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HATÁROZAT
A VeszprémiBányakapitányság
abányászatrólszóló 1993.évi XLVIII. törvény45. § (1)
'be~.:.sben,
valaminta vízkútfúrássalkapcsolatosq7AkmIi~veIo1ményekmegáJlapitásár61
szóló 3/1975.(VIII. 30.) OVH rendelkezés5. § (2) bekezdésben
foglaltak alapján a
Bódis IstvAn kútfúró egyénivAUalkozó(2800 Tatabánya,Borbély S. u. 69.) által
üzemeltetett
,
BHK-8 típusú fúróberendezés
UAZ 451 DM tip. tehergépkocsivalösszeépftve
)

Koronaterhelés:30 kN
vfzkútfúráslmunkák
fúróberendezéstésdokumentációjátfelnllvi7Sgáltaésa berendezést
elvégzésére
alkalmasnaktalálta,ezérta
mél}fúrási alkalmasságibizonyitványt kiadja.

...

A fúfóberendezés
alkalmazható:

kútfúrásra
kútjavftásra

-egyéb müszaki fúrásn (pl.. szerkezetkuJató,szondafúrásra) -a berende7:ést
legfeljebb
(amegengedett
üzemikoronatemelés)
30kN -ig igmybevev6technológia
alkalmazására
-,

készíteni.

amelyheztipusonkéntszámítással
igazolt technológiaiutasítástkell

2
A ~ndezést üzemeltetnijelen bizonyítvány mcllékl~ képez6 kezelési, karbent8tili á
szerelésiutasftásokalapján lehet, a gazdálkodószervezetköteles ezeket az utasftálOkataz
áintetteknekoktatni és kiadni.
A berelMieZéSt
ismételtfelillvw2álat nélkül Uzcmbentartható:

A kezel6személyzet
minimális létszámáta S~k~
köteJesmeghatározni.

2811.-lQ..

szerve7dVe22t6jea kezelái utasftásban

A tulajdonosszemélyébenbekövetkez/)váJto7Jstaz új tulajdonostelephelyeszerint illetékes
bánYakapitányságnál
be kell jelenteni.

A határozat
ellen a 2004.m CXL.tv.98-99.§-ajalapjána kézhezvételét61
mmftott 1S naJX>n
belU! a VeszprémiBánYakapitányság
útj6n . JMagyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz
elÖterjeszlettfellebbezéssellehetélni.
Indokolás
A kérebnez6a fúróbereDdezés
dokumentációjáta szOkséges
meUékJetekkel
ellátva terjesztette
be. A berendezésa dokwnentációvizsgálataalapjána biztonságosmunkavégzésfeltételeinek
megfelel.
A kérelmetbeterjcszt6az 57/2005.(VII. 7.) GKM rendeletbenel6frt eljárásidíjat megfizette.

A fellebbczéSfe
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smlgáltatú iItaJánOS
SDWJyairólszóló2004.évi. CXL t&vény 98.f (1) ~ 99.§(1) bek.
alapjánbiztositotta.
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A VeIZp'áni BányakapitánysAga (Bt.) .44.§-ban biztosítotthatásk6rbenjár el illetékességét

a 267/2006(XII.20.)Konn. rendeletalapftjameg.
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