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Schlumberger Logelco Inc. Magyarországi Fióktelep 

 

5000 Szolnok 

Kőrösi út 43. 

 

H A T Á R O Z A T 

 

A Szolnoki Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) a Schlumberger Logelco 

Inc. Magyarországi Fióktelep (5000 Szolnok, Kőrösi út 43.; továbbiakban: Kérelmező) ré-

szére robbanóanyag felhasználást engedélyező SZBK/3021-5/2011. számú határozatát (to-

vábbiakban: Határozat)  

 

módosítja. 

 

A Határozat 9./ pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

A robbantási munkáért felelős személy: 

 

     Robbantásvezető: 

neve:  Mátrai György  

 lakcíme:  8297 Tapolca-Diszel, Babits út 17. 

 robb.vez. eng. száma: RV-000239 

 

     Robbantásvezető helyettese (robbantási munkát tervező): 

neve:  Lente Miklós 

 lakcíme:  8300 Tapolca, Bacsó Béla út 27. 

 robb.vez. eng. száma: RV-000250 

 

     Robbantómester: 

neve:  Kiss Attila 

 lakcíme:  5008 Szolnok, Kiss János út 193. 

 robb.mest. eng. száma (határozat): VBK/3372-4/2012. 

 

A Határozat egyéb rendelkezései nem változnak. 



SZBK/1574-2/2013. 
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A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani 

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

zést a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak címezve a Bányakapitánysághoz 2 pld.-ban 

kell beterjeszteni. A fellebbezés 5.000 Ft illetékköteles, amelyet illetékbélyegben kell leróni a 

fellebbezésen. 

 

INDOKOLÁS 

 

A Bányakapitánysághoz a Schlumberger Logelco Inc. Magyarországi Fióktelep 2013. június 

05-én érkezett levelében a RUZSA-32 jelű szénhidrogén kút SZBK/3021-5/2011. számú rob-

banóanyag felhasználási engedélyében szereplő robbantásvezetőre és robbantómesterre vo-

natkozóan személyi változást jelentett be. 

 

A Bányakapitányság megállapította, hogy a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalma-

zásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX.4.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében meg-

határozott tartalmi követelménynek a robbanóanyag felhasználási engedélyében szereplő 

robbantásvezetőre és robbantómesterre vonatkozó személyi változás bejelentése megfelel, így 

nem volt akadálya a Határozat módosításának. 

 

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

Földtani Hivatalról szóló 267/2006. Korm. rendelet (Rendelet) 4/A. § (3) bekezdésében fog-

lalt bevonási feltétel nem állt fenn.  

 

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. Az illeték mértékét az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekez-

dése határozza meg. 

 

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

(1) bekezdés k) pontjában és a Rendelet 3. § (2) és (4) bekezdésében biztosított hatáskörében 

hozta, illetékességét a Rendelet 2. § (2) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg. 

 

Szolnok, 2013. június 10. 

  

 

 

 

 
 

 dr. Palicz András 
 bányakapitány 

 

 

 

 

 

 


