Iktatószám: PBK/2256-15/2017

Tárgy: Robbanóanyag felhasználás engedélyezése

Ügyintéző: Kovács István
: +36-72 795-267
MOLNÁR-KŐ Bányászati és Kereskedelmi Kft.
8315 Gyenesdiás, Meleghegyi u. 32.
Jogerőssé vált: 2017. december 14-én
HATÁROZAT
A MOLNÁR-KŐ Bányászati és Kereskedelmi Kft. (8315 Gyenesdiás, Meleghegyi u. 32.) részére
robbanóanyag felhasználását engedélyezem az alábbiak szerint:
1. A robbanóanyag felhasználás
•

helye: „Várvölgy II.(Csetényi dolomitbánya) dolomit” védnevű bányatelken lévő
bányában, Várvölgy 025/7, 025/8, 025/9 hrsz-ú ingatlanokat érintően;

•

célja: kőzetjövesztés;

•

kivitelezésének módja: a záradékolt műszaki leírás szerint;

•

a mértékadó töltet tömege: (a statikailag bizonytalan, megrongálódott építményhez
közelebbi (300 m-en belüli I.) területen „Qf1” = 65 kg

•

a mértékadó töltet tömege: (a statikailag bizonytalan, megrongálódott építménytől
távolabbi (300 m-en kívüli II.) területen Qf2 = 125 kg

2. A biztonsági távolságok méretei:
•

Repeszhatás elleni biztonsági távolság 325 m;

•

Szeizmikus biztonsági távolság: L1 = 322,5 m (a Qf1= 65 kg egyidejűleg robbanó
töltet esetében)

•

Szeizmikus biztonsági távolság: L2 = 447,2 m (a Qf2= 125 kg egyidejűleg robbanó
töltet esetében)

•

Légnyomás hatása elleni biztonsági távolsággal nem kell számolni, minden töltetet
fojtani kell.

3. A robbantási munkához felhasználható robbantóanyag éves mennyisége:
Megnevezése

Mennyisége

Kezelésbiztos, gyutaccsal közvetlenül nem indítható

100.000 kg

robbanóanyag (pl.: Austinite, ANDO Prill …)

(egyszázezer)

Kezelésbiztos, gyutaccsal közvetlenül indítható

60.000 kg

robbanóanyag (pl.: Emulex 1, Permon 10, Emsit 1)

(hatvanezer)

Bányászati villamos- és villamosérzéketlen gyutacs (pl.:

20.000 db

DeM-S …)

(húszezer)

Nem elektromos, korlátozottan hő- és víznyomásálló
gyutacs és kapcsoló (Nonel Unidet gyutacsok, Nonel
külső késleltető kapcsolók..)

10.000 db
(tízezer)
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Nem elektromos, korlátozottan hő- és víznyomásálló

3.000 m

indító vezeték (Dynoline nonel vezeték )

(háromezer)

Nem elektromos, korlátozottan hő- és víznyomásálló

1.000 db

indító vezeték (Nonel vezeték toldócső )

(ezer)

A felsorolt robbanóanyagok csak érvényes megfelelőségi igazolás birtokában használhatók
fel.
4. A robbantási tevékenységet az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról szóló
13/2010. (III.4.) KHEM rend. (a továbbiakban: ÁRBSz) előírásai, az engedélykérelemben
és műszaki leírásban szereplő biztonsági előírások, valamint a következő feltételek
megtartásával szabad végezni:
4.1

Jelen

robbanóanyag

felhasználási

engedély

csak

a

„Várvölgy

II.(Csetényi

dolomitbánya) dolomit” védnevű bányatelken lévő bányára vonatkozó, jogerős
határozattal jóváhagyott műszaki üzemi tervvel együtt érvényes.
4.2. A polgári robbantási tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavarokat, vagy
súlyos

munkabalesetet

Kormányhivatal

haladéktalanul

Hatósági

Főosztály

be

kell

Bányászati

jelenteni

a

Osztálynak

Baranya
(a

Megyei

továbbiakban:

Bányafelügyelet), a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnak, valamint a területileg
illetékes rendőr-főkapitányságnak. A szóban tett bejelentést legkésőbb a következő
munkanapon írásban meg kell erősíteni.
4.3. A nagyátmérőjű robbantólyukakkal történő robbantási munka a robbantásvezető, vagy
akadályoztatása esetén az általa írásban megbízott robbantásvezetői képesítésű
személy helyszíni irányítása és ellenőrzése mellett végezhető.
Robbantás előtt a robbantásvezető vagy akadályoztatása esetén az általa írásban
megbízott robbantásvezetői képesítésű személy köteles meggyőződni a töltési terek
megfelelőségéről, az indítótöltények megfelelő elhelyezéséről, a robbantóhálózat
ellenállásának ellenőrzéséről. Szükség esetén a töltetek tömegét csökkenteni kell.
4.4. 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.
4.5. A robbantások repeszhatása által érintett terület határán túl, a robbantás helyszínére
vezető utakon figyelmeztető táblákat kell elhelyezni és folyamatos meglétükről
gondoskodni kell.
4.6. A robbantás bányaüzemen belüli pontos helyét, időpontját, a töltetek tényleges
tömegét, a robbantáskori tényleges mértékadó töltet tömegét, valamint a töltetek
elhelyezésük és indításuk módját naplóban rögzíteni kell. Az e célra szolgáló naplót a
robbantástól számított legalább 5 évig meg kell őrizni.
4.7. A robbantás engedélyesének (MOLNÁR-KŐ Bányászati és Kereskedelmi Kft.) hitelt
érdemlő módon kell tudnia igazolni azon intézkedéseit, hogy a robbantás idejére a
repeszhatás elleni biztonsági távolság határán a keresztező utakat útőrökkel lezárta, a
járműközlekedésre szolgáló út esetén az őrt láthatósági mellénnyel, jelzőtárcsával,
illetve piros fényű lámpával ellátta, ismétlődő robbantások esetén a repeszhatás elleni
biztonsági távolság határát a keresztező utakon a robbantási veszélyre figyelmeztető
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táblákkal tartósan megjelölte, továbbá a robbantással kapcsolatos jelzésrend szerinti
jelzéseket a repeszhatás biztonsági távolságának határán is jól hallhatóan, legalább
kétszer leadta.
4.8.Ha a kiküldendő őrség ellenére a robbantás által veszélyeztetett övezeten belül
személyek észrevétlenül tartózkodhatnak, vagy oda jóhiszeműen bejuthatnak, a
robbantás előtt legalább 3 nappal, ismétlődő robbantás esetén évenként a helyileg
szokásos módon, közhírré tétellel fel kell hívni a lakosság figyelmét a repeszhatás elleni
biztonsági távolság határának jelzésére, a robbantási jelzésrendre, valamint a
követendő magatartásra.
5. A tervezett tevékenységnek a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi
követelményeknek a kérelemben foglaltaknak, ill. további feltételek érvényesítése:
5.1. A Keszthely-Várvölgy közötti 7343 j. összekötő utat a "Várvölgy II (Csetényi
Dolomitbánya} - Dolomit" védnevü bányatelken végzendő robbantás következtében
fellépő repeszhatás hatástávolsága a 9+550, illetve az 10+651 km szelvényekben metszi,
ezért az összekötő út fentiekben említett szelvények -közötti szakaszát-az időszakosan
elvégzendő robbantások idejére ideiglenesen le kell zárni, az alábbiakban részletezett
feltételek betartása mellett:
A közút teljes lezárását a robbantások idejére max. 10 perc időtartamra, naponta

5.1.1.

legfeljebb 2-2 alkalommal engedélyezett.
Az országos közút lezárásakor az alábbiakban felsorolt jelzésrendszert kell

5.1.2.

kiépíteni a lezárási pontok szelvényei környezetében mindkét forgalmi irány részére:
•

50 m – „50 km/h -s sebességkorlátozó" jelzőtábla tartóoszlopon

•

150 m – „70 km/h -s sebességkorlátozó, "Úton folyó munkák", valamint "Útzár"
veszélyt jelző táblák elhelyezése egymással azonos oszlopon

•

A lezárási pontoknál 500x2000 mm-es méretben piros-fehér harántsávos
terelőtáblákat kell alkalmazni, melyeken "Behajtani tilos" jelzőtáblákat kell
elhelyezni A "Behajtani tilos" jelzőtáblát a közúti padkában is el kell helyezni.
A közútkezelő hozzájárulás betartásáért felelős személyek:

5.1.3.
•

Neve: Lente Miklós - robbantás vezető
Cim.: 8300 Tapolca, Bacsó Béla u. 27.
Telefon.: 30/235-97-40

5.1.4.

A korlátozásnál felhasznált jelzőtábláknak 2. típusú fényvisszavető fóliával kell

rendelkeznie. A sebességkorlátozó tábláknak / kör / M=600 mm , a veszélyt jelző tábláknak
M=750 mm méretnagyságúnak kell lennie. A jelzőtáblák a közúti padkában úgy
helyezendők el, hogy a tábla külső éle és a szilárd burkolat között min. 1,0 m védőtávolság
biztosítva legyen a közúti forgalombiztonság érdekében.
5.1.5.

Robbantás

mentes

időszakban

a

lezárásnál

hatályos

jelzésrendszert

érvényteleníteni kell, azaz a táblákat a közúttal párhuzamosan el kell forgatni, hogy azok a
járműforgalom számára ne legyenek láthatóak A jelzőtáblákat a robbantások tényleges
végét követően a közúti padkából el kell távolítani.
5.1.6.

A kihelyezett jelzőtáblák üzemeltetési fenntartási igénye / mosás, igazítás, pótlás

stb. / engedélyest terheli.
5.1.7.

A két lezárási pontra egymással rádiós kapcsolatban lévő, narancs - piros, vagy

zöldes- sárga színű védőmellényt viselő jelzőőrt kell állítani, akik tájékoztatást adnak a
járművezetők részére az éppen aktuális helyzetről.
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5.1.8.

A tervezett robbantási munkálatokat azok megkezdése előtt 2 nappal minden

esetben Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatóság (8900 Zalaegerszeg,
Köztársaság u. 1.) Központi Ügyeletére 92/819530 és a Keszthelyi Üzemmérnökségre Tel 83 /819-749 - be kell jelenteni, mely bejelentést írásban is meg kell tenni.
5.1.9.

A robbantási munkálatok teljes időtartama alatt engedélyes felelős a közúton

ideiglenesen kialakított forgalmi rendért, az ott közlekedők élet- és vagyonbiztonságáért.
5.1.10.

A munkálatok végeztével az útszakaszt végig kell ellenőrizni, s a burkolatra kerülő

szennyeződéseket arról haladéktalanul el kell távolítani.
5.1.11.

A közútkezelői hozzájárulás 2019. szeptember11.-ig érvényes, azt követően

érvényét veszti. Az esetleges meghosszabbítását Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei
Igazgatóságnál ismételten kérvényezni kell.
5.1.12.

Abban az esetben, ha a robbantással összefüggésben a közútban, illetve annak

tartozékaiban kár keletkezik, úgy engedélyes Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei
Igazgatóság számára teljes körű: kártérítési felelősséggel tartozik
5.2. A robbantások időpontját minden esetben előzetesen közölni kell SMS-ben Sinka Gábor
tájegységvezetővel a +36 30 4910063 telefonszámon.
5.3. A tényleges robbantás időpontjáról- amennyiben a Bakonyerdő Zrt. kezelésében lévő
területet is érint a repeszhatás elleni számított biztonsági távolság - 48 órával előbb
írásban értesíteni kell a Bakonyerdő Zrt. Keszthelyi Erdészetét is. (cím: Keszthely, Sopron
u. 41. e-mail: keszthely@bakonyerdo.hu, vezető: Szakács István erdészeti igazgató)
5.4. Amennyiben a munkák a Várvölgy külterületi 025/1 helyrajzi számú földrészleten levő 424110 számú alappont állapotát vagy használatát veszélyeztetik, a pont áthelyezését,
illetve pótlását meg kell rendelni a Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági
és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztálytól (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.
Pf.: 145)
6. A robbanóanyag felhasználás engedélyezett időtartama:
•

Jó látási viszonyok mellett nem korlátozott.

•

A robbanóanyag felhasználási engedély érvényességi ideje: a műszaki üzemi terv

•

A robbanóanyag felhasználási engedély alapján a felhasznált robbanóanyagokról a

érvényességi idején belül, de legfeljebb 2021.12.31-ig.
tárgyévet követő év január 20. napjáig jelentést kell küldeni a bányafelügyelet részére.
7. A robbanóanyag felhasználási tevékenység felelős személye és egyben jelen határozatban
előírtak betartásáért felelős: Lente Miklós robbantásvezető (lakcíme: 8300 Tapolca, Bacsó
B. u. 27.; robbantásvezetői igazolvány száma: RV-000250 és Horváth Szilveszter (lakcíme:
8300 Tapolca, Radnóti u. 40. ; robbantásvezetői igazolvány száma: RV-000357).
A Bányafelügyelet felhívja a robbantásvezetők figyelmét, hogy jelen határozatban rögzítettek be
nem tartása (teljesítés elmaradása) esetén a kötelezettel szemben eljárási bírság szabható ki,
amennyiben a teljesítés elmaradása a kötelezettnek felróható.
A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálathoz

címzett,

a

Baranya

Megyei

Kormányhivatal

Műszaki

Engedélyezési

és

Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálynál benyújtandó fellebbezésnek van helye.
Fellebbezés esetén az igazgatási szolgáltatási díj 50 %-át (21.000.-Ft) kell megfizetni. A díjat az
ügyfél előre, a fellebbezés benyújtását megelőzően köteles megfizetni, és a fellebbezés
benyújtásakor a befizetés tényét igazolni.
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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 – 78/2015.
(XII.30.) NFM rend. 1. mell. szerinti – kódszámot is fel kell tüntetni (jelen esetben D0130).
INDOKOLÁS
A Molnár-Kő Kft. 2017.09.22-én érkezett megkeresésében a „Várvölgy II.(Csetényi dolomitbánya)
dolomit” védnevű bánya robbanóanyag felhasználási engedélyét kérte a Bányafelügyelettől,
kérelméhez csatolva az engedélyezési dokumentációt.
A Bányafelügyelet a kérelem és a hiánypótlás során megküldött engedélyezési dokumentációt
megvizsgálva az alábbiakat állapította meg:
- A „Várvölgy II.(Csetényi dolomitbánya) dolomit” védnevű bányatelken lévő bánya bányászati
jogosítottja (bányavállalkozó) a Molnár – Kő Kft. (8315 Gyenesdiás, Meleghegyi út 32.)
jogosult volt kérelmezni a robbanóanyag felhasználási tevékenység engedélyezését.
- Tárgyi bánya 2021.12.31-ig terjedő érvényességgel műszaki üzemi tervvel rendelkezik
(jóváhagyta a PBK/1320-17/2017. sz. határozat). A tervezett robbanóanyag felhasználási
tevékenység a MÜT-ben tervezett bányászati tevékenységgel összhangban van.
- A

Vas

Megyei

Kormányhivatal

Környezetvédelmi

és

Természetvédelmi

Főosztálya

(Szombathely) VA/KTF01/1976-7/2016. számon – a Várvölgy II. (Csetényi-dolomitbánya) –
dolomit védnevű bányatelken működő bánya teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati
eljárása alapján – környezetvédelmi működési engedélyt adott. A VA/KTF01/1976-14/2016.
számú határozattal kijavított környezetvédelmi működési engedély 2031. december 31-éig
érvényes.
- A tervezett robbanóanyag felhasználás és annak hatásai védett természeti területet, Natura
2000 területet érintenek. A természetvédelmi kezelő Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság 2017.09.11-én kelt 4927-2/2017. számú természetvédelmi kezelői nyilatkozatát
becsatolta a Kérelmező.
- A robbantás tervezője (Károly Ferenc robbantásvezető; RV-000426) az engedélykérelemben
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 megnevezett robbantásvezetők érvényes robbantásvezetői igazolvánnyal rendelkeznek
(Lente Miklós RV-000250 és Horváth Szilveszter RV-000357Bűnügyi

Nyilvántartó

Hatóság

–

Bányafelügyelet

jogsegély

a Belügyminisztérium
keretében

történő

megkeresésére adott, 2017.09.29-én kelt BMBNYI/12089-2/2017 sz. - tájékoztatása alapján
megállapítható volt, hogy - a 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet (a polgári felhasználású
robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről ) 7. § b) pont szerinti kizáró okok nem
állnak fenn Lente Miklós és Horváth Szilveszter vonatkozásában.
- A gázvezeték, gázelosztó és az elektromos távvezeték (132 kV) nyomvonala a szeizmikus
biztonsági távolságokon kívül található.
- A Várvölgy 025/7, 025/8, 025/9 hrsz bányában végzett robbantások, és azok biztonsági
távolságai a Várvölgy és Vállus települések 1000 m-es körzetét nem érintik.
- A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat a Molnár-Kő Kft. egyenlegére vonatkozó belföldi
jogsegély megkeresésre, az MBFH/2934-2/2017. sz. végzésében azt közölte, hogy a
Bányavállalkozónak az MBFH Járadékbevételi Osztály 2017. szeptember 23-i nyilvántartása
alapján nincs fizetési hátraléka.
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- Az illetékes Megyei Kormányhivatalok igazolásai alapján megállapítható volt, hogy a Bt. 5. §
(4a) bekezdésében foglaltak szerinti jogerős és végrehajtható határozattal megállapított
bírság tartozása a Kérelmezőnek nincs.
A határozat 1-3. pontjában leírtakat a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (a továbbiakban: Bt.)
44.§ (1) k./ pontjában biztosított hatáskörömben eljárva, a robbanóanyag felhasználás kérelemben
foglalt konkrét adatok figyelembe vételével rögzítettem.
A megfelelőséggel kapcsolatos feltétel a 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 28.§ - 37.§ előírására
hivatkozással lett előírva.
Jelen határozat 4.1. pontjában a tervezett robbanóanyag felhasználási tevékenységgel
összefüggő, annak alapjául szolgáló egyéb hatósági engedély előírásainak érvényessége miatt
rendelkeztem.
A 4.2. pontban 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 rendeltem el.
A 4.3. pontban az ÁRBSz 99.§ (2), (4), (6) jogszabályhelyek előírásai alapján, a megfelelő szintű
felügyeleti munka biztosítása érdekében intézkedtem.
A 4.4. – 4.8. pontokban előírtakat a Bt. 44.§ (1) k./ pontjában biztosított hatáskörében rendelte el
az eljáró hatóság, az ÁRBSz 70.§ (9), 81.§ (4), 96.§ (1)(3), 97.§ (1) (6) és 99.§ (5) (6),
bekezdésben leírtakra hivatkozással.
Az 5.1. pontban a kérelem mellékletét képező Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei
Igazgatósága által a 2017.09.11-én kelt, ZAL-1284/2/2015. számon kiadott közútkezelői
hozzájárulás feltételeit, az 5.2. pontban pedig a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 41142/2017. számú természetvédelmi kezelői hozzájárulásában előírt feltételét rögzítettem.
Az 5.3. pontban a Bakonyerdő Zrt. (8500 Pápa, Jókai u. 46.) ügyféli minőségében tett
nyilatkozatában foglaltakat-, az 5.4. pontban pedig Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali
Főosztály (mint a Várvölgy 025/1 hrsz-ú ingatlanokon bejegyzett földmérési jelek használatának
jogosítottja) 941/2017. sz. végzésében meghatározott feltételt érvényesítettem.
A földmérési jelek használatának jogosítottja végzését az alábbi indokolással látta el:
„A Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály PBK/2256-11/2017.
számú végzésével tájékoztatta hivatalunkat, hogy a 8315 Gyenesdiás, Meleghegyi u. 32.
székhelyű Molnár-Kő Bányászati és Kereskedelmi Kft. kérelmére a Várvölgy külterületi 025/1
helyrajzi számú földrészletet érintően a „Várvölgy II. (Csetényi dolomitbánya) dolomit” védnevű
bányatelken lévő bányában tervezett robbanóanyag felhasználásra vonatkozó hatósági
engedélyezési eljárás indult.
A Várvölgy külterületi 025/1 helyrajzi számú földrészleten található a 42-4110 számú vízszintes
alappont (kő). Erre vonatkozóan földmérési jelek elhelyezését biztosító közérdekű használati jog
van az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezve, melynek jogosultja a Magyar Állam, gyakorlója pedig
a Zala Megyei Kormányhivatal. A közérdekű használati jog a földmérési és térképészeti
tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 26. § (4) bekezdése alapján
50 m2 nagyságú ingatlanrészre vonatkozik, ami 4 méter sugarú körnek felel meg.
Az Fttv. 27. § (2) bekezdése alapján az ingatlan tulajdonosának, illetve a tulajdonosi jogok
gyakorlójának (vagyonkezelőjének) tartózkodnia kell minden olyan tevékenységtől, amely az
ingatlanon lévő földmérési jel megrongálódásához vagy megsemmisüléséhez vezethet. A
földmérési jel megrongálódását vagy megsemmisülését az ingatlan tulajdonosa, illetve a
tulajdonosi jogok gyakorlója (vagyonkezelője) a területileg illetékes ingatlanügyi hatóságnak
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köteles a tudomására jutását követően haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt napon belül
bejelenteni.
A (3) bekezdése alapján a földmérési jel helyreállításának, pótlásának, áthelyezésének,
megszüntetésének költségeit az viseli, akinek az áthelyezés vagy a megszüntetés az érdekében
áll.
A (4) bekezdés alapján a földmérési jel megóvása az ingatlan mindenkori tulajdonosának, a
tulajdonosi jogok gyakorlójának (vagyonkezelőjének), jogszerű használójának a kötelezettsége.
Az (5) bekezdés alapján az ingatlanügyi hatóság döntésével szemben a fellebbezés kizárt.
A fentiek alapján a Várvölgy külterületi 025/1 helyrajzi számú földrészleten a „Várvölgy II.
(Csetényi dolomitbánya) dolomit” védnevű bányatelken lévő bányában tervezett robbanóanyag
felhasználáshoz a hozzájárulásomat, valamint a 42-4110 számú alappontról a tájékoztatást a
hivatkozott jogszabályi előírásoknak megfelelően adtam meg.
A kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (3)
bekezdésének b) pontja, a 36. § b) pontja, valamint a 39. § (2) bekezdésének a) pontja alapján
állapítottam meg.”
A határozat 6. pontjában leírt érvényességet a hatályos műszaki üzemi terv érvényességi
idejének, valamint a kérelemben foglaltak figyelembe vételével rögzítettem. Az éves jelentési
kötelezettségről a Ket. 88.§, és a Bt. 43.§ (2) bekezdésben leírtak alapján rendelkeztem, jelen
határozatban engedélyezett robbanóanyag felhasználás hatósági visszaellenőrzése céljából.
A felelős személy a 121/2016. (VI.7.) Korm. rend. 4.§ (6 c) pontra hivatkozással, az ÁRBSZ 3.§ (1),
(4), 5.§ (1), (3) bek. előírásának, valamint a kérelemben foglaltak figyelembe lett rögzítve a
határozat 7. pontja szerint. Lente Miklós 2021.04.21.-ig, Horváth Szilveszter 2017.11..29-ig (!)
érvényes robbantásvezetői engedélyekkel rendelkeznek, többek között külszíni bányászati
robbantási munka érvényességi körre is.
Az eljárási bírság kiszabásának lehetőségével kapcsolatos figyelemfelhívást a Ket. 134.§ d/
pontban leírtak figyelembe vételével tartottam szükségesnek rögzíteni.
A robbantás repeszhatásával érintett Várvölgy 025/7, 025/8, 025/9, 024/6, 024/13, 024/14, 024/15,
025/1, 025/5, 025/6, 028/2, 029 és a Rezi 0144/9 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosait és ingatlannyilvántartásba bejegyzett jogosítottjait, valamint a 187/2009. (IX.10.) Korm. rend. 1.§ (1), (2) bek.
jogszabályhely előírásai alapján bejelentkezett és nyilvántartásba vett, az adott ügytípusnál
országos működési körrel rendelkező, ügyféli jogokkal felruházott társadalmi szervezet a
PBK/1685-8/2017. számú végzésben értesítettem, biztosítva a nyilatkozattételi lehetőséget.
A nyilatkozattételre biztosított időn belül az értesített ügyfelek közül a Bakonyerdő Zrt. és a Zala
Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály küldött nyilatkozatot. A nyilatkozó két ügyfél
feltételeit az eljáró hatóság a rendelkező rész 5.3. és 5.4. pontjába belefoglalta.
A Bányafelügyelet döntését a rendelkezésére álló határidőn belül meghozta, így a PBK/225610/2017. sz. végzés I. pontjában (függő hatályú végzés) foglaltakhoz joghatások nem
kapcsolódnak, az engedélyezési eljárás lefolytatásáért megfizetett igazgatási szolgáltatási díj
visszatérítésére a Bányafelügyeletnek nem kell intézkednie.
A Bányafelügyelet a megfizetett 42.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjról (V81BA7-04107
sorszámmal) számlát helyettesítő okmányt állította ki, amelyeket a Bányavállalkozónak megküldött.
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A fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. § (1) bekezdései, valamint a 99. § (1) bekezdés alapján
biztosította a Bányafelügyelet.
Az eljárás és a fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját a bányafelügyelet részére fizetendő
igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének
részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdés, és a rendelet
melléklete szerint állapította meg a Bányafelügyelet.
A Bányafelügyelet hatáskörét a Bt. 43.§ (3), 44.§ (1) bekezdés k/ pontja biztosítja, illetékességét a
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1)
bekezdés és az 1. melléklet rögzíti.
Pécs, 2017. október 24.
Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:
Kormos Károly
bányakapitány
A határozatot kapják:
1. MOLNÁR-KŐ Bányászati és Kereskedelmi Kft. 8315 Gyenesdiás, Meleghegyi u. 32.
2. Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt., 8500 Pápa, Jókai u. 46.
3. Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
4. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala Mi Igazgatóság, 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 1.
5. Bodó István, xxxx
6. Molnár Károly, xxxx
7. Piacsek Zoltán Károly, xxxx
8. Várvölgy Község Önkormányzata, 8316 Várvölgy, Kossuth u. 67.
9. Koroncz Béla Gábor, xxxx
10. Horváth Lajos, xxxx
11. Kisvarga Mária, xxxx
12. Huber Jenőné, xxxx
13. Karanovics Istvánné, xxxx
14. Halász Istvánné, xxxx
15. Kámán Bányászati és Kereskedelmi Kft. 8394 Alsópáhok, Fő u. 147. (tájékoztatásul)
16. Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 3539. (mint a Várvölgy 025/1 hrsz-ú ingatlanokon bejegyzett földmérési jelek használatának
jogosítottja)
17. Dráva Szövetség dravaszovetseg@t-online.hu
18. Energiaklub

Szakpolitikai

Intézet

és

Módszertani

Központ

energiaklub@energiaklub.hu
19. Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség eghajlatvedelmiszovetseg@gmail.com
20. Tudatosan a Környezetünkért Egyesület tudatosanpecs@gmail.com
21. ZÖLDFORRÁS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET rangajani60@gmail.com
22. Irattár
A határozatot tájékoztatásul kapja:
1. Zala Megyei rendőr-főkapitányság zalamrfk@zala.police.hu elektronikus címen
2. Országos Rendőr-főkapitányság igrend.orfk@orfk.police.hu elektronikus címen
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