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HATÁROZAT
A Budapesti Bányakapitányság (a továbbiakban: Bányakapitányság) az Aranyponty Halászati
Zrt. (2440 Százhalombatta, Arany János u. 7., továbbiakban: Bányavállalkozó) részére, a
Telki I. (Páty) – dolomitmurva bányatelek területén való felhasználáshoz az alábbi
robbanóanyagok megszerzését engedélyezi:
Megnevezés

Mennyiség

Kezelésbiztos, gyutaccsal nem indítható, (AN-DO típusú) robbanóanyag

19.500 kg/év

Gyutacsérzékeny, kezelésbiztos robbanóanyag

7.500 kg/év

Nem sújtólégbiztos bányászati villamos gyutacs, vagy nonel-rendszerű gyutacs

3.300 db/év

Nonel-rendszerű (robbantóhálózat) kapcsoló

1.000 db/év

A megszerzett robbanóanyag tárolására szolgáló raktár helye: A robbanóanyag raktározás
nélkül, a robbantás napján, a robbanóanyag forgalmazótól közvetlenül a felhasználás
helyére, Telki I. (Páty) – dolomitmurva bányatelek területére kerül kiszállításra.
Jelen robbanóanyag megszerzési engedély 2013. december 31-ig, illetve ezen időn belül
visszavonásig érvényes. Az érvényét veszített engedélyt haladéktalanul vissza kell küldeni a
Bányakapitányságnak. A robbanóanyag megszerzési engedély érvényét veszíti, ha
érvényességi ideje lejárt vagy a kiadása alapjául szolgáló robbanóanyag felhasználási
engedély érvényét veszíti.
A robbanóanyag megszerzési engedély kiadásának alapjául szolgáló
 robbanóanyag felhasználási engedélyek száma: BBK/4535/5/2009.
 robbanóanyag felhasználási engedély 2014. december 31-ig érvényes.
Jelen eljárás költségeit a Bányavállalkozó viseli.
A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalnak címzett, a Budapesti Bányakapitányságon 2 példányban benyújtható fellebbezéssel
lehet élni. Fellebbezés hiányában a határozat a kézbesítéstől számított 16. napon jogerőre
emelkedik és végrehajtható. A fellebbezés esetén az 10032000-01417179-00000000 sz.
számlára igazgatási szolgáltatási díjat (7.500,- Ft) kell befizetni. A befizetés bizonylatán a
tárgyat és a „D013” kódszámot fel kell tüntetni. A befizetés igazolását a fellebbezéshez
csatolni kell. A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincsen lehetőség.
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
: 1591 Budapest, Pf.: 310.
E-mail: bbk@mbfh.hu

Ügyfélfogadás:
kedden 8-tól 12 óráig
csütörtökön 12-től 15 óráig

: (06-1) 373-1800
: (06-1) 373-1810

BBK/530-2/2013.

Indokolás
A Bányakapitányságra a Bányavállalkozó 2013. január 14-én kérelmet nyújtott be a Telki I.
(Páty) – dolomitmurva bányatelek területén való felhasználáshoz robbanóanyag megszerzési
engedély kiadására.
A Bányavállalkozó kérelmében kérte, hogy a megszerzési engedély 2013. december 31-ig
terjedő hatállyal kerüljön kiadásra.
A Bányakapitányság a kérelem elbírálása során megállapította, hogy a Telki I. (Páty) –
dolomitmurva bányatelek területén üzemelő bánya robbanóanyag felhasználását engedélyező
BBK/4535/5/2009. sz. engedély érvényessége 2014. december 31-én jár le. A fentiek
értelmében a Bányakapitányság jelen robbanóanyag megszerzési engedélyt 2013. december
31-ig terjedő érvényességgel adja ki.
Az Bányavállalkozó a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) 43. §
(9) bekezdése alapján felügyeleti díj fizetésére kötelezett. A bányafelügyelet részére fizetendő
igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól
szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdésében előírt felügyeleti díj, a rendelet
2. § 2. melléklet „D” táblázat 1.3. pontja szerinti 15.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj
mértékéig csökkentésre került. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló – fizetési
kötelezettséget nem keletkeztető számlát a Bányakapitányság megküldte az ügyfél részére.
A fellebbezés lehetőségét és benyújtásának határidejét a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98. §
(1) bekezdése, valamint a 99. § (1) bekezdése állapítja meg. A fellebbezés esetén fizetendő
igazgatási szolgáltatási díj mértékét a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló
57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet írja elő.
A Bányakapitányság határozatát a Bt. 44. § (1) bekezdés k) pontja szerinti hatáskörében
eljárva, a Ket. 72. § (1) bekezdése alapján adta ki, illetékessége a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésén és 1.
mellékletén alapul.
Budapest, 2013. január 31.

Dr. Szabados Gábor
bányakapitány
A Bányakapitányság határozatát postai kézbesítés útján tértivevénnyel az alábbiakkal közli:
1. Címzett (számlával)
2. Irattár
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