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Bevezetés

A szénbányászati szerkezetátalakítás területén � an-
nak szerkezetét és tartalmát tekintve � 2004-2005 év fo-
lyamán ismét változás következett be. A szerkezetátala-
kítási folyamatban lényeges szerepet betöltõ bányava-
gyon-hasznosító társaságok elvégezték a nekik szánt és
elképzelt feladatot, végelszámolással megszûntek, ma-
radék kötelezettségeiket egy, a SZÉSZEK által alapí-
tott új szervezet, egy közhasznú társaság vette át.

A hazai szénbányászat és az õt érintõ szerkezetátala-
kítás helyzetérõl már két alkalommal adtunk számot a
BKL Bányászat hasábjain: az 1994. évi 5. számban az
1990-1993 közötti idõszakról és a 2000. évi 4. számban
az 1994-1999 közötti idõszakról.

Szükségesnek tartjuk, hogy a folyamat ezen fázisá-
ban is tájékoztatást adjunk az érdeklõdõknek a 2000-
2004 közötti öt esztendõrõl, valamint hogy a szerkezet-
átalakítás adatait ezúton is megörökítsük.

Ezért ezen különszámban nem csak általános átte-
kintést adunk a szerkezetátalakítás folyamatáról, de a
folyamatban résztvevõ szakemberek bevonásával rész-
letesen bemutatjuk a három regionális vagyonhasznosí-
tó társaság mûködését, összefoglaljuk a vagyonhaszno-
sítás eredményeit, áttekintjük a teljesített kötelezettsé-
geket, a felszámolásban átvállalt mûszaki és humán fel-
adatok végrehajtását, továbbá beszámolunk a maradék
kötelezettségek és az újonnan vállalt állami feladatok
teljesítésére létrehozott új szervezet beindulásáról és
terveirõl.

Áttekintés

Bár célunk és szándékunk az 1990-ben indult szer-
kezetátalakítási folyamat harmadik, 2000-2004. közötti
szakaszát áttekinteni, és bár az elõzõ beszámolók is bõ-
ven tárgyalták a kiinduló helyzetet, a szerkezetátalakítás
okait, az eseményeket és az összefüggéseket, úgy gon-
doljuk, ha röviden is, de most is vissza kell mennünk a
�kályhához�, hogy a történet kerek, egész és érthetõ le-
gyen.

Az 1980-as évek végére a gazdasági válság jelenségei
sûrûsödtek, ezen belül a szénbányászat egésze is csõdhely-
zetbe került.A szénigény visszaesett, az állami támogatás
megszûnt, a szénárat piaci alapon állapítják meg. Két

vállalatnál már 1990-ben elkezdõdött a felszámolás
(Nógrád és Dorog), de a többi helyzete sem adott okot
optimizmusra. A folyamatos elbocsátások nyugtalansá-
got okoztak, az uránbányánál Pécsett szervezett mun-
kásmegmozdulásra került sor. Az újonnan alakult kor-
mány 1990 õszén az iparág problémáinak kezelésére Szén-
bányászati Szerkezetátalakítási Központ (SZÉSZEK)
néven létrehozta azt a gazdasági és közlekedési minisz-
térium mellett dolgozó államigazgatási szervezetet,
amelynek az alapító határozata, majd annak módosítá-
sai alapján feladata lett:

� a létrejötte után csõdbe jutott szénbánya vállalatok
felszámolási eljárásainak lefolytatása felszámolóként,

� részvétel a szerkezetátalakítás elõkészítésében és
szervezésében,

� az integráción kívül maradt szénbányák állammal
kapcsolatos ügyeinek intézése,

� a bányabezárásokra elkülönített állami pénzkere-
tek elosztása, felhasználásának ellenõrzése.

A tárgyalt idõszakban elvégzett tevékenységet fenti
feladatok szerint rendszerezve tekintjük át.

A felszámolások

A SZÉSZEK bírósági kijelölés alapján hét szénbá-
nyavállalat felszámolója lett. Az összesen kilenc vállalat
közül annak a hétnek, amelynek felszámolása 1991-
1993 között, a SZÉSZEK alapítása után kezdõdött.

A felszámolás kezdõ idõpontjában valamennyi válla-
lat még termelõ tevékenységet folytatott. A Bányászati Ak-
namélyítõ Vállalatot kivéve ez a termelõ tevékenység,
azaz a széntermelés nem is volt megszüntethetõ rövid
idõn belül, hiszen a szenet mind az erõmûvek, mind az
egyéb felhasználók még igényelték, azt más fûtõanyag-
gal vagy importtal kiváltani nem lehetett, ezért a terme-
lést hosszabb-rövidebb ideig fenn kellett tartani a felszá-
molás körülményei között is veszteséges volta ellenére.

A felszámolások helyzetét alapvetõen három dolog,
három esemény változtatta meg:

A kormány által elhatározott szénbánya-erõmû in-
tegráció;

� az egyes integráción kívül maradt bányák vállalko-
zásba adása és

� a bányavagyon-hasznosító (BVH) társaságok lét-
rehozása.

A szénbányászati szerkezetátalakítás folyamata 2000-2004 között
TÓTH ÁKOS okl. gépészmérnök, okl. mérnök közgazdász, igazgató (SZÉSZEK, Budapest)

A cikk utal a szénbányászati szerkezetátalakítást kiváltó okokra, valamint a szerkezetátalakítást vezénylõ
SZÉSZEK tevékenységét vázolja, továbbá a bánya-erõmû integráción kívül maradt bányák közül a lencse-
hegyi bányával részletesebben, majd a BVH Rt.-k mûködésével összefoglalóan foglalkozik. Végül jövõképet
kaphatunk a további munkákról.
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A célbányák-célerõmûvek integrációjára az 1992.
november 12-én elfogadott kormányhatározat
(3530/1992.) alapján egy év alatt (1993. március 31. és
1994. március 31. között) került sor, ezáltal 14 mûködõ
bánya került erõmûvi tulajdonba.

Az integráció által nem érintett 13 bánya sorsáról
1992-ben kormány-BDSZSZmegállapodás döntött. Csak
az edelényi bánya maradt állami tulajdonban (Borsodi
BVH Rt.), a többi bánya szénszállítási kontingens és a
foglalkoztatási alap terhére létrehozott forgóalap bizto-
sítása mellett, de állami támogatás nélkül indította ter-
melõ tevékenységét.

A felszámolások lezárásának meggyorsítása érdeké-
ben a kormány 1993. november 25-én csõdrészvénytársa-
ságok alapítását hagyta jóvá, így 1994. január 1-jével
megalakult a három regionális bányavagyon-hasznosító
részvénytársaság: a Mecseki BVHRt., az Észak-dunán-
túli BVH Rt. és a Borsodi BVH Rt. Ezek szerzõdésben
vették át a felszámolás alatt lévõ vállalatok maradék va-
gyonát és kötelezettségeit.

Mindezen intézkedések ellenére a felszámolások le-
zárása nehezen és igen lassan haladt elõre. Peres ügyek,
hitelezõi felszólalások és kifogások akadályozták a fo-
lyamat elõrehaladását. Végül is csak az utóbbi években
jutottunk el odáig, hogy a kilenc felszámolásból már hét
lezárult. Ezek � a lezárás idõpontjával � a következõk:
Bányászati Aknamélyítõ Vállalat 2001. július 5.
Mátraaljai Szénbányák 2001. december 12.
Oroszlányi Szénbányák 2002. december 16.
Dorogi Szénbányák
(felsz.: REORG Rt.) 2003. január 6.
Borsodi Szénbányák 2004. február 4.
Nógrádi Szénbányák
(felsz.: Pénzintézeti Kp.) 2005. október 6.
Mecseki Szénbányák 2005. november 23.

Ezen vállalatok történetérõl és a felszámolásuk lefo-
lyásáról az e lapban megjelenõ �Volt egyszer egy�� so-
rozatban kaphatnak bõvebb képet az érdeklõdõk.

A Veszprémi Szénbányák felszámolási eljárását is
peres ügyek hátráltatják. Várhatóan 2006. I. félévében
ez a felszámolás is lezárulhat.

A Tatabányai Bányák Vállalat felszámolásának lezá-
rását több peres ügy, továbbá a Haldex Rt. értékesítését
lehetõvé tevõ lengyel-magyar államközi szerzõdés fel-
bontásának elhúzódása akadályozta. Ez 2005. decem-
ber 29-én megtörtént, így megkezdõdhet a vállalat rész-

vénytársasággá alakítása lengyel jog szerint, majd érté-
kesítése.

Az integráción kívül maradt bányák

Az integrációból a bányák egy része kimaradt az
alábbi körülmények különbözõ kombinációi miatt:

� magas önköltség,
� kis szénvagyon, rövid élettartam,
� a célbánya-célerõmû kapcsolat hiánya,
� döntõen lakossági célú értékesítés.
Tisztán piaci körülmények között ezek a bányákmár

korábban is leálltak volna, az integrációból való kimara-
dásuk pedig piaci feltételeiket tovább rontotta. Fenn-
maradásuk csak az állami segítség fokozásával volt le-
hetséges. Az állami intézkedések szükségességét általá-
ban foglalkoztatási okok indokolták.

A bányavagyon-hasznosító részvénytársaságok az ál-
taluk átvett, az erõmûvi integrációból kimaradt bányá-
kat illetõen háromféle megoldást alkalmaztak:

� az üzemeltetést a BVH Rt. folytatta (Edelény bá-
nya),

� a bányát a BVH Rt. bérbe adta az üzemeltetésre
alakult társaságnak (Szászvár, Dudar, Várpalota és Ru-
dolf bánya, továbbá néhány külfejtés és egyes bányaré-
szek),

� a bányavagyon apportálással a BVHRt. egyszemé-
lyes kft.-jének a tulajdonába került (Feketevölgy, Put-
nok bánya).

A bányászati jog mindhárom megoldás esetében a
BVH Rt.-knél maradt. 1995 és 2003 között valamennyi
fenti bánya bezárása megtörtént.

Lencsehegy bánya tulajdonával és bányászati jogá-
val a DOSZÉN Rt. rendelkezett. Az rt. a bányát több
részletben a kft.-be apportálta, a bányászati jogot meg-
tartotta, késõbb a kft.-nek átadta. 2000-ben az rt. �
részben tartozásai fejében � állami cégeknek adta át
tulajdonjogát.

Az integráción kívül maradt bányák közül korábban
három � Feketevölgy, Lencsehegy, Putnok � központi tá-
mogatásban részesült, illetve számukra állami közremûkö-
déssel erõmûvi szénátvétel történt. A SZÉSZEK közre-
mûködött a vonatkozó kormányhatározatok elõkészíté-
sében és végrehajtásában. 2001-ben és 2002-ben megtör-
tént Putnok, Feketevölgy bezárása és végelszámolása, a
2079/2001. (IV. 13.) számú kormányhatározat pedig ren-
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Kedvezményezett társaság 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Össz.
Putnok Bánya Kft. 349 383 437 978 2 217 2 379 1 200 - - - 7 943
Feketevölgy Bánya Kft. 73 89 208 218 938 812 - - - - 2 338
Lencsehegyi Szénbánya Kft. 200 221 255 274 523 214 - 605 674 287 3 253
Integráción kívüli társaságok 622 693 900 1 470 3 678 3 405 1 200 605 674 287 13 534összesen
MVMRt. erõmûvek - - - 1 200 - - - - - - 1 200
Integráción kívüli
szénbányászati 622 693 900 2 670 3 678 3 405 1 200 605 674 287 14 734
támogatás összesen

1. táblázat Integráción kívüli bányák központi támogatása, M Ft



dezte a lencsehegyi bányaüzemhez kapcsolódó állami kö-
telezettségeket.

Az integráción kívüli szénbányászat központi forrás-
ból történõ, 1995-2004. közötti közvetlen és közvetett
támogatását az 1. táblázatmutatja.

A támogatás folyósítása és felhasználása az MVM
Rt., az érintett társaságok, valamint a SZÉSZEK között
létrejött szerzõdésrendszer keretében történt. A szerzõ-
dések idõben történõ létrehozását és zavartalan végre-
hajtását aGKMkoordinációja és a szerzõdõ felek folya-
matos együttmûködése biztosította.

A kormány a szénbányászat középtávú stratégiájáról
szóló 2163/1999. (VII. 8.) számú határozatában rendez-
te a társaságok 1999. II. félévi és 2000. évi támogatási
feltételeit. Ebben a korábbiakhoz képest újszerû ele-
mek is megjelentek: a bányák 2000. évi leállásához kap-
csolva az eltávozók részére 6-24 havi keresetnek megfe-
lelõ újrakezdési támogatást irányzott elõ, és más intéz-
kedéseket is tartalmazott a munkahelyteremtés és a to-
vábbfoglalkoztatás érdekében.

A Lencsehegyi Szénbánya Kft. 2000-ben nyilatko-
zatban lemondott a 2163/1999. sz. kormányhatározat-
ban megadott újrakezdési támogatás igénybevételérõl,
de kezdeményezték az újrakezdési támogatás reájuk vo-
natkozó új formájának kialakítását. Ezzel egyidejûleg
kezdeményezték a bányabezárás mûszaki kiadásainak
az állami vállalatok által termelt szén és a társasági for-
mábanmûködõ bányavállalkozók által termelt szén ará-
nyában való megosztását.

A kormány a kezdeményezéseket felkarolta, és a
2079/2001. (IV. 13.) sz. kormányhatározatában intézke-
dett

� az idõbeli korlátozás nélküli, de havonta 1%-kal
csökkenõ mértékû újrakezdési támogatás rendszerének
alkalmazásáról,

� a bányabezárási költségeknek az állami vállalat ál-
tal termelt szén hõtartalma részarányában állami támo-
gatásból történõ térítésérõl,

� a 3329/1990. és a 3439/1993. kormányrendeletekre
utalva a finanszírozási folyamat irányítására a
SZÉSZEK kijelölésérõl,

� arról, hogy a finanszírozás rendszerének kialakítá-
sára vonatkozóan a bányavállalkozóval megállapodást
kell kötni.

A kft. többségi állami tulajdonosa, a Magyar Köve-
teléskezelõ Rt., továbbá a kft. és a SZÉSZEK hosszú
egyeztetés végén 2001. végén megkötötte a kormány-
határozatban rögzített megállapodást. Ebben a bá-
nyabezárás idõpontját 2002. június 30-ában határozták
meg.

A kft., felhasználva a bányabezárási kötelezettségek
finanszírozására elhatárolt forrásait, nagy mennyiségû
szénkészletet halmozott fel, és 2002. június 30-án nem
kezdték meg a bánya bezárását. Ezzel a bányavállalko-
zóval kötött megállapodás érvényét vesztette.

A 2002. év második felében hivatalba lépõ új kor-
mányméltányolta a bányának a felhalmozott készlet ér-
tékesítésére és a termelés folytatására tett erõfeszítéseit
és a 2269/2002. (IX. 13.) számú határozatában 1,6 PJ

hõmennyiséget hordozó szén erõmûvi felhasználásához
nyújtott támogatást.

A társaság teljes egészében állami tulajdonba, aMa-
gyar Követeléskezelõ Rt.-tõl a Magyar Befektetési és
Vagyonkezelési Rt.-hez került.

2002. december 20-án megnyílt a lehetõsége a meg-
állapodás újbóli megkötésének, amelyet a Magyar Be-
fektetési és Vagyonkezelési Rt., a kft. és a SZÉSZEK
kötött meg. A bányabezárás idõpontját 2003. április 1-
jében határozták meg.

2003 áprilisában a kft. megkezdte a bányabezárási
munkákat, ezzel párhuzamosan azonban széntermelést is
végzett. 2003. szeptember 1-jétõl a kft. nagy ütemben foly-
tatta a létszám leépítését, december végéig négy vezetõ kivé-
telével a teljes létszámot elbocsátották. 2004-ben vállalko-
zók alkalmazásával folytatták a bányabezárási munkát.A
hatályos szerzõdésmódosítás szerint a lencsehegyi bánya
bezárása 2005-ben befejezõdött. A kifizetések a 2. táblá-
zatban foglaltak szerint alakultak.

A BVH Rt.-k mûködése és finanszírozása

Ezen különszám további részeiben részletes tájékoz-
tatást kapnak a regionális szervezetek mûködésérõl, a
vagyon hasznosításról és a kötelezettségek teljesítésé-
rõl. Itt csak egy átfogó képet kívánunk adni a gazdálko-
dásról és az elvégzett feladatokról.

A BVH Rt.-k gazdálkodásának számszerû adatait a
3. táblázat tartalmazza. A táblázatból jól látszik, hogy
1994. és 2004. között a szervezet közel 25Mrd Ft értékû
kötelezettséget teljesített és mûködésére 12,2Mrd Ft-ot
használt fel, tehát az összes költség 1/3-a volt a végrehaj-
tás, a lebonyolítás költsége. Hogy ez sok vagy sem, azt
nehéz megítélni. Itt egy rendkívül összetett tevékeny-
ségrõl van szó, a kötelezettségek mûszaki, humán és
gazdasági feladatokat tartalmaznak, a vagyonhasznosí-
tás értékesítést, állagmegóvást, fejlesztést, átalakítást,
õrzést is jelent, ez sokféle szakértelmet, sok szakembert
igényel. A feladatukat eredményesen teljesítették, és ez
volt a célunk.

Megfigyelhetõ, hogy 2000-tõl folyamatosan csökken-
tek az éves feladatok, azaz a teljesített kötelezettségek érté-
ke. Ennek oka kettõs: egyrészt az átvett kötelezettsége-
ket folyamatosan teljesítették, mindig kevesebb maradt
már hátra, másrészt minden évben kevesebb forrás állt
rendelkezésre: csökkent a saját értékesítésbõl rendelke-
zésre álló keret is, de az állami támogatás is. Az éves fel-
adatokat mindig úgy terveztük, hogy a rendelkezésre ál-
ló keretet optimálisan kihasználjuk. A forrás és a felhasz-
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2. táblázat Lencsehegyi Szénbánya Kft.
kifizetései, M Ft

2003 2004 Össz.
SZÉSZEK mûszaki munkák 298,8 226,4 525,2
Humán újrakezdési támogatás 375,7 60,7 436,4
Összesen: 674,5 287,1 961,6
Kft. mûszaki munkák 210,2 159,3 369,5
Mindösszesen: 884,7 446,4 1331,1



nálás különbözetére a BVH Rt.-k induló forgóalapja
biztosított fedezetet.

A BVH Rt.-k mûködésük 11 éve során igen
szerteágazó szakmai feladatokat oldottakmeg. Az eddi-
gi folyamat során

� fizikai bezárásra került közel 100 függõleges akna,
lejtõs akna és táró,

� megtörtént 28 kisebb-nagyobb külfejtés tájrende-
zése és rekultivációja,

� megtörtént 75 kisebb-nagyobb meddõhányó táj-
rendezése, tájbaillesztése és újrahasznosítása,

� megtörtént 52 telephely (aknaudvar, mûhely, ki-
szolgáló létesítmény) rendezése többnyire bontással, de
helyenként újrahasznosítással,

�megtörtént számtalan infrastrukturális létesítmény
(kötélpályák, vasutak, vízvezetékrendszerek, villamos
vezetékek stb.) bontása, felszámolása.

A rendezett területeket többnyire értékesítettük, de né-
hány esetben a vagyonhasznosítás területfejlesztéssel
valósult meg: regionális foglalkoztatási céllal létrehoz-
tunk két ipari parkot (Pécs-Újhegy ésVárpalota), kilenc
vállalkozói parkot, továbbá az értékesebb épületek kö-
zül huszonhármat alkalmassá tettünk vállalkozások be-
fogadására. Egyes esetekben a fejlesztést elõsegítõ álla-
mi támogatást is igénybe vettünk pályázatok útján.

A bányabezárási és tájrendezési munkákat engedé-
lyes tervek alapján fizettük ki. Az engedélyezési eljárá-
sok során az engedélyezõ hatóságon kívül a szakhatósá-
gok (vízügy, természetvédelem, környezetvédelem, ta-
laj- és növényvédelem stb.) és a helyi önkormányzatok
is érvényre juttatták szándékukat. Így a lehetõ legna-
gyobb közmegegyezés mellett sikerült eleget tennünk fe-
ladatainknak.

A munkák elvégzésére minden alkalommal pályázat
útján választottuk ki a kivitelezõt. A források kímélése
céljából a nagyobb értékû munkák esetében közbe-
szerzési eljárást alkalmaztunk, de a kisebbmunkáknál is
nyilvános vagy meghívásos pályázati módszert alkal-
maztunk.

Van néhány kötelezettségünk, feladatunk, amely egy-
szeri beavatkozással nem oldható meg. Ezek között is
kiemelt helyen vannak az egyes szénmedencékre kiter-

jedõ vízmegfigyelõ rendszerek. A mûködõ bányák föld
alatti terei évtizedeken át az ott folyó munka életterei,
emberek és gépek munkahelyei. A termelés beszünte-
tése, a bányák felhagyása és a vízemelés beszüntetése
után a talajvíz rövidebb-hosszabb idõ után visszaáll a
közel eredeti nyugalmi szintre, elöntve ezeket a bánya-
tereket is. Néhány esetben ezen víztömegek kapcsolat-
ba kerülhetnek vízbázisokkal is. Ezért fontos és kiemelt
feladat a rendszeres vízszint- és vízminõségmérés,
amelyre tervezett és engedélyezett megfigyelõrendsze-
reket üzemeltetünk.

Ilyen feladat még a bányakárok rendezése. A bányá-
szat által érintett területek környezetében a bányamû-
veletek hatására kár keletkezhet épületekben, építmé-
nyekben, egyéb létesítményekben. A Bányatörvény
alapján a bányavállalkozó felelõssége ebben soha el nem
évül, tehát a hatáskörünkbe tartozó területeken a bá-
nyakárok elhárítása vagy rendezése egy még hosszabb
ideig megmaradó kötelezettség. A már tömedékelt ak-
nák vagy a tájrendezett, esetleg növényekkel betelepí-
tett területek is ellenõrzésre, utógondozásra szorulnak.
Ez is még évekig feladatot adhat.

Összefoglalva nem csak az elmúlt öt esztendõt, de az
1990 óta eltelt 15 esztendõmunkáját ismegállapíthatjuk,
a szénbányászat szerkezetátalakítása az állam által irá-
nyított és finanszírozott jól szervezett munka volt, amely-
nek eredményeként a szénbányászati ágazat opti-
málisan kihasználta az energetikában a piacgazdasági
körülmények között rejlõ lehetõségeit, a lezárt bányák
után nemmaradtak romok és rendetlenség, hanem ren-
dezett és hasznosított területek szolgálják a szûkebb és
tágabb környezet javát.

A kilátások és a jövõ

A bányavagyon-hasznosító társaságok teljesítették fe-
ladatukat: a felszámolt bányavállalatoktól átvett va-
gyont hasznosították, az átvett kötelezettségek legjavát tel-
jesítették. A három BVH Rt. végelszámolása 2005-ben
megkezdõdött, várhatóan 2006. elsõ félévében le is fog
zárulni.

Mint az elõzõekben is rámutattunk már, vannak a ko-
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1994-99 2000 2001 2002 2003 2004 Összesen
mûsz. köt. telj. ktg-e 8.588 2.887 2.175 1.670 1.474 699 17.493
humán köt. telj. ktg-e 3.846 481 433 783 573 305 6.421
egyéb köt. telj. ktg-e 257 132 126 142 329 91 1.077
kötelezettség telj. össz. ktg. 12.691 3.500 2.734 2.595 2.376 1.095 24.991
mûködési ktg. 8.570 1.000 771 707 609 543 12.200
összes BVH Rt. költség 21.261 4.500 3.505 3.302 2.985 1.638 37.191
Lencsehegy bezárási ktg. - - - - 675 287 962
Költség mindösszesen 21.261 4.500 3.505 3.302 3.660 1.925 38.153
vagyonhaszn. bevétele 4.320 1.203 768 474 704 386 7.855
egyéb bevételek 1.741 120 51 35 58 13 2.018
saját bev. össz. 6.061 1.323 819 509 762 399 9.873
állami támogatás 15.663 3.058 3.151 2.669 2.135 1.493 28.169
Összes forrás 21.724 4.381 3.970 3.178 2.897 2.192 38.042

3. táblázat A BVH Rt.-k gazdálkodása (nettó M Ft, folyóáron)



rábbi kötelezettségek között is olyanok, amelyek idõben
nem voltak teljesíthetõk a társaságok mûködése alatt.
Ezek késõbbi teljesítésérõl gondoskodnunk kell.

Idõközben azonban felmerült egy újabb állami feladat
is, amely egy meglévõ bányászati és az államigazgatás-
ban már gyakorlattal rendelkezõ szervezet közremûkö-
dését igényli. Ez a közel 3000 állami tulajdonú ún. med-
dõ szénhidrogén (továbbiakban CH) kút problémája.

A 90-es évek elején a MOL Rt. átalakulásakor az új
vállalat nem vett át vagyonaként a régi, állami vállalat
könyveiben még szereplõ, állami forrásból finanszíro-
zott CH kutató, de meddõ, azaz a cél szempontjából
eredményt nem hozó mélyfúrásokat. Ezek a kutak ké-
sõbb az államkincstárhoz kerültek mint vagyon, vagy ha
úgy tetszik, mint kötelezettség. Ezen meddõ CH kutak
kezelésérõl kíván a kormány megbízásából a Kincstári
Vagyoni Igazgatóság (KVI) a SZÉSZEK útján gondos-
kodni.

A szénbányászatból visszamaradt feladatok és ez az új
feladat együtt már indokolttá tették, hogy ezen kötelezettsé-
gek teljesítésére egy új szervezet jöjjön létre.

A kormány a 2330/2004. sz. rendeletében jóváhagy-
ta, hogy a CH kutak rendezésének feladata a SZÉ-
SZEK hatáskörébe kerüljön, a korábbi szervezeti for-
mát (három BVH Rt.) egy új forma, egy bányavagyon-
hasznosító közhasznú társaság (röviden: BVH Kht.)
váltsa fel. A kht. alapítása 2005. elején megtörtént, a szer-
vezet a munkát megkezdte.

A kht. szénbányászati részlege a végelszámolás alatt

lévõ BVH Rt.-ktõl � a korábbi Fa-BVH Rt. kapcsolat-
hoz hasonlóan � szerzõdésben vette át a megmaradt
kötelezettségeket, és azok teljesítésén folyamatosan
munkálkodik. Itt jegyezzük meg, hogy jogszabályi elõ-
írások alapján gazdasági társaságokat, illetve azok üzlet-
részeit a kht. nem veheti át, feladatait a CH kutak hasz-
nosításából és vagyonértékesítésbõl, valamint állami
forrásból fogja teljesíteni. ABVHRt.-k a végelszámolás
lezárása elõtt minden vagyontárgyukat értékesítik, ez a
végelszámolást némileg meghosszabbíthatja. A vég-
elszámolásban maradt pénzt a kht. kötelezettségteljesí-
tésre fordítja.

A kht. szénhidrogén részlege leltár alapján pontosí-
totta a KVI-nél lévõ meddõ CH kutak mennyiségét,
amely végül is 3093 db lett. Ezeket tulajdonba ugyan
nem adták, ez továbbra is a KVI-n keresztül az államé,
de kezelésbe igen. Erre egy mindenre kiterjedõ, alapos
szerzõdésben került sor. A feladat nem egyszerû: a ku-
tak között van még CH bányászat szempontjából is szá-
mításba jövõ, aktív kút, amelyre esetleg aMOL is igényt
tart, van olyan kút, amely termálvíz szempontjából hasz-
nosítható, és vannak ténylegesen meddõ kutak � sajnos
ez a meghatározó többség �, amelyek lezárásra, felszá-
molásra kell hogy kerüljenek.

A bányavagyon-hasznosítás és a szerkezetátalakítás
tehát folytatódik. A szerzett államigazgatási gyakorlat
és tapasztalat, továbbá a szakmai tudás lehetõvé teszi,
hogy egyes speciális állami feladatok ezen szervezet ke-
retében kerüljenek megoldásra.
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TÓTH ÁKOS 1949-ben született. Középfokú végzettséget a Jedlik Ányos gépipari technikumban, majd gépészmérnöki
oklevelet a Nehézipari Mûszaki Egyetemen, mérnök-közgazdászit a Marx Károly Közgazdasági Egyetemen szerzett.
Dolgozott az Országos Tervhivatalban, a Bányászati Egyesülésnél és a Mininvest Rt.-nél. 1997-tõl a Szénbányászati
Szerkezetátalakítási Központ igazgatója.

Hol tart India bányászata

Szén: Éves termelés 385 Mt, melynek 80%-át külfejtésbõl
termelik ki. Az éves mennyiségbõl 220Mt-t a villamos erõmû-
vek használnak fel. Az acélipar számára kokszolható fekete
szenet (40 Mt-t) bányásznak, de a többletigény miatt 12 Mt-t
importálniuk kell. India megkutatott szénvagyona 212 Mrd t.

Vas: Éves termelés 74,5 Mt, melynek 60%-át exportálják,
mert az érc igen jó minõségû, 64%-os Fe tartalmú. A kohók
éves tiszta vas/acél termelése 36 Mt.

Alumínium:Éves termelésük 842 Et, de a fejlesztéseik ezt
a mennyiséget 2006/2007-re 920 Et-ra növelik. Ahhoz, hogy
ezt elérjék, a timföldgyártó kapacitásukat éves szinten 1,3 Mt-
val tervezik növelni, amelyhez 1770 MW villamos erõmû ka-
pacitásbõvítés is szükséges .

Cink:Éves termelés 240Et,melyet a folyamatban lévõ fej-
lesztéseikkel 2006/2007-re 394 Et-ra növelnek.

Ólom: Éves bányászatuk 60 Et, viszont a lakossági igény-
nyel együtt az éves felhasználásuk 170 Et. Ezért ebben az ága-
zatban is nagy fejlesztéseik vannak, hogy 2006/2007-re az éves
kapacitásukat 174 Et-ra emeljék.

Réz:Hasonló nagy fejlesztések vannak a rézbányászatban
és a rézkohók kapacitásának a növelésében is, mert a jelenle-
gi éves réztermelést a 390 Et-ról 2007-re 780 Et-ra fogják nö-
velni.

Nyersolaj: Nagy mennyiségû import olaj behozatalra szo-
rulnak, mert az éves termelésük csak 35,5 Mt, és ezt az éves
mennyiséget évek alatt is csak igen kis százalékban tudták nö-
velni (2002-ben 32,7 Mt, 2003-ban 32,0 Mt és 2004-ben 35,5
Mt).
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Kína aknaszállító berendezéseket vásárolt

A kínai Yankuang Csoport három új aknaszállító beren-
dezést vásárolt 7 millió euróért a Siemag cégtõl. A villamos
berendezéseket a Siemens szállítja, egyenként 4000 kW-os
szinkron motorral és a hozzájuk tartozó frekvenciaváltós
rendszerrel. A Siemensnél rendelték meg a kis feszültségû
rendszert, az automatizáláshoz a technológiát, valamint a
biztonsági felszereléseket. A Siemens felelõs a gépészeti be-
rendezésekért, a felülvizsgálatokért, az ún. indulásra kész
rendszerért, és a Siemag-gal együtt fogják megvalósítani a
projektet. Ez a Yankuang Csoport egyike a legnagyobb szén-
termelõ egységeknek Kínában. Az éves aknaszállító kapacitá-
suk több mint 40 Mt.

Mining Magazine, 2005. október
Bogdán Kálmán

Külföldi hírek




