
/1974. számú határozata alapján „A  legfonto
sabb ásványi nyersanyagok műrevalósági újra
minősítéséhez” készült szakmai módszertani 
előírás adja meg.

3. Az utasítás 3. §-ához: az előfordulást az 
OÄB a jelentés elfogadását dokumentáló határo
zatban a 2. § szerint is minősíti és javaslatot 
tesz a KFH elnökének a jutalmazásra.
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4. A kutatás fázisokra történő tagolásának 
jelenlegi gyakorlata szerint a lelőhely felderíté
sét, kőolajkutatásnál az ún. lehatároló kutatás
ról, más nyersanyagoknál az ún. előzetes kuta
tásról készített kutatási jelentés alapján kell 
befejezettnek tekinteni. Az OÄB a lelőhely nagy 
és különösen értékes mivoltát a felderítő kuta
tásról készített és elfogadott kutatási jelentés 
alapján is megállapíthatja.

5. A KFH elnöke a 2. és 3. §-okban foglaltak 
alapján a nagy és különösen értékes lelőhely 
felderítésében részt vett vállalattal közli a jutal
mazási feltételeket és a jutalmazási összeget.

6. A KFH elnöke hivatalos lapjában magán- 
személyek részére pályázatot hirdet a jutalom 
elnyerésére.

7. A fővállalkozó a kutatásban alvállalkozó
ként közreműködő vállalatokkal egyeztető tár
gyaláson gondoskodik a jutalmazási összeg vál
lalatok közötti felosztásáról.

8. A jutalmazási összeg vállalatok közötti fel
osztásánál a jutalmazható személyek számát kell 
irányadónak tekinteni. Az esetenként jutalmaz
hatók összes létszáma a 100 főt lehetőleg ne 
haladja meg.

9. Az alvállalkozók javaslataikat a fővállal
kozónak kötelesek megadni.

10. A jutalom személyenkénti odaítéléséről és 
kifizetéséről a kutatással megbízott fővállalkozó 
—  aki alvállalkozói nevében köteles eljárni — 
javaslata alapján, valamint a magánszemély(ek) 
által benyújtott pályázat alapján a KFH elnöke 
dönt.

11. A jutalmazási javaslatok és pályázatok 
elbírálása a KFH és NIM képviseletet biztosító 
bíráló bizottság közreműködésével történik.

12. Az 1. § (2) bekezdése szerint meghatáro
zottak körén belül a prognózis-, programkészí
tők, kutatás eredményét kiértékelők részére elő
irányozható személyenkénti jutalom összege 
maximálisan 25 000 Ft, minimálisan 3000 Ft.

A kutatást ténylegesen irányítók körére a 
személyenkénti jutalom maximuma 5000 Ft, 
minimuma 3000 Ft.

13. A vállalatok javaslataikat a szakszerve
zet egyetértésével készítik el.

14. A vállalatok csak a javaslattétel időpont
jában állományukban, vagy vállalatuktól köz- 
veltenül nyugállományba vonult dolgozókra vo
natkozóan készíthetnek javaslatot.

38


