
Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 139. évfolyam, 2. szám 7

A Mecseki BVH Rt. mûködése és szerepe a térség gazdasági és
társadalmi fejlõdésében

LAFFERTON GYÕZÕ okl. bányamérnök, értékesítési menedzser (Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. Pécs)

A cikk vázolja a rendszerváltás idején a mecseki bányászat helyzetét, a vállalat felszámolásának történe-
tét, az MBVH Rt. megalakulását, feladatát, a mûszaki kötelezettségek teljesítését, vagyonhasznosítási tapasz-
talatokat, valamint a társaság tevékenységének hatását a térség fejlõdésére.

A mecseki szénbányászat helyzete
a rendszerváltás idején

A közép- és kelet-európai államokban a nyolcvanas
évek legvégén jelentõs politikai, társadalmi és gazdasá-
gi átalakulás kezdõdött. A gazdaság területén a szocia-
lista tervgazdálkodást mindenütt a tõkés piacgazdálko-
dással igyekeztek felváltani.

Az energiagazdálkodás tevékenységében parancso-
lóan merült fel az európai energiapiachoz igazodó � ez-
zel együtt a gazdaságosság szempontjait maximálisan fi-
gyelembe vevõ � gazdaságszerkezet kiépítése, a környe-
zetvédelem fokozott érvényesítése és a biztonságos
energiaellátás követelményeinek kielégítése.

Mindezek a korábbi energiapolitika felülvizsgálatát
és új energiapolitikai koncepció kidolgozását tették
szükségessé.

Ebben a helyzetben a hazai szénbányászat � egyéb-
ként is súlyos anyagi gondokkal küszködõ � vállalatai
olyan gazdálkodási körülmények közé kerültek, melyek
következtében egymás után csõdöt kellett bejelenteniük, s
többnél a felszámolási eljárás is megindult.

A Mecseki Szénbányák gazdálkodása már az 1980-as
évek közepétõl veszteséges volt. 1987-ben hároméves sza-
nálási idõszak kezdõdött, mely átmenetileg lehetõvé
tette a vállalat további mûködését, de � döntõen a lét-
számeláramlás (ezen belül a nagy gyakorlattal rendel-
kezõ vájár és bányászati szakszolgálati) következtében
egyre csökkenõ termelés miatt � a szanálási eljárás nem
érte el a célját, a vállalat két évi vegetálás után ismét tar-
tósan veszteséges és fizetésképtelen lett.

A veszteséges mûködést a romló közgazdasági környe-
zet és a mecseki szénmedence világviszonylatban is párat-
lanul nehéz bányászati viszonyai idézték elõ, s ezt a sza-
baddá tett szénpiac a szénárakban nem ismer/het/te el!
A leépülés miatt a széntermelõ kapacitás kihasználat-
lanná, a termelés pedig veszteségessé vált.

A Mecseki Szénbányák felszámolása

A Baranya Megyei Bíróság Fkp. 4/1991. számú vég-
zésével � 1991. október 8-án � vette kezdetét a több mint
két évszázados bányászati elõzménnyel rendelkezõ Me-
cseki Szénbányák felszámolása. Ennek idõszakában sor
került több bányaüzem termelésének leállítására és be-

zárására, Pécs-Komló térségében egy területfejlesztési
koncepció kidolgozására és beindítására, valamint a Pé-
csi Erõmû Rt. és a megmaradó bányák integrációjára.

A feladatok súlypontját ebben az idõben
� a mûködõ bányák optimális üzemszerkezetének

kialakítása (ehhez igénybe vettük angol és német szak-
értõ cégek vizsgálatait),

� amûvelésbõl kivont bányaterületek, a föld alatti és
külszíni bányászati létesítmények elõírás szerinti felha-
gyása,

� a széntermeléshez és feldolgozáshoz közvetlenül
nem szükséges eszközök és intézmények fenntartása,
mûködtetése és hasznosítása,

� a vállalat üzemeibõl alakult gazdasági társaságok-
ba bevitt vagyonnal kapcsolatos feladatok ellátása és a
feleslegessé vált létesítményekre alapozott új társasá-
gok létrehozása képezték.

A vagyon hasznosítását, értékesítését nehezítõ körül-
mények hamarosan világossá váltak. Ezek a nagy terüle-
ten fekvõ, egy tagban levõ ingatlanok, a nagyméretû,
speciális szerkezetû, eladhatatlan gépészeti berendezé-
sekkel zsúfolt épületek, a sajátos infrastruktúra, a túl-
zott beépítettség, az épületek leromlott állaga, a gyenge
kereslet és a tõkehiány voltak.

A bányavállalatok mérete, szakmai szempontok ál-
tal meghatározott speciális felépítése, összetett vagyoni
szerkezete és felszámolásának egyedi jellege, valamint
a bányabezárási, tájrendezési, környezetvédelmi és hu-
mán kötelezettségek mennyisége a törvény által rögzí-
tett idõtartam alatt nem tette lehetõvé a felszámolás be-
fejezését.

1993-ban létrejött az erõmû-szénbánya integrációja.
Ebben a helyi erõmû mellett a Zobák bányaüzem és a
két külfejtési üzem kapott szerepet.

A felszámolások lezárására hozott 3439/1993. sz. kor-
mányhatározat felhatalmazta a Szénbányászati Szerkezet-
átalakítási Központot (SZÉSZEK), hogy az eljárás so-
rán eddig nem értékesített vagyon hasznosítására és a
visszamaradó kötelezettségek teljesítésére alapítson a
területen részvénytársaságot. Ebben kaptak szerepet az
integrációból kimaradt üzemek és területek is.

Ilyen elõzmények után jött létre egyszemélyes rész-
vénytársaságként, 10 millió Ft alaptõkével a Mecseki
Bányavagyon-hasznosító Részvénytársaság (MBVH
Rt.).



A MBVH Rt. feladatai, vagyona és kötelezettségei

Az új társaság mûködését 1994. január 1-jén kezdte
meg. Feladata: az állami kötelezettségvállalással fede-
zett bányabezárások folytatása, a bányakárrendezési és
tájrendezési feladatok, valamint a humánpolitikai köte-
lezettségek teljesítése.

A tennivalók finanszírozásának elõsegítésére va-
gyont is kapott.Meg kellett szervezni a vagyon védelmét
és ki kellett alakítani a hasznosítás módszerét. Mivel az
átvállalt kötelezettségek mértéke jelentõsen meghalad-
ta az átvett vagyont, kormányhatározat garantált költ-
ségvetési támogatást.

Az MBVH Rt. megalakulásakor adásvétellel vegyes
kötelezettség-átvállalási szerzõdés keretében 2 144 808
eFt vagyont és 5 852 978 eFt kötelezettséget vett át a Me-
cseki Szénbányák szervezetétõl.

Jelzett vagyon 17 közmûvesített telephelyen volt talál-
ható, és 540 hektár beépítetlen, illetve 130 hektár beépí-
tett területen levõ, több mint 300 önálló helyrajziszámú
ingatlanból állt, melybõl: 38 meddõhányó, 55 út vagy
egyéb közterület, 133 épületingatlan és közel száz épít-
mény.

Az átvett vagyon 18,2%-át tették ki a befektetett
pénzügyi eszközök között szereplõ gazdasági társaságok
üzletrészei. Összesen 26 társaságot vettünk át, ezeknek
többsége a Mecseki Szénbányák kiszolgáló egységeibõl
létrehozott kényszervállalkozás volt.

A kötelezettségek halmaza a bányák bezárását, a táj-
rendezést, a humánkötelezettségek teljesítését, új társa-
ságok alapítását, a felesleges épületek bontását és új
funkcióval hasznosíthatónak ítélt, megtartott ingatla-
nok értékesítését tartalmazta. (A tájrendezésre kerülõ
üzemudvarok és meddõhányók összes területe 270 hek-
tárt tett ki.)

A társaság mûködése

A társaság alakulásától napjainkig eltelt idõszak tör-
ténete két jól elkülöníthetõ szakaszra osztható:

�Amúlt századra esõ rész (I.), mely a vagyon haszno-
sítását, az azok érdekében végzett fejlesztéseket mind a
munkahelyteremtés céljaihoz rendelte (1997-tõl ennek
elõsegítése céljából /is/ vezettük be a vagyonhoz kötött
kötelezettségek fogalmát és alkalmazását), míg

� az új évezreddel induló második szakasz (II.) már a
vagyonok átadásának és a kötelezettségek teljesítésé-
nek gyorsítását, a tevékenység mielõbbi befejezését szor-
galmazta.Ezen utóbbi szakaszon belül 2005. január 1-jé-
tõl megkezdõdött az MBVH Rt. végelszámolása, mely
napjainkban is tart.

A részvénytársaság mûszaki tevékenysége

Az MBVH Rt. megalakulásakor szerzõdés alapján,
1994. évi árszinten 5 853MFt összegû kötelezettségállo-
mányt vett át, mely: 53,3% mûszaki, 34,3% humán és
12,4% egyéb feladatot jelentett.

A mûszaki kötelezettségek csoportjába a bányabezárá-

si, a bányakárrendezési és a tájrendezési feladatok tartoz-
nak.

A bányabezárások folyamatát a felszámolási eljárás
1991. évi kezdete indította be. 1992-ben betömedékel-
tük a Széchenyi szállító- ésAndrás légaknát, valamint az
István aknai bányamezõhöz tartozó Szabolcs- és
Rücker légaknákat. A sorozat 1993-ban az István I.-II.
szállítóaknákkal, a komlói Anna szállító- és légaknával
és a Kossuth IV. szállítóaknával folytatódott. Kivételt
képezett az István III. akna tömedékelés nélküli felha-
gyása, mert az a bányamezõ vízzel való feltöltõdésének
megfigyelésére � ill. szükség esetén mûszaki beavatko-
zásra � szolgáló szerepet kapott. Az akna tömedékelé-
sére végül � a vízfigyelõ funkciónak egy megfigyelõ kút-
tal történõ kiváltását követõen � 2002-ben került sor.

A társaság megalakulásakor még mûködõ bányák-
kal, háttérüzemekkel, jelentõs feldolgozó vertikummal
és közel ezer fõ üzemi létszámmal rendelkezett. Bérleti
szerzõdés keretében a megmaradt négy különálló bá-
nyatelken két bányaüzem mûködött, melyeket még a
Mecseki Szénbányák adott bérbe (Szászvári és Vasasi
Bányaüzem).

Sem a Szászvár Bt., sem az Antracit Kft. kísérlete
nem járt sikerrel, ezért azokat azMBVHRt. visszavette,
s a föld alatti térségek felhagyását 1995. év végéremind-
két üzemben elvégezte. Ezzel a szoros értelemben vett
bányabezárási feladat a volt Mecseki Szénbányák teljes
területén befejezõdött.

A bányabezárás teljes körû végrehajtásához azon-
ban szélesebb értelmezésben hozzátartozik a bányák
külszínre vezetõ kijáratainak végleges lezárása, a bányá-
szati tevékenységhez kapcsolódó technológiai és infra-
strukturális épületek leszerelése, felszámolása � esetleg
átalakítása �, az üzemudvarok környezetvédelmi kár-
mentesítése, tereprendezése is.

A részvénytársaság elvégezte:
� A Pécsi Bányaüzem, Komlói Bányaüzem és az

Északi Bányaüzem föld alatti térségeinek kiszerelését,
50,6 km nyitott vágatállomány felhagyását,

� 16 akna tömedékelését és végleges lezárását 288
em3 tömedékanyag felhasználásával, melynél utántöme-
dékeléshez (45 esetben) 23,3 em3 további mennyiséget
használtunk fel,

� 3 kötélpálya felszámolását, összesen 12 km hossz-
ban,

� vízfigyelõrendszer kialakítását 33 helyen,
� víz- és energiarendszerek átalakítását,
� a telephelyek környezetvédelmi kármentesítését.
A bányakártalanítási igénybejelentések elbírálási és

végrehajtási gyakorlata a Bányatörvény, valamint a Pol-
gári Törvénykönyv rendelkezésein alapul. A bányászat
külszíni építményeket veszélyeztetõ káros hatásai a te-
vékenység befejezését követõen egyre csökkenõ mér-
tékben jelentkeznek. 1999-tõl � a mecsekszabolcsi bá-
nyatérségek vízzel történõ feltelését követõen � vizese-
désbõl eredõ bányakár-bejelentések és kártalanítások is
bekövetkeztek.

A társaság megalakulásától napjainkig 1075 kárbe-
jelentés és ügyintézés történt összesen 580,1 M Ft
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kifizetett kártalanítási összeggel. Ebbõl felszínmozgás
miatt 315,1 MFt-ot, vizesedés miatt 265 MFt-ot fizet-
tünk ki.

A tájrendezési kötelezettség nemcsak a felszámolás
idõszakában mûködött bányákra terjedt ki, hanem a
Mecseki Szénbányák szervezeti keretei között korábban
üzemelt bányákkal kapcsolatos feladatokra is!

A táj- és területrendezési teendõk alapvetõen a tör-
vényekben elõírt környezetvédelmi, természetvédelmi,
biztonsági rendelkezések teljesítésére irányulnak, de
egy részük elõsegíti az ingatlanok hasznosítását is.
Utóbbira példa a pécsújhegyi meddõhányó tájrendezé-
se, melynél a területnek � ipari, kereskedelmi és kultu-
rális vállalkozások létesítéséhez megfelelõ � alkalmassá
tétele is szerepel az újrahasznosítási célok között.

A kötelezettségátvállalási szerzõdésben 14 területen
382 ha tájrendezése szerepel, ahol az érintett meddõhá-
nyókba deponált meddõ becsült mennyisége: 105,6 mil-
lió m3. A legnagyobb feladatot az István I.-II. és a Vasas
D-i meddõhányó tájrendezése képezte.

Nem történt még tájrendezés a budafai meddõhá-
nyón, a többi feladat � kisebb utómunkák kivételével �
a végelszámolás kezdetéig (2005. 01. 01.) teljesült.

A 11 éves idõtartam (1994-2004) alatt tájrendezésre
fordított összeg: 1399 MFt.

A vagyontárgyak, építmények õrzése, állagmegóvá-
sa, értékesítést elõsegítõ átalakítása az átvett kötelezett-
ségek között nem szerepelt.

Az igény ezek alkalmazására hamarosan felmerült, s
a vagyonhoz kötött kötelezettségeket 1997-tõl folyamato-
san beterveztük és teljesítettük. Ezek közül néhány:

� a Pécsi Ipari Park területén feltáró út építése,
� a Szabolcs patak medrének helyreállítása,
� a Komlói Szociális Ellátó Centrum kialakítása,
� a gumifeldolgozás technológiájának módosítása,
� az altáró területén a rézsû helyreállítása, az ivóvíz-

hálózat kiváltása és feltáró út építése�
Az ilyen típusú feladatok teljesítésére az 1997-2004

közt eltelt idõszak 8 éve alatt közel 2,5 Mrd Ft-ot fordí-
tottunk. Ezek a vagyon- és állagvédelem mellett közvet-
ve elõsegítették a vagyontárgyak hatékonyabb értékesí-
tését és a munkahelyteremtés megvalósítását is.

A mûszaki feladatok végrehajtásának tapasztalatai

� A bányabezárás idején a föld alatti térségek ellen-
õrzését és a bányászati-mûszaki elõírások megtartását
ugyanúgy meg kell követelni, mint a normál bányamû-
velés idõszakában. (A bezárás idején is bekövetkezett
melegedés, gázfelszaporodás, melyeknek komoly követ-
kezményei lehettek volna laza ellenõrzés, vagy az elhá-
rítás felszínes kezelése esetén!)

� Az aknák tömedékelésénél � a leggondosabb
munkavégzés és ellenõrzés mellett is � számolni kell a
tömedékoszlop felboltozódásával és késõbbi váratlan,
dinamikus megsüllyedésével. Az ebbõl eredõ balesetek
és károk megelõzése speciális intézkedéseket igényel.

� A bányabezárások fázisában, a nagyméretû gépek,
berendezések kiszerelése és aknán keresztül történõ ki-
szállítása szakaszában (kas alatt, esetleg menekítõ-vitla
segítségével) az ilyen munkák végzésében gyakorlatot
szerzett felügyelet és aknavájár-csapat közremûködése
szükséges. Erre idõben fel kell készülni, mert � a felada-
tok teljesítése és a létszámleépítés elõrehaladott stádiu-
mában � ezt a minõségi igényt esetleg csak körülménye-
sen lehet biztosítani!

� A föld alatti bányatérségek felszámolásakor gon-
dosan meg kell tervezni a kiszerelési, kármentesítési és
a közmû- ill. energiahálózat-kiépítési (villamos, sûrített-
levegõ, víz) munkák összhangját. Nagyon megnehezíti
ugyanis a feladatok végzését, ha az adott helyenmár nem
áll rendelkezésre a munkaeszközöket (emelõvitla, fúró-
gép stb.) mûködtetõ energia!

� Újszerû mûszaki feladatok megoldását igényelte a
bányabezárások végzésénél a sújtólégrobbanás veszé-
lyének elhárítása az áthúzó légáramok megszûnésekor
(István I.-II. akna bezárása), valamint a hosszúhetényi
vízzel elárasztott aknákból a tömedékeléskor kiszorult
nagy mennyiségû víz biztonságos elvezetése.

� A tájrendezés tervezésénél meg kell ismerni az
érintett területek önkormányzatainak távlati rendezési
és szabályozási terveit és a települések fejlesztési elkép-
zeléseit. Összhangot kell teremteni az ellenérdekû sze-
replõk között. (Lakosság, önkormányzat, hatóság.)

A mûszaki kötelezettségek teljesítésére fordított
költségek idõsorát az 1. táblázatmutatja.

1. táblázat Kiadások (költséghelyek szerint ÁFA nélkül M Ft) folyó áron

Tény
Sor- Megnevezés 1994-
szám 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004

Össz.
1. Mûszaki kiadások 277,3 262,0 323,5 587,7 619,1 639,6 863,1 808,1 631,5 771,8 318,6 6 102,3
I. 1. � bányabezárás 256,1 217,8 230,5 206,2 145,3 155,3 98,7 44,8 86,3 136,6 46,5 1 624,1
I. 2. � táj- és területrend. 0,3 5,2 70,1 32,5 73,8 68,2 202,6 323,3 177,3 314,6 131,1 1 399,0
I. 3. � bányakár-rendezés 20,9 39,0 22,9 22,5 21,4 40,8 41,7 78,9 135,5 87,1 69,4 580,1
I. 4. � vagyonhoz kötött köt. 326,5 378,6 375,3 520,1 361,1 232,4 233,5 71,6 2 499,1
2. Humánpolitikai kiadások 195,0 401,0 341,9 294,8 352,5 264,2 265,3 303,4 365,9 442,0 151,7 3 377,7
3. Egyéb kötelezettségek 9,8 17,2 23,6 33,1 43,4 263,1 28,3 418,5
4. Kötelezettségek össz. 472,3 663,0 665,4 882,5 981,4 921,0 1 152,0 1 144,6 1 040,8 1 476,9 498,6 9 898,5

(1+2+3)
5. Mûködési kiadások 912,5 570,9 591,4 423,7 473,3 356,0 357,1 296,8 288,8 250,8 218,2 4 739,5
6. Kiadások össz. (4+5) 1 384,8 1 233,9 1 256,8 1 306,2 1 454,7 1 277,0 1 509,1 1 441,4 1 329,6 1 727,7 716,8 14 638,0
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Humánpolitikai kötelezettségek

Az MBVH Rt. megalakulásakor átvett �humán kö-
telezettségcsomag� a teljes kötelezettségállománynak
több mint egyharmadát tette ki.

A 11 év alatt folyóáron teljesített 3377,7 MFt kifize-
tésbõl 22,7%volt a baleseti, egészségügyi járadék, 25,4%
a járadékmegváltás, és 16,5% együttesen a felmondási
bér, a végkielégítés, valamint a korengedményes nyugdíj.
Az egyéb � vagyoni és nem vagyoni � humánpolitikai
kötelezettségek részaránya 35,5%-ot tett ki.

Vagyonhasznosítás

Kezdetben (I.) a vagyon hasznosításának klasszikus
üzleti formáit, az eladást és bérbeadást alkalmaztuk. En-
nek során értékesítettük feleslegessé vált bányagépein-
ket és a korábbi mûködés maradék anyag- és készletál-
lományát. Sajnos a mélymûvelésû szénbányászat leépü-
lése ekkori fázisában ezek nagy részét csak hulladék-
áron lehetett realizálni.

Telek- és épületingatlanaink értékesítését ekkor � a
társaságunkkal szemben támasztott bevételi elõírások
teljesítése érdekében � rövid távú érdekérvényesítés jel-
lemezte. Több értékes épületet, telephelyet � a konkrét
üzleti ajánlatot önmagában megítélve � a környezeti
feltételek és a teljes terület távlatos értékelése nélkül, a
rendezési és szabályozási feltételek hiányában idõ elõtt
értékesítettünk. (Ilyen hibákat követtünk el Hosszúhe-
tény, Szászvár és István I-II. akna területén, de részben
Pécs-Újhegyen is.) Ezt követõen a bontási tervek felül-
vizsgálatával, a közmûkiváltások helyett rekonstrukció
és a bontások helyett felújítások alkalmazásával jelentõs
befektetés térült meg az értéknövekedés során. (Ilyen
módon hasznosítottunk vasasi és újhegyi ingatlanokat.)

A Polus Center részére a 20 ha nagyságú telekingatlan
eladásánál a telekalakítások és a közmûhálózatok építé-
semár egyértelmûen a késõbbi � új formábanmegvalósuló
� hasznosítás érdekeit szolgálta.

A vázolt folyamat, mely az értékesítés �módszertaná-
nak� fejlõdését illusztrálta, rámutatott arra a szükségsze-
rûségre, mely a kötelezettségek hatékony, közérdekû telje-
sítésének és a környezeti, piaci igények érvényesítésének
optimumán alapul. Az értékesítésre átvett vagyon hasz-
nosítása tehát nem elszigetelt feladat, hanem olyan cél-
szerû komplex tevékenység, mely együtt végezendõ a tér-
ség teljes szerkezetátalakításával. E felismerést követõ-
en tértünk át az ingatlanok egyedi értékesítésérõl az
egyes területegységeket projektbe foglaló, új szemléletû
elõkészítésére és hasznosítására.

Legjelentõsebb ilyen blokkjaink ebben az idõben: a
pécsi és komlói ipari parki, az István III. aknai gumiab-
roncs-feldolgozási, a komlói munkásszálló-hasznosítási
és a vasasi projektek voltak.

Az MBVH Rt. megalakulása idején gazdasági társasá-
gaink nagy része kényszervállalkozás volt, s létezésük azt a
célt szolgálta, hogy segítsék a vagyon eredményes mû-
ködtetését, megõrzését és óvását, valamint a volt bá-
nyász dolgozók foglalkoztatását. (Exelán Kft., Szakitex
Kft., Carboker Kft.)

Két év elõkészítõ munkát követõen újabb társaságok
alapítására került sor, melyeknek célja hogy szolgálják:
� az új tervek megvalósítását (Pécsi Ipari Park Rt., Gu-
mill Rt.),

� a vagyonhasznosítási feladatokat (Harkányi Balkon Rt.)
� szellemi mûhelyek kialakítását (Innovációs és Techn.
Kp. Kht.),

� a munkanélküliség csökkentését (Munka Pécs-Bara-
nyáért Kht.),

� a gazdaság élénkítését (Pécsi Ipari Park Rt., Komló és
Térsége Fejlesztési Kht.).
Tekintettel arra, hogy ezek a társaságok az egykori

bánya telephelyein mûködtek, s az akkori munkaválla-
lók számottevõ hányadát foglalkoztatták, jelentõs szere-
pet vállaltak a térség szerkezetátalakításában, így fejlõ-
désük elõsegítése fontos feladatot jelentett.

A vagyonhasznosítási tevékenység elsõ � a kilencvenes
évekre esõ � szakaszának folyóáras vagyonhasznosítási
bevételei 2244 MFt összeget tettek ki. Az adásvétellel ve-
gyes kötelezettségátvállalási szerzõdés 2145MFt vagyo-
nával szemben a 2000. január 1-jei állapot: 1 540 MFt
(1994. évi bázisáron számolva!).

A felszámolt bányaterületeken � a szanálás és felszá-
molás alatt megszûnt álláslehetõségekkel szemben �
közel kétezer munkahely létesült.

2000-tõl (II.) egyre gyakrabban fogalmazódott meg
az igény társaságunk felé a tevékenységmielõbbi befeje-
zésére és a folyamat lezárására. Az MBVH Rt. igazga-
tótanácsa már 1999. július 5-i határozatában szabályoz-
ta a gazdasági társaságainkkal kapcsolatban követendõ
eljárást.

A 2001-2002-es év olyan üzleti gyakorlat megvalósí-
tásának volt az idõszaka, melynek keretében befejezõ fel-
adatokat kellett elõkészíteni és realizálni. A projektek le-
zárása mellett természetesen törekedtünk a korábbi
eladásokból kimaradt, kisebb értékû ingatlanok gyorsí-
tott ütemû hasznosítására. 2000-ben értékesítettük a
társaság balatoni üdülõjét.

2002 II. félévében a többi BVHRt.-vel karöltve a va-
gyonértékesítés felgyorsítása és a kínálat mind széle-
sebb körben való megismertetése érdekében ingatlan-
közvetítõk bevonásáról határoztunk. Ebben az idõben a
társaságunknál adott lehetõségek bemutatására befekte-
tési konferenciát is rendeztünk, melyen ismertettük az ál-
lam által akkor mûködtetett �Széchenyi terv� kapcsoló-
dásait is.

A SZÉSZEK egyre határozottabban fogalmazta
meg elvárásait:
� �minden vagyontárgyat meg kell hirdetni!�
� �új projektet már ne kezdjünk, hosszú kifutásút sem-
miképpen!�

� �fokozni kell a követelések behajtásának hatékony-
ságát!�

� �ne bocsátkozzunk semmi olyan tevékenységbe,
amely új kötelezettséget keletkeztethet!�.
Vizsgálni kezdtük az önkormányzatok részére törté-

nõ ingatlanátadás jogi lehetõségeit és feltételeit is. En-
nek befejezése, majd a felgyorsított tárgyalások és szer-
zõdéskötések eredményeként sikerült 2003 tavaszán a



Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT 139. évfolyam, 2. szám 11

hosszúhetényi, a szászvári, a komlói és a pécsi önkor-
mányzat részére átadni társaságunk vagyonából a kö-
zösségi célt szolgáló ingatlanokat. Ezek a szerzõdések �
bár a bevételek tekintetében nem képviseltek jelentõs
értéket � olyan ingatlanok átadását tették lehetõvé,
melyeknek piaci hasznosítása más módon nem volt
megoldható. (A kis értékû ingatlanok közül 93 tétel ér-
tékesítése valósult meg 2003-ban.)

Még ez év szeptemberében eladtuk a harkányi üdü-
lõt, majd év végén 28 vevõ részére osztatlan közös
ingatlanként a gyükési területen található telkünket.

A 2004. év legjelentõsebb tényleges eladása a Gu-
mill Rt.-ben levõ üzletrészünk értékesítése volt. Az
év legfontosabb ténykedése viszont az önkormányza-
ti vagyonátadások elõkészítése, tárgyalássorozatának
lefolytatása, majd az év végén Komló Város Önkor-
mányzatával a vagyon-kötelezettségátadási szerzõdés
megkötése.

Az üzleti akció eredménye 320 MFt összegû, s a
bruttó vagyon, valamint a kötelezettség szempontjából
kiegyenlített megállapodás lett. Vagyoni oldalon az in-
gatlanok és üzletrészek átadása mellett követelésátvál-
lalás is történt, míg az átszármaztatott kötelezettségek
között bontások, meddõhányó és területrendezés, utó-
gondozás, fûtéskorszerûsítés és környezeti kárelhárítás
szerepel.

A pécsi tárgyalásokat az önkormányzat illetékesei-
vel kezdtük, azonban a testület egy ponton úgy döntött,
hogy mégsem a város, hanem annak egy társasága, a
Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelõ Rt. (PVV Rt.)
lesz az átvevõ.

Az eredeti SZÉSZEK ajánlat 664 MFt-ról indult, s
szintén kiegyenlített volt. A komlóinál kétszer nagyobb
volumen és a tárgyalások vontatott, nehézkes vitele mi-
att a szerzõdéskötés 2005. július 20-ig elhúzódott � köz-
ben azMBVHRt.-nél 2005. január 1-én beindult a vég-
elszámolás.Maga a végleges dokumentum kiegyenlítet-
len, az átadott vagyon bruttó 610,9 MFt, míg a kötele-
zettség 560,8 MFt. (A különbség kiegyenlítése a vissza-
igényelt ÁFA-ból történik.)

Az átadott vagyon a pécsi üzemek és területek in-
gatlanaiból, valamint üzletrészekbõl áll, a tartozásátvál-
lalás pedig ugyanezen területekhez tartozó bányabezá-
rás, táj- és területrendezés és vagyonhoz kötött kötele-
zettségek összességébõl tevõdik össze.

A szerzõdés hatálybalépéséhez a szerzõdõ felek alá-
írásán és a SZÉSZEK jóváhagyó záradékán kívül még
két dolog szükségeltetett:

� a gazdasági és közlekedési minisztérium jóváha-
gyása (ez 2005. november 24-én megszületett) és

� az István I.-II. aknai jelzálogok levétele (az ehhez
szükséges jelzálogszerzõdés módosítását követõ igazo-
lás � Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztéri-
um � kiadása a 2006. évre áthúzódott.)

Ez a momentum azt is eredményezte, hogy az
MBVH Rt. végelszámolását nem lehetett 2005. év
végéig lezárni!

1994. I. 1. � 2004. XII. 31. között eltelt idõszak alatt
� azaz az MBVH Rt. végelszámolása kezdetéig � a tár-
saság 3 400 MFt vagyonhasznosítási bevételre tett szert.
(Folyóáron számolva!)

Az 1994. évi 2144,8 MFt induló vagyonból eddig
1852,8 MFt értékû � akkori bázisáron számbavett � va-
gyonhasznosítást végzett, ami 86,4% teljesítést jelent a
�normál� mûködés végéig. A PVV Rt.-vel megkötött
szerzõdés hatályossá válását követõen a MBVH Rt. te-
vékenysége befejezhetõ, s a végelszámolás mérlege le-
zárható lesz!

A vagyonhasznosításból eredõ bevételek idõsorát a
2. táblázatmutatja.

A vagyonhasznosítás tapasztalatai

� Világossá vált, hogy a volt bányászati létesítmé-
nyek többségét változatlan formában általában nem le-
het értékesíteni.

� Kiemelkedõen fontos az épületingatlanok célirá-
nyos � a jövõbeni hasznosításhoz igazodó � bontásán túl
a közmûvek felújítása!

� Ingatlanokat értékesíteni csak a környezeti viszo-
nyok, a szabályozási-rendezési feltételek és a teljes terü-

Sor- Tény 1994-
szám Megnevezés 2004.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Össz.
1. Tárgyi eszközök ért. 137,7 74,0 260,1 149,7 143,1 86,4 272,7 131,9 62,4 265,7 34,1 1 617,8
2. Befektetett pénzügyi eszk. 0,0 5,8 20,2 61,0 55,6 428,5 47,2 66,0 21,0 5,3 67,9 778,5

üzletrészek értékesítése
3. Készletek értékesítésébõl 17,5 22,7 8,9 9,8 8,1 4,1 5,5 10,1 3,2 4,3 12,5 106,7
4. Munkavállalói tartozások 10,2 3,8 5,3 3,9 8,9 12,0 9,0 9,0 2,1 4,4 68,6
5. Vevõi tartozásokból 130,2 52,6 0,7 1,2 184,7
6. Egyéb értékesítésbõl, 7,7 109,7 124,7 78,8 111,7 89,5 34,8 35,1 18,6 22,8 10,7 644,1

hasznosításból, követelésbõl
7. Értékesítés és hasznosítás

303,3 268,6 419,9 304,4 327,4 620,5 369,2 252,1 107,3 302,5 125,2 3 400,4összesen (1-6)
8. Egyéb bevételek 264,0 147,9 43,7 68,8 97,5 58,8 79,5 26,5 12,8 13,3 7,3 820,1
9. Saját bevételek (7+8+9) 567,3 416,5 463,6 373,2 424,9 679,3 448,7 278,6 120,1 315,8 132,5 4 220,5
10. SZÉSZEK támogatás 584,0 844,6 762,1 949,2 1 043,0 949,5 706,5 1 562,5 1 027,8 1 621,6 571,8 10 622,6
11. Össz. bevétel (10+11) 1 151,3 1 261,1 1 225,7 1 322,4 1 467,9 1 628,8 1 155,2 1 841,1 1 147,9 1 937,4 704,3 14 843,1

2. táblázat Bevételek (ÁFA nélkül M Ft)



let távlati lehetõségei komplex megítélését követõen
szabad!

� Kapcsolatot kell teremteni és tartani az önkor-
mányzatokkal a területfejlesztési feladatok és lehetõsé-
gek egyeztetése érdekében!

� Élni kell a különbözõ pályázati lehetõségekkel!
� Sajnálatos módon a SZÉSZEK törvény szabta fel-

tételei nem tették lehetõvé a szerkezetátalakítási törek-
vések hatékony támogatását.

A szerkezetátalakítás hatása a térség fejlõdésére

A mecseki térségben közel 250 éve kialakult bányá-
szat történelme során mindig kölcsönhatásban volt kör-
nyezetével, ezen belül kiemelten Pécs városával. A szer-
vezett ipari munkásság megteremtésével, foglalkozta-
tást biztosító munkahelyeivel, szakmailag képzett dol-
gozói jelenlétével serkentõ hatással volt a térség gazda-
ságára. Az 1920-as években Jarosláv Jicinski � az Elsõ
Dunagõzhajózási Társaság cseh-morva területrõl szár-
mazó igazgatója � által megvalósított fejlesztés kisugár-
zása jelentõs húzó hatást fejtett ki az akkor fejlõdésnek
indult helyi iparra. A háború után a lakásépítések, vala-
mint a munkásszállítás révén bõvülõ városi és helyközi
közlekedés korszerûsödése hatott a környezetre. A fo-
lyamatosan megvalósuló kölcsönhatás a 60-as évek kö-
zepe táján tetõzött, amikor a húszezer fõs nagyvállalat �
60-80 ezres hozzátartozói �gárdájával�, annak ezernyi
idegszálával � szinte beágyazódott térségi környezetébe.

Az MBVH Rt. megalakulása után � mint a térség
korábbi legnagyobb vállalatának utódszervezete �
továbbra is mértékadó és szervezõerõvel bíró közpon-
tként mûködött. Tevékenysége kezdetén ingat-
lanértékesítés és bérbeadás révén segítette elõ több
térségi kisvállalkozás indulását.

Az átlagosnál hátrányosabb helyzetû térség fejlõdé-
si lehetõségeit elemezve hamar rájött az összefogás és a
kormányzati lehetõségek lehetõ leghatékonyabb igény-
bevételének szükségességére. Minden lehetséges mó-
don segítette az 1007/1994. sz. kormányhatározat létre-
jöttét és megvalósítását, mely a Komló és térsége szer-
kezetátalakítását és gazdasági fellendítését célozta. Sa-
ját megfontolásból elkészítette a �Baranya megyei be-
fektetési vizsgálatok� tanulmányt.

A pécsi és komlói területeken korábban mûködött
szénelõkészítõ üzemek helyén ipari parkok létesítését
kezdeményezte, melyekbe kezdettõl bevonta a helyi ön-
kormányzatokat és mûködõ vállalkozásokat. Ezeket az
ipari parki szervezeteket a helyi gazdaság fejlesztési
centrumaiként kezelte.

A Pécsi Ipari Parkot üzemeltetõ részvénytársaság �
kétéves elõkészítõ munkát követõen 1997-ben, az ipari
park címek elsõ kiosztása idején � nyerte el jogosultsá-
gát. A szervezet 152 ha területtel és �már 2003-ban � 23

betelepült vállalkozással, valamint közel 2000 foglalkoz-
tatottal rendelkezett. Tulajdonosai között található tár-
saságunk mellett Pécs MJ. Város Önkormányzata, a
Városüzemeltetési és Vagyonkezelõ Kft. és a Dél-Du-
nántúli Regionális Fejlesztési Társaság.

A Komlói Ipari Park 2000-ben alakult 25 ha terüle-
ten, s 2003-ra már 15 vállalkozást és 600 foglalkoztatot-
tat tömörített magába.

Kezdeményezõen lépett fel társaságunk a térségi
szellemi mûhelyek kialakítása és a munkanélküliség
csökkentése területein is. Elõbbi elképzelés megvalósí-
tását célozta a helyi egyetemek, a kamarai szervezet és
ipari park erõinek összpontosítását és orientációját
megvalósító Innovációs és Technológiai Központ Kht.
szervezetének létrehozása. A foglalkoztatás elõsegíté-
sén régóta munkálkodott saját alapítású vállalkozásai
révén. AMunka Pécs-Baranyáért Kht.-ban vállalt szere-
pe már kifejezetten a térségi munkanélküli foglalkozta-
tás megvalósítását célozta.

Társaságunk mindig kiemelten fontos feladatának
tekintette a térségben a környezetvédelem összehan-
golt, tervszerû fejlesztését. A tevékenység központi tele-
peként az István III. aknai üzemterületet képzelte el,
mint �Környezetvédelmi Ipari Parkot�. Itt sikeresen lét-
rehozta a használtgumi feldolgozó társaságát, a �Gumill
Rt.�-t, sajnos a használt ólom-akkumulátorok feldolgo-
zó technológiáját és szervezetét � a lakosság ellenállása
miatt � már nem sikerült megvalósítania.

Az MBVH Rt. alapításától kezdve aktív, kezdemé-
nyezõ és együttmûködõ kapcsolatban állt a térség ál-
lamigazgatási, önkormányzati és vállalkozói szervezete-
ivel egyaránt. Kifejtette véleményét város- és térségfej-
lesztési kérdésekben, részt vállalt a kutatás-fejlesztési
programok összeállításában, az idegenforgalmi lehetõ-
ségek feltárásában � egyáltalán a térség fejlõdését elõse-
gítõ gondolatokmegfogalmazásában, támogatásában és
aktív elõbbrevitelében. Igyekezett ezzel is megfelelni a
közel 250 éves mecseki bányászkodás teremtette hagyo-
mány szellemiségének!
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LAFFERTON GYÕZÕ okl. bányamérnök szakmai tevékenységét 1964-ben mecseki területen, Vasas bányaüzemben
kezdte. Az itt eltöltött huszonegy év alatt számos területen dolgozott, 1980-86 között � elõbb fõmérnökként, majd üzem-
vezetõként � a felelõs mûszaki vezetõi feladatot is ellátta. Ezt követõen vállalati fejlesztési fõmérnök, majd � a felszá-
molás és a BVHRt. megalakulása után �mint osztályvezetõ, majd mint értékesítési vezetõ dolgozott. Jelenleg a társaság
végelszámolás alatt áll, ahol értékesítési menedzser funkciót tölt be.


