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HATÁROZAT
A Pécsi Bányakapitányság (a továbbiakban: Bk.) a Mát-Er Bányászati Kft. (8297 TapolcaDiszel, Babits M. u. 17.) részére robbanóanyag felhasználását engedélyezi az alábbiak szerint:
1. A robbanóanyag felhasználás helye: Hévíz-Alsópáhok elkerülő út 5+500 – 5+700 km
szelvények közötti szakaszán, Felsőpáhok 052/12
hrsz-ot érintően;
célja: útbevágásban lévő kőpadok robbantása;
kivitelezésének módja: a záradékolt műszaki leírás szerint;
a mértékadó töltet tömege (Qf) 5 kg.
2. A biztonsági távolságok méretei:
 Repeszhatás elleni biztonsági távolság 100 m;
 Szeizmikus biztonsági távolság (1mm/s figyelembe vételével) 45 m;
 Légnyomás hatása elleni biztonsági távolságot nem kell számolni, minden töltetet
fojtani kell.
3. A robbantási munkához felhasználható robbantóanyag mennyisége:
Megnevezése

Mennyisége

Gyutaccsal közvetlenül indítható robbanóanyag
(pl.: Riogel, Permon, stb.)

200 kg
(kettőszáz)

Bányászati villamos- és villamosérzéketlen gyutacs
(pl.: Riodet, DeM-S, stb.)

300 db
(háromszáz)

A felsorolt robbanóanyagok csak érvényes megfelelőségi igazolás birtokában
használhatók fel.
4. A robbantási tevékenységet az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat
(továbbiakban ÁRBSz) előírásai, az engedélykérelemben és műszaki leírásban
szereplő biztonsági előírások, valamint a következő feltételek megtartásával szabad
végezni:
4.1. A polgári robbantási tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavarokat, vagy

súlyos munkabalesetet haladéktalanul be kell jelenteni a Bk-nak,
a
Magyar
Bányászati és Földtani Hivatalnak, valamint a területileg illetékes
rendőrfőkapitányságnak. A szóban tett bejelentést legkésőbb a következő munkanapon
írásban meg kell erősíteni.
4.2.

4.3.

Robbantás után a munkaterületet a robbantásvezető köteles átvizsgálni az
esetlegesen állva maradt, szétszóródott robbanóanyag felderítése végett. A
munkaterületet a további munkavégzésre átadni csak azután lehet, miután az
ott dolgozókat az esetlegesen állva maradt robbanóanyag észlelése esetén
követendő magatartásra kioktatták.
A robbantási munka a robbantásvezető helyszíni irányítása és ellenőrzése
mellett végezhető. Robbantás előtt a robbantásvezető köteles meggyőződni a
robbanóanyag elhelyezés megfelelőségéről.

4.4. A robbantási munka időtartama alatt a repeszhatás biztonsági távolságán kívül
vagy pedig a robbantásvezető által kijelölt védett helyeken kell tartózkodni. A
védett helyeken is kizárólag robbantási őrszemélyzet közvetlen felügyelete alatt
tartózkodhatnak személyek. Ennek érdekében megfelelő számú, kioktatott
őrszemélyzetet kell biztosítani.
5. A robbanóanyag felhasználás engedélyezett időtartama: Jó látási viszonyok mellett
nem korlátozott.
A robbanóanyag felhasználási engedély érvényességi ideje: 2014.07.31-ig.
A lejárt, érvényét vesztett robbanóanyag felhasználási engedélyt haladéktalanul vissza
kell küldeni a Bk-nak.
A robbanóanyag felhasználási engedély alapján felhasznált robbanóanyagokról a lejárt
felhasználási engedély visszaküldésével egyidejűleg jelentést kell küldeni a Bk.
részére.
6. A robbanóanyag felhasználási tevékenység felelős személye és egyben jelen határozatban
előírtak betartásáért felelős: Mátrai György robbantásvezető (lakcíme: 8297 TapolcaDiszel, Babits M. u. 17.; robbantásvezetői igazolvány száma: RV-000239).
A Bk. felhívja a robbantásvezető figyelmét, hogy jelen határozatban rögzítettek be nem
tartása (teljesítés elmaradása) esetén a kötelezettel szemben eljárási bírságot szabhat ki,
amennyiben a teljesítés elmaradása a kötelezettnek felróható.
7. Jelen engedély alapján csak polgári célú robbanóanyag felhasználása engedélyezett. Jelen
engedély nem mentesít más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatalhoz címzett, a Pécsi Bányakapitányságnál benyújtandó fellebbezésnek van helye.
Fellebbezés esetén az igazgatási szolgáltatási díj 50 %-át (15.000.-Ft) kell megfizetni. A díjat
az ügyfél előre, a fellebbezés benyújtását megelőzően köteles megfizetni. A fizetés
megtörténtét a postai készpénz átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy a
bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal a fellebbezés benyújtásakor
kell igazolni. A befizetési bizonylaton a befizetés jogcímét és az egyes eljárásokhoz rendelt –
57/2005. (VII.7.) GKM rend. 2. mell. szerinti – kódszámot is fel kell tüntetni (jelen esetben
D016).

INDOKOLÁS
A Mát-Er Bányászati Kft. 2014.04.10-én iktatott megkeresésében a Hévíz-Alsópáhok elkerülő
út 5+500 – 5+700 km szelvények közötti szakaszán, Felsőpáhok 052/12 hrsz-ot érintően
tervezett robbanóanyag felhasználás engedélyezését kérte a Bk-tól.
A Bk. megvizsgálta a Kft. kérelmét és az alábbiakat állapította meg:
 A Hévíz-Alsópáhok elkerülő út II. ütem (3+550 – 7+125 km szelvények között)
útépítési engedélyét a Zala Megyei Közlekedési Felügyelet NS/280/4/2006. számú
jogerős határozatában engedélyezte.
 Az útépítés kivitelezési munkáit végző Hévíz ’09 Konzorcium (Alsópáhok)
2014.04.03-án írásban megrendelte a Mát-Er Bányászati Kft-től az épülő elkerülő út
5+500 – 5+700 km szelvények közötti szakaszán lévő homokkőpadok robbantási
munkáit és az azzal kapcsolatos engedély beszerzését.
 A kérelemhez mellékeltek műszaki leírást, valamint robbantási tervtérképet, melynek
záradékolt példányai jelen határozat mellékletét képezik.
 A kérelem mellékleteként becsatolták a robbantás repeszhatásával érintett ingatlanok
tulajdoni lapjait, az érintett ingatlanok tulajdonosainak írásos hozzájáruló
nyilatkozatait, valamint a területileg illetékes közműszolgáltatókkal történt
egyeztetések jegyzőkönyveit.
 A Mát-Er Bányászati Kft. a robbanóanyag felhasználás engedélyezésének igazgatási
szolgáltatási díját megfizette, mely befizetésről kiállított számviteli bizonylat egy
példányát a Bk. jelen határozattal egyidejűleg megküld a befizetőnek.
 A Kérelmező megküldte a Bk. részére a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala által 2014.02.18-án kiállított hatósági erkölcsi
bizonyítványt, mely szerint Mátrai György Tibor esetében a 191/2002. (IX.4.) Korm.
rend. 6.§ (1) b/-d/ pontokban meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.
 A Kérelmező nyilatkozott arról, hogy a tervezett robbanóanyag felhasználással
összefüggésben robbanóanyag tárolására nem kerül sor.
 A robbantás tervezője (Mátrai György robbantásvezető; RV-000239) írásban
nyilatkozott arról, hogy a tervezett robbantás Általános Robbantási Biztonsági
Szabályzat szerinti repeszhatása, a rezgésre érzékeny létesítményeken várható
rezgések szeizmikus hatása nem veszélyezteti az életet, testi épséget, egészséget,
illetve vagyonbiztonságot.
 A megrendelő nyilatkozott arról, hogy a robbantási tevékenységgel érintett terület nem
érint természetvédelmi területet, sem Natura 2000 területet.
 A robbantásvezető nyilatkozott arról, hogy a tervezett robbanóanyag felhasználással
összefüggésben robbanóanyag építményben történő tárolására nem kerül sor.
A határozat 1-3. pontjában leírtakat a Bt. 44.§ (1) k./ pontjában biztosított hatáskörében
eljárva, a robbanóanyag felhasználás kérelemben foglalt konkrét adatok figyelembe vételével
rögzítette a Bk.
A megfelelőséggel kapcsolatos feltételt a 191/2002. (IX.4.) Korm. rend. 17.§ (1) bek.
előírására hivatkozással írta elő a Bk.
A határozat 4.1. pontjában előírt jelentési kötelezettséget a bányafelügyelet hatáskörébe
tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és
vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról szóló 9/2013. (III.22.) NFM rend. 3.§
(1) bek. előírása figyelembe vételével rendelte el a Bk.
A 4.2-4.4. pontok szerint az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról szóló 13/2010.
(III.4.) KHEM rend. (a továbbiakban: ÁRBSz) 71.§ (2),(5),(7) jogszabályhelyek előírásai
alapján, a megfelelő szintű felügyeleti munka biztosítása érdekében intézkedett a Bk.

A határozat 5. pontjában leírt érvényességet a kérelemben foglaltak figyelembe vételével
rögzítette a Bk. A lejárt engedély visszaküldésével kapcsolatos rendelkezést a Bt. 44.§ (2)
bekezdésben előírt nyilvántartás-vezetés teljesíthetősége érdekében írta elő a Bk.
A jelentési kötelezettségről a Ket. 88.§, és a Bt. 43.§ (2) bekezdésben leírtak alapján
rendelkezett a Bk., jelen határozatban engedélyezett robbanóanyag felhasználás hatósági
visszaellenőrzése céljából.
A felelős személyt a 191/2002. (IX.4.) Korm. rend. 2.§ 13. pontjára hivatkozással, az ÁRBSZ
3.§ (1), (4), 5.§ (1), (3) bek. előírásának, valamint a kérelemben foglaltak figyelembe
vételével rögzítette a Bk. a határozat 6. pontja szerint. Mátrai György 2016.04.21-ig érvényes
robbantásvezetői engedéllyel rendelkezik a kérelmezett robbantási tevékenység elvégzésére
feljogosító érvényességi körre.
Az eljárási bírság kiszabásának lehetőségével kapcsolatos figyelemfelhívást a Ket. 134.§ d/
pontban leírtak figyelembe vételével tartotta szükségesnek rögzíteni a Bk.
A határozat 7. pontja szerinti figyelemfelhívást azért tartotta szükségesnek a Bk., mert az
alaptevékenységgel (útépítés) összefüggő - a robbanóanyag felhasználási tevékenységen
kívüli - egyéb más tevékenységekre jelen engedély érvényessége nem terjed ki.
Tekintettel arra, hogy a tervezett robbanóanyag felhasználás nem érint természetvédelmi
területet, sem Natura 2000 területet, ezért a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló
267/2006. (XII.20.) Korm. rend. 4/A.§ (3) b/ pontban leírtak alapján az illetékes
környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség szakhatóságként történő bevonása nem
volt szükséges.
Tekintettel arra, hogy a tervezett robbanóanyag felhasználással összefüggésben robbanóanyag
építményben történő tárolására nem kerül sor, ezért rendőr-főkapitányság és
katasztrófavédelmi kirendeltség szakhatóságként történő bevonása nem volt indokolt, a
Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII.20.) Korm. rend. 4/A.§ (3) a/
és c/ pontok figyelembe vételével.
A Magyar Telekom Műszaki Szolgáltatások Igazgatóság Dél-dunántúli Szolgáltatási Központ
(Kaposvár) 4203262-47995841-2/2014. számú közműkezelői nyilatkozata szerint a tervezett
robbantási tevékenység a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő
távközlési hálózatot nem érint, a közműkezelői hozzájárulását megadta.
A DRV Zrt. Keszthely Ivóvíz Üzemeltetési Üzemvezetőség 200480-14-2/2014. számú közmű
egyeztetési jegyzőkönyvében leírtak szerint a tervezett robbantási tevékenység a DRV Zrt.
kezelésében üzemelő ivóvíz és szennyvíz közművek nyomvonalát nem érinti.
Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Nagykanizsai Régió NK 30373/2014. számú
közműegyeztetési jegyzőkönyvében leírtak szerint a tervezett robbantási tevékenység a
tulajdonukban lévő gázelosztó és célvezeték hálózatot nem érint.
Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Hálózati Osztály Nagykanizsai Régió 4111 EDE J
0351/2014. számú terv- és közműegyeztetési jegyzőkönyvében leírtak szerint a tervezett
robbantási tevékenység a tulajdonukban lévő létesítményt nem érint.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Ket.) 29.§ (4) b/ pontjában leírtakra hivatkozással a Bk. mellőzte az
eljárás megindításáról az érintett ügyfelek értesítését, tekintettel arra, hogy a kérelem
beérkezésétől (eljárás megindításától) számított 8 napon belül meghozta érdemi döntését.

A Bk. hatáskörét a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 43.§
(3), 44.§ (1) bekezdés k/ pontja biztosítja, illetékességét a 267/2006. (XII.20.) Korm. rend. 2.§
(2) bekezdés rögzíti.
A jogorvoslati lehetőséget a Ket. 98.§, 99.§, 102.§-okban előírtak alapján, a 72.§ (1) da/
szerint biztosította a Bk.
A fellebbezési eljárás díját a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási
díjakról valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII.7.)
GKM rendelet alapján állapította meg.
A kérelem 2014.04.10-én érkezett a Bk-ra. Jelen érdemi döntés postára adásának időpontja
2014.04.16. A kérelem benyújtásától az érdemi döntés postára adásáig összesen 6 nap telik el,
mely a Ket. 33.§ (1) bekezdésben biztosított 21 napon belül van.
A kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 2014.05.02-án telik le.
Az engedélyezési eljárás lefolytatásáért megfizetett igazgatási szolgáltatási díj
visszafizetésére a Bk. nem kell intézkednie.
Pécs, 2014. április 14.
dr. Riedl István
bányakapitány

A határozatot kapják:
1. Mát-Er Bányászati Kft., 8297 Tapolca-Diszel, Babits M. u. 17. (1 pld. számviteli
bizonylattal)
2. Mátrai György, 8297 Tapolca-Diszel, Babits M. u. 17.
3. Hévíz ’09 Konzorcium, 8394 Alsópáhok, Nemesboldogasszonyfai út 74.
4. Simotics Márk, xxxx
5. dr. Simotics Barnabás Imre, xxxx
6. Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. (mint a Felsőpáhok
052/12 hrsz-ú ingatlan tulajdonosi jogait gyakorló szervezet)
7. Magyar Telekom Műszaki Szolgáltatások Igazgatóság Dél-dunántúli Szolgáltatási
Központ, 7401 Kaposvár, Pf.: 147.
8. DRV Zrt. Keszthely Ivóvíz Üzemeltetési Üzemvezetőség, 8360 Keszthely, Vaszary
Kolos u. 13.
9. E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Nagykanizsai Régió, 8800 Nagykanizsa,
Király u. 1.
10. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Hálózati Osztály Nagykanizsai Régió, 8800
Nagykanizsa, Király u. 1.
A határozatot jogerőre emelkedést követően tájékoztatásul kapja elektronikus formában:
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, zalamrfk@zala.police.hu címen

