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Geoinform Mélyfúrási Információ Szolgáltató Kft. 

 

5002 Szolnok 

Kőrösi u. 43. 

 

H A T Á R O Z A T 

 

A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a Geoinform Mélyfúrási 

Információ Szolgáltató Kft. (5002 Szolnok, Kőrösi u. 43.) részére robbantási munka végzé-

sére engedélyt ad a következő feltételekkel 

 

1./ A robbantási munka 

 

helye: Bács-Kiskun megyében, a Páhi 0358/5 hrsz.-ú külterületi ingatlan területén lé-

vő Páhi-2 jelű szénhidrogén kútban, melynek koordinátái EOV rendszerben:        

Y= 523513,92 m   X= 413031,31 m, 

 

célja:  rétegmegnyitás (fluidum-ásványtermelés), kút műszaki problémák felszámolá-

sa, öblítő-kör létrehozása, csövek, illetve rudazat kapcsolók lazítása vagy vágá-

sa, cementdugó elhelyezése és bridge-plug elhelyezés mélyfúrásban, legalább 

60 m mélységben. 

 

kivitelezésének módja: a robbantási munkánál használatos, páncélkábellel ellátott 

csörlős berendezéssel vagy termelőcsővel beépített robbantós szerkezetekkel.  

 

2./ A biztonsági távolságok méretei: 

 

- szeizmikus biztonsági távolság: 346 m (a maximális 12 kg-os egyidejűleg robbanó 

töltet esetében) 

- repeszhatás elleni biztonsági távolság: 30 m,  

- légnyomás elleni biztonsági távolság: 0 m 

 

Az alkalmazott egyidejűleg robbanó legnagyobb töltet tömege (Q): 

a) 60 m mélységtől: Q1 = 1,44 kg 

b) 100 m mélységtől: Q2 = 4,00 kg 

c) 173 m mélységtől: Q3 = 12,00 kg (max. 500 db perforátor és az indításukhoz szük-

séges hosszúságú robbanózsinór esetén) 
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3./ A robbantási munkához felhasználható robbanóanyagok:  

 

Megnevezése Mennyisége 

Perforátorok 5000 db 

Robbanózsinórok  500 m 

Gyutacsok és gyújtók   220 db 

Detonáció átadó   200 db 

Energia töltet   150 db 

Indító töltet     10 db 

 

A robbantási tevékenység során alkalmazandó robbanóanyag féleségeket az RTE 3. sz. mel-

léklete tartalmazza. 

 

4./  A robbantásvezető: 

neve:  Bagi Csaba 

 lakcíme:  5008 Szolnok, Kassák L. u. 52. 

 robb.vez. ig. száma: M-04-88 

 

5./ A robbantási munkát az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat és műszaki le-

írás rendelkezései, valamint a következő külön feltételek megtartásával szabad végezni: 

 

5.1. A robbantásokat a Robbantási Technológia szerint kell végezni. 

 

5.2. A robbantások időpontját megkezdésük előtt legalább 72 órával a Bányakapitányság-

nak be kell jelenteni. Rendkívüli munkavégzést azonnal be kell jelenteni. 

 

Az engedély a mellékelt dokumentációval együtt 2013. december 31-ig hatályos. Robbantási 

tevékenység csak hatályos műszaki üzemi terv esetében végezhető. 

 

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

Hivatalnak címzett, a Bányakapitányságnál benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A fellebbe-

zés igazgatási szolgáltatási díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50%-a (15.000.- Ft), 

melyet a 10032000-01417179-00000000 számú számlára kell befizetni és a befizetés igazolá-

sát az ügyirathoz mellékelni. A befizetési bizonylaton a határozat iktatószámát és a D016 

kódszámot is fel kell tüntetni. 

 

INDOKOLÁS 

 

A Bányakapitányság a Geoinform Mélyfúrási Információ Szolgáltató Kft. által 2012. decem-

ber 21-én beérkezett kérelmére robbanóanyag felhasználási engedélyt adott ki, mivel a kére-

lem előterjesztése és a tervdokumentáció műszaki tartalma kielégíti az Általános Robbantási 

Biztonsági Szabályzatról szóló 13/2010. (III.4.) KHEM rendeletben (ÁRBSz) előírtakat, és a 

robbantási munkával érintett kutatási terület tekintetében a bányavállalkozó (MOL Nyrt.) ha-

tályos kutatási műszaki üzemi tervvel (SZBK/156/2009/7. sz.) rendelkezik. A robbantási 

munka végzését a MOL Nyrt. rendelte meg a kérelmezőtől.  

 

A Bányakapitányság a rendelkező rész előírásait az alábbiak alapján rendelte el: 
 

5.1. ÁRBSz 70. § (1)-(3) bekezdés. 
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5.2. A robbantás időpontjának bejelentési kötelezettségét a robbantási munkák ellenőriz-

hetősége érdekében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 44. § (5) bekez-

dése és az ÁRBSz 10. §-a alapján írta elő a Bányakapitányság. 

 

A Bányakapitányság az engedély hatályát a kérelemnek megfelelően állapította meg a rendel-

kező rész szerinti korlátozással, figyelemmel a Bt. 27. § (1) bekezdésére.  

 

A Bányakapitányság az eljárásba szakhatóságot nem vont be, mert a Magyar Bányászati és 

Földtani Hivatalról szóló 267/2006. Korm. rendelet (Rendelet) 4/A. § (5) bekezdésében fog-

lalt bevonási feltétel nem állt fenn.  

 

A Bányakapitányság a határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés k) pontjában és a polgári felhasz-

nálású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. Korm. rendelet 4. § 

(2) bekezdésében biztosított hatáskörében hozta, illetékességét a Rendelet 2. § (2) bekezdése 

és 1. melléklete állapítja meg. 

 

A Bányakapitányság a fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás álta-

lános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) be-

kezdése alapján biztosította. A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját és a megfize-

tésének módját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint 

a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII.7.) GKM rendelet írja 

elő. 

 

Szolnok, 2013. január 09. 

  

 

 

 

                                                                                              dr. Káldi Zoltán  
                                                                                                 bányakapitány 

 

 

 

 

 


