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Tárgy: Robbanóanyag felhasználási engedély 

 

 

Colas - Északkő Bányászati Kft. 

 

3915 Tarcal, 

Malom utca 10. 

 

HATÁROZAT 

 

A Budapesti Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a Colas - Északkő 

Bányászati Kft. (3915 Tarcal, Malom utca 10.; a továbbiakban: Bányavállalkozó) részére 

robbantási munka végzéséhez 

 

robbanóanyag felhasználási engedélyt ad 

 

az alábbiak szerint: 

 

1./ A robbantási munkák helye: „Márianosztra (Szob Malomvölgy) - andezit” védnevű 

bányatelken üzemelő bányaüzemben. 

 

2./ A robbantási munka célja: a Bányakapitányság által kiadott BBK/3147-20/2011. számú 

határozattal jóváhagyott, 2013. április 15-től jogerős kitermelési műszaki üzemi terv 

szerinti, bányászati célú kőzetjövesztés és kőzetdarabolás. 

 

3./ A robbantások kivitelezésének módja: a jelen határozat első, eredeti példányához 

mellékelt, annak elidegeníthetetlen részét képező, záradékolt dokumentációban foglaltak 

alapján. 

 

4./ Az alkalmazott mértékadó töltet (Qf) és az egy töltési térben (fúrólyukban) felrobbantásra 

kerülő legnagyobb töltet (G) tömege: 

 

I. számú robbantási területen a mértékadó töltet tömege: Qf-I. = 229,0 kg 

II. számú robbantási területen a mértékadó töltet tömege: Qf-II. = 111,0 kg 

 

Legnagyobb töltet tömege: G = 138,6 kg 

 

5./ Biztonsági távolságok 

 

- I. számú robbantási területen szeizmikus biztonsági távolság:    606 m 

- II. számú robbantási területen szeizmikus biztonsági távolság:   422 m 

- repeszhatás elleni biztonsági távolság:       200 m 

- léglökés elleni biztonsági távolság:      150 m 
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6./ A robbantási munkákhoz évente felhasználható robbanóanyagok: 

 

Megnevezése Mennyisége 

Kezelésbiztos, gyutaccsal indítható robbanóanyag 80.000 kg/év 

Kezelésbiztos, gyutaccsal nem indítható robbanóanyag 80.000 kg/év 

Bányászati villamos gyutacs  2.000 db/év 

Nonel - rendszerű gyutacs 2.000 db/év 

Nonel - rendszerű kapcsoló 2.000 db/év 

Nonel - rendszerű toldóvezeték (detonációs cső) 5.000 fm/év 

 

A robbanóanyagok átmeneti tárolási helye: nincs, a robbanóanyag a felhasználás napján 

érkezik a robbantás helyszínére, a fel nem használt robbanóanyagot a robbantással 

megbízott cég elszállítja. 

 

7./ A határozat elidegeníthetetlen részét képező záradékolt dokumentációban foglaltakon, 

valamint az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról szóló 13/2010 (III.04.) KHEM 

rendeletben foglalt feltételeken túlmenő biztonsági intézkedések: 

 

 A robbantásokról, a robbantást megelőzően legalább 3 nappal, hirdetmény útján vagy a 

helyben szokásos módon értesíteni kell az érintett lakosságot. 

 A robbantási munkákat robbantásvezető köteles irányítani a helyszínen. 

 A biztonsági őrök és a robbantásvezető között állandó kommunikációs lehetőséget kell 

biztosítani. Rádiótelefon biztosítása esetén figyelembe kell venni, hogy villamos 

izzógyújtófejjel történő robbantások során a rádiótechnikai eszközöket csak a 

robbantóanyagoktól (gyutacs, gyutacsvezeték, fővezeték) mért, legalább 50 m-es 

távolságon kívül szabad bekapcsolni. 

 A jelen határozatba és az engedélykérelemben foglalt utasítások betartásáért és 

betartatásáért az engedélyesnél megbízott robbantásvezető felel. A bányaüzem felelős 

műszaki vezetőjének a hatósági engedélyek és üzemi utasítások tekintetében fennálló 

felelőssége nem mentesíti a robbantásvezetőt a robbantási munkák tervezésére, 

ellenőrzésére és felügyeletére vonatkozó felelőssége alól. 

 A robbantás tartamára a repeszhatás elleni biztonsági távolság határát keresztező utakon – 

a biztonsági távolságon túl - őrséget kell felállítani. 

 A repeszhatás elleni biztonsági távolság határát a keresztező utakon a robbantási 

veszélyre figyelmeztető táblákkal tartósan meg kell jelölni. 

 A robbantási munkát csak nappali világosságban szabad végezni. 

 A robbantási munkában csak azok a személyek vehetnek részt, akik a 191/2002. (IX. 4.) 

Korm. rendelet - a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és 

felügyeletéről - 6.§ - ban előírtaknak megfelelnek. 

 

8./ A robbantási munka engedélyezett időtartama: napkelte után 1 óra – napnyugta előtt 1 óra. 

 

9./ Az engedélyesnél megbízott robbantásért felelős személy, robbantásvezető: 

 

- neve:       Veres Péter 

- lakcíme:       2628 Szob, Köztársaság utca 28. 

- robbantásvezetői engedély száma:   RV-000359 

 

10./ Az engedély a jelen határozat rendelkező rész 1. – 9. pontjaiban rögzített adatok 

változatlansága esetén, a jogerős kitermelési műszaki üzemi terv határozattal együtt 2018. 

december 31-ig, illetve visszavonásig érvényes. A határozat érvényét veszíti, ha a 
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határozat rendelkező rész 1. – 9. pontjaiban rögzített adatok bármelyike megváltozik, 

vagy az engedélyes az engedélyről lemondó nyilatkozatot tesz, illetve a bányafelügyelet 

visszavonja az engedélyt. 

 

11./ Jelen robbanóanyag felhasználási engedély a 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet 3. § (1) 

bekezdés c) pontja értelmében robbanóanyag megszerzésére is feljogosít. 

 

12./ Az érvényét veszített engedély első, eredeti példányát haladéktalanul (3 napon belül) 

vissza kell küldeni a Budapesti Bányakapitányságra. 

 

13./ A robbantási tevékenység megkezdése előtt legalább 3 munkanappal korábban értesíteni 

kell a robbantás pontos időpontjáról a Bányakapitányságot és a területileg illetékes 

környezetvédelmi felügyelőséget. 

 

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a Bányavállalkozó felügyeleti díjából levonásra került. 

Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért erre vonatkozóan a határozatban 

nem kellett intézkedni. 

 

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

Hivatalnak címzett, a Bányakapitányságnál 2 példányban benyújtható fellebbezéssel lehet 

élni. A fellebbezés esetén 10032000-01417179-00000000 számú számlára az első fokú 

eljárásra megállapított díj 50%-a (21.000,- Ft) igazgatási szolgáltatási díjat kell befizetni. A 

befizetésen „D014” kódszámot fel kell tüntetni. A befizetés igazolását a fellebbezéshez 

csatolni kell. 

 

INDOKOLÁS 

 

A Bányakapitányságra a Bányavállalkozó 2014. május 16-án kérelmet nyújtott be - amelyet 

2014. május 27-én és 2014. július 15-én kiegészített - a bányászati jogosultságában álló 

Márianosztra (Szob Malomvölgy) - andezit bányatelek bányaüzemében robbanóanyag 

felhasználási engedély kiadása céljából. A Bányakapitányság a kérelmet a rendelkező részben 

foglaltak szerint bírálta el, a robbantási munka végzésével kapcsolatos jogszabályokban, 

szabályzatokban előírtak érvényesítése érdekében. 

 

A Bányakapitányság a kérelem elbírálása során megállapította, hogy a bányaüzem 

BBK/3147-20/2011. számú határozattal jóváhagyott, 2013. április 15-től jogerős kitermelési 

műszaki üzemi terve 2018. december 31-ig hatályos, ezért a jelen engedélyt 2018. december 

31-ig tartó hatállyal adta ki. 

 

A tervezett robbantások az előírt feltételek teljesülése esetén az élet-, és vagyonvédelem 

követelményeit kielégítik, a közbiztonságot nem veszélyeztetik. A robbantásokhoz a tárgyi és 

személyi feltételek biztosítottak. Amennyiben a robbantás során életet, testi épséget, 

egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető körülmény áll elő bármely okból 

kifolyólag, a Bányakapitányság a robbanóanyag felhasználási engedélyt visszavonja. 

 

A Bányakapitányság a határozat 1- 13. pontjaiba foglaltakat a benyújtott kérelem és a 

191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet, valamint a 13/2010. (III. 4.) KHEM rendelettel életbe 

léptetett Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat előírásai alapján írta elő. 

 

A 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet 8. § a) pontja alapján a polgári robbantási tevékenységek 

és a robbanóanyag-forgalmazás folytatásával kapcsolatos adatok nyilvántartása érdekében az 

engedélyező hatóság köteles az engedélyeket a tevékenység megkezdése előtt öt nappal, az 
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ORFK-nak, illetve az illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságnak elektronikus 

dokumentum formájában megküldeni. 

 

Jelen határozat nem mentesíti a Bányavállalkozót az egyéb jogszabályokban előírt hatósági 

engedélyek beszerzése alól. 

 

A fellebbezés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét a bányafelügyelet részére 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes 

szabályairól szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet írja elő. A határozat elleni fellebbezés 

lehetőségének közlése a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdésben, valamint a Ket. 99. 

§ (1) bekezdésben előírtaknak felel meg. 

 

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

és k) pontja és a 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében biztosított 

hatáskörében, a Ket. 71. § (1) bekezdése alapján adta ki. A Bányakapitányság illetékességét a 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2 § (2) 

bekezdése állapítja meg. 

 

Budapest, 2014. július 15. 

 

 

 

Dr. Szabados Gábor 

bányakapitány 

 

A Bányakapitányság döntéséről értesül postai úton tértivevénnyel: 

1. Címzett (melléklettel+ számlával). 

2. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 1903 Budapest, Pf.: 314/15. 

 

A Bányakapitányság a határozatot hirdetményi úton teszi közzé, az alábbi intézmények 

hirdetőtábláin és internetes felületein, honlapokon: 

 

3. Márianosztrai Közös Önkormányzat 2629 Márianosztra, Rákóczi út 2. – hirdetőtábla 

4. Szob Város Önkormányzat 2628 Szob, Szent Imre utca 12. - hirdetőtábla 

5. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal – honlap 

6. magyarorszag.hu – internet felület 

7. Budapesti Bányakapitányság 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. - hirdetőtábla (faliújság) 

 

Hivatali kapun: 

 

8. Közép-Duna- Völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 

9. Országos Rendőr-főkapitányság 

10. Irattár 


