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

Elõzmények

A Bányászati és Kohászati Lapok � BÁNYÁSZAT
133. évfolyamának 4. számában �Gondolatok a SZÉ-
SZEK vagyonhasznosítási tevékenységének fejlõdésérõl�
címmel megjelent írás 1994-tõl 1998-ig tartalmazza a
vagyonhasznosítási adatokat, bemutatja a bányavagyon-
hasznosító részvénytársaságok (BVH Rt.-k) által átvett
vagyon eredetét, mennyiségét és szerkezetét, a vagyon-
értékesítés szabályozását, valamint a vagyonhasznosítás
értéknöveléssel összekapcsolt módszerét. Közeledve a
szénbányászati vagyon hasznosításának befejezéséhez,
talán érdeklõdést vált ki az 1998-tól 2005-ig terjedõ idõ-
szakban elvégzett munka és elért eredmények bemuta-
tása. A hivatkozott cikk adataira csak oly mértékben té-
rek vissza, amilyen mértékben az összefüggések megér-
téséhez feltétlenül szükséges.

A bányavagyon-hasznosító részvénytársaságok
vagyona 1999. év elején

A bányavagyon-hasznosító részvénytársaságok a fel-
számolás alá vont szénbányavállalatoktól összesen
6029,7 M Ft átvételkori értékû vagyont vettek át, mely-
bõl 1998. év végéig 2808 M Ft értékû vagyont értékesí-
tettek. Az átvett vagyonmegmaradt részének (3221,7M
Ft) értékesítése az 1998. utáni években a Szénbányásza-
ti Szerkezetátalakítási Központ (SZÉSZEK) felügye-
lete és irányítása alatt továbbra is a BVHRt.-k feladatát
képezte.

A FÕBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztõ és Mérnö-
ki Rt. (FÕBER Rt.) a vagyont
rendszeresen (egy vagy két éven-
ként) átértékelte. Az 1999. janu-
ár 1-jén még meglévõ 3221,7 M
Ft átvételi értékû vagyont a
FÕBER Rt. 3023 M Ft-ra érté-
kelte. A vagyonhasznosítás 1998-
ig bekövetkezett eredményeit és
az utána megmaradt vagyon ada-
tait az 1. táblázat tartalmazza.

A megmaradt ingatlanvagyon-
ra változatlanul jellemzõ, hogy te-
rületileg szétszórtan, a BVH Rt.-k

teljes mûködési körében helyezkedtek el, s a vagyon je-
lentõs része bányaüzemi földterületekbõl, meddõhá-
nyókból, bányaüzemi és egyéb épületekbõl, bányaüzemi
közmûvekbõl állt. Továbbra is rendelkeztek a BVHRt.-k
jelentõs értékû befektetett pénzügyi eszközökkel, me-
lyek jórészt gazdasági társaságok üzletrészeibõl és rész-
vényekbõl álltak.

A vagyonhasznosítás eredményei
1999 és 2005 között

Ennek az idõszaknak az elején, 2000. februárjában
adta ki a SZÉSZEK a korábbi tapasztalatok alapjánmó-
dosított, egységes szerkezetbe foglalt értékesítési szabályza-
tát, mely biztosította, hogy a vagyon értékesítése nyilvá-
nosan, a forgalomban elérhetõ legmagasabb áron tör-
ténjék. A viszonyítási alapot a FÕBER Rt. által elvég-
zett egységes szemléletû, piaci ismereteken alapuló, a
bányászati szakértõk tapasztalataira és helyi ismereteire
támaszkodó értékelés eredményeként létrejött bázisár
alkotta. Az értékesítési szabályzatba beépített � a SZÉ-
SZEK felügyeleti jogkörének gyakorlását biztosító � el-
lenõrzési és döntési pontok az ajánlati áraknak a bázis-
árhoz való viszonya alapján szabták meg a további teen-
dõket, 10M Ft alatti bázisár (FÕBER érték) alatt megle-
hetõsen nagy önállóságot biztosítva a BVH Rt.-k részére.
10 M Ft feletti bázisár fölött az adásvételi szerzõdés hatá-
lyossá válásához a SZÉSZEK ellenjegyzésére is szükség
volt.Az értékesítési folyamat szabályozottsága alapvetõ-
en költségvetési érdekeket szolgált, hiszen a vagyonér-
tékesítési bevételekkel a BVHRt.-k nem gazdálkodhat-

A vagyonhasznosítás és tapasztalatai a szénbányászati
szerkezetátalakítás során

VERES SÁNDOR okleveles villamosmérnök, irányítástechnikai szakmérnök, igazgatóhelyettes
(Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ, Budapest)

A bányavagyon-hasznosító részvénytársaságok vagyonának megismerése után olvashatunk az
1999. évi és 2004. közötti vagyonhasznosítás eredményeirõl. Az értékesítés során szükség volt az ingat-
lanközvetítõk bevonására is, valamint próbálkozni kellett a helyi önkormányzatok részére történõ ér-
tékesítéssel. Mindezek után a BVH Rt.-k végelszámolását követõen a BVH Kht.-ban folytatódik a va-
gyonhasznosítás.

A vagyon adatai Mecseki ÉD-i Borsodi Összesen
BVH Rt. BVH Rt. BVH Rt.

A szénbánya vállalatoktól
átvett vagyon 2145,0 2302,7 1582,0 6029,7
Vagyonértékesítés
1994-1998. 785,0 1325,0 698,0 2808,0
Vagyonállomány átvételi
értéken 1999. 01. 01. 1360,0 977,7 884,0 3221,7
Vagyonállomány FÕBER
Rt. értéken 1999. 01. 01. 1742,0 792,0 489,0 3023,0

1. sz. táblázat Az 1998-ig történt vagyonértékesítés és az utána
megmaradt vagyon adatai (M Ft)
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tak szabadon, azokat a felszámolás alatt álló szénbánya-
vállalatoktól átvett kötelezettségek finanszírozására
kellett fordítaniuk, csökkentve ezáltal az évenként
rendelkezésre bocsátott költségvetési forrásokat.

ASZÉSZEKkezdettõl fogva ösztönözte a BVHRt.-ket
a vagyonértékesítési folyamat minél gyorsabb befejezésére,
ugyanis az ingatlanvagyon õrzése folyamatos és idõará-
nyos költségterhet jelentett, a fenntartási és mûködteté-
si költségek pedig egyre emelkedõbb jellegûvé váltak, s
ezeknek az értékesítési árban való megtérülésére az idõ
múlásával egyre kevésbé lehetett számítani. A jelenleg
tárgyalt idõszakban a gyors értékesítés esélyei egyre csök-
kentek, hiszen a legkelendõbb vagyontárgyak értékesíté-
se már korábban megtörtént. A vagyonhasznosítás ér-
téknöveléssel összekapcsolt módszere átmenetileg je-
lentõs eredményeket hozott, de az évekmúlásával egyre
nagyobb erõfeszítéseket kellett tenni azonos szintû vagy
akár még csekélyebb értékesítési eredmények elérésé-
ért. Az 1999 és a 2005 év közötti értékesítés és haszno-
sítás számszerû eredményeit a 2. táblázat, a bevétel

hasznosításnemenkénti összetételét a 3. táblázatmutat-
ja. A táblázatokból látható, hogy a folyóáras bevétel je-
lentõsen meghaladta a FÕBER Rt. által 1999. 01. 01-
ére vonatkozóan elvégzett vagyonértékelés becsült érté-
két. A FÕBER Rt. egyébként évenként (esetleg két-
évenként) újraértékelte a vagyont, s a 2005. 01. 01-én
meglévõ vagyon értékét 1569,0 M Ft-ra becsülte.

A vagyonértékelés és vagyonhasznosítás jelentõsebb
tételei az alábbiak voltak:

Mecseki BVH Rt.:
Ingatlanok:
� alsóbélatelepi üdülõ,
� komlói Kossuth bányai fürdõépület,
� pécsújhegyi fürdõépület,
� pécsújhegyi telkek,
� pécsújhegyi villamos üzemi iroda épülete,
� komlói munkásszálló épülete telekkel, parkkal,
� pécsújhegyi mûhely, iroda, fürdõ,
� harkányi üdülõ épülete telekkel,
� gyükési telkek.
Üzletrészek, részvények:
� Pólus Holding Kft. üzletrész,
� SZAKITEX Kft. üzletrész,
� POT Rt. részvények,
� Pólus Holding Rt. részvények,
� GUMILL Rt. részvények.
Tárgyi eszközök használatba adása:

� Pécsújhegyi Osztályozó
Észak-dunántúli BVH Rt.:
Ingatlanok:
� tatabányai irodaház,
� alsóõrsi üdülõ,
� zirci Borbála szálló,
� tatabányai ingatlanok,
� vértessomlói ingatlanok,
� nagyegyházai külfejtési
gödör,

� tatabányai társas irodaház,
� ajkai építési telkek,
� várpalotai Grabler tó,
� tatabányai volt felvételi
iroda,

� Carbon Kft. irodaház.
Üzletrészek, részvények:
� Várpalotai Gépüzem Kft.
üzletrész,

� Vértesi Erõmû Rt. részvé-
nyek,

� Bicskei Ipari Park Kft.
üzletrész.

Tárgyi eszközök használatba
adása:
� veszprémi irodaház.
Borsodi BVH Rt.:
Ingatlanok:
� balatonszemesi Lilla üdülõ,
étterem és konyha,

� Edelény IV. aknai ingat-
lanok,

� Feketevölgy bányaüzemi telephely,
� tervtáró telephely,
� Putnok bányai ártéri osztályozó,
� Miskolc, Kazinczy u. 28. szám alatti lakások,
� Vadna tó teljes területe és az ott lévõ létesítmé-
nyek,

� Carbon Kft. irodaház.

Idõ Mecseki ÉD-i Borsodi Összesen
BVH Rt. BVH Rt. BVH Rt.

1999 621,0 214,0 41,0 876,0
2000 369,0 747,0 87,0 1203,0
2001 253,0 302,0 213,0 768,0
2002 107,0 230,0 137,0 474,0
2003 303,0 226,0 175,0 704,0
2004 125,0 203,0 58,0 386,0
Összesen 1999-2004 1778,0 1922,0 711,0 4411,0

2. sz. táblázat Vagyonértékesítés és vagyonhasznosítás bevételei
1999 és 2004 között (M Ft)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 1999-
2004

Tárgyi eszközök 164,8 658,3 406,7 258,3 542,1 116,1 2146,3
értékesítésébõl
Befektetett eszközök 501,5 330,8 205,9 27,1 62,9 70,0 1198,2
értékesítésébõl
Készletek értékesítésébõl 12,1 20,8 18,4 6,1 9,2 12,6 79,2
Tárgyi eszközök 69,2 70,1 54,6 37,0 35,4 25,5 291,8
használatba adásából
Munkavállalói tartozásokból 37,4 31,6 27,3 29,7 16,1 - 142,1
Vevõi tartozásokból 1,8 22,7 2,9 0,7 - - 28,1
Egyéb bevételek 89,2 68,7 52,2 115,1 38,3 161,8 525,3
Összesen: 876,0 1203,0 768,0 474,0 704,0 386,0 4411,0

3. sz. táblázat A vagyonértékesítési és vagyonhasznosítási
bevétel összetétele (M Ft)
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Tárgyi eszközök használatba adása:
� irodaház bérbeadása az APEH részére.
Egyéb bevételek:
� Feketevölgy Bánya Kft. végelszámolása.
Az értékesítési lehetõségek bõvítése céljából a

SZÉSZEK 1997-tõl hozzájárult ahhoz, hogy a BVH Rt.-k
az épületeiken és a telephelyi közmûhálózataikon értéknö-
velõ felújításokat végezzenek, s ösztönözte a meglévõ lé-
tesítmények új funkciókra való alkalmassá tételét (a va-
gyonhasznosítás értéknöveléssel összekapcsolt módsze-
re). Ezáltal átmenetileg ugyan, de több éven keresztül
növelni lehetett az értékesítési, hasznosítási árbevételt.
A 2. táblázatból világosan látható, hogy 2001-ig tartott az
új módszer által adott lendület, s utána ismét visszaesés
következett be. Az értékesítési árbevételben kifejezõdõ
visszaesés természetesen nem utal egyértelmûen az
adott idõszakban alkalmazott értékesítési módszer sike-
rére vagy kudarcára, hiszen a BVHRt.-k minden évben
kísérletet tettek a teljes vagyonállomány értékesítésére,
s egy vagyontárgy értékesítésének elhúzódása egyben az
adott vagyontárgy értékesítési nehézségeit is jelzi. Egy-
egy év kiugró értékesítési teljesítménye pedig gyakran
több éves elõkészítõ munka eredményeként született
meg. Mindenesetre 2002. év elsõ felében már látszott,
hogy az elõzõ években elért árbevételt nem lehet megis-
mételni, ezért ismét bõvíteni kellett a vagyonhasznosítás
eddigi módszereit.

Ingatlanközvetítõk bevonása az értékesítésbe

A 2002. évi üzleti terv egyik kiemelt céljának a SZÉ-
SZEK az ingatlanértékesítés felgyorsítását jelölte meg. Fel-
tételeztük, hogy ingatlanértékesítésre szakosodott in-
gatlanközvetítõ cégek bevonása új lendületet ad az in-
gatlanértékesítésnek azáltal, hogy új szemlélet jelenik
meg, s az ingatlanközvetítõktõl elvárható szakértelem-
többlet üzleti ismeretekkel párosulva s részesedési érde-
keltséggel kiegészítve növeli a hatékonyságot.

Az együttmûködésbe olyan ingatlanközvetítõ és ingat-
lanfejlesztõ cégeket igyekeztünk bevonni, akik ipari objek-
tumok értékesítésében is rendelkeznek tapasztalattal, s a
BVHRt.-k ingatlanainak az adatbázisukba való felvéte-
lén � amimár önmagában véve passzív közvetítést jelent
� túlmenõen képesek arra, hogy ingatlanvásárlásban ér-
dekelt partnereket nyerjenek meg. Az együttmûködés
kialakításának elsõ lépcsõjeként kidolgoztuk az ingat-
lanközvetítésre vonatkozó keretszerzõdést, mely tartal-
mazta az ingatlanközvetítõk azon feladatát, hogy a ke-
retszerzõdés mellékletében felsorolt ingatlanokra vo-
natkozóan kutassák fel a potenciális vevõket, és készít-
sék elõ az adásvételi szerzõdést. A keretszerzõdésben a
BVH Rt.-k vállalták, hogy minden olyan dokumentu-
mot, okiratot és információt átadnak, melyek a megbí-
zás teljesítéséhez szükségesek. A keretszerzõdés szerint
az ingatlanközvetítõt a megbízás teljesítéséért jutalék il-
leti meg, mely alapjutalékból, valamint progresszív juta-
lékból áll, mely utóbbi akkor lép be, ha a nettó eladási
ár meghaladja a FÕBERRt. által meghatározott bázis-
árat. A jutalék kiszámítási módját a keretszerzõdésmel-

lékletei pontosanmeghatározták. A keretszerzõdés fen-
tieken kívül kitért a benyújtott ajánlatok érvényességé-
nek feltételeire és a felek egymással történõ elszámolá-
sának módjára is.

A BVH Rt.-k kibocsátották az ingatlanközvetítõ cé-
geknek szóló, együttmûködésre vonatkozó felhívást,
melyre összesen 12 cég jelentkezett. A keretszerzõdést
kilencen írták alá, azonban a várt eredmény elmaradt. A
BVH Rt.-ktõl 2003-ban beérkezett jelentésekbõl már
megállapítható volt, hogy a felkínált ingatlanok területi
elhelyezkedése nem váltott ki kellõ érdeklõdést a ko-
molyabb anyagi háttérrel rendelkezõ befektetõk köré-
ben. Néhány érdeklõdés akkor még reményt keltett,
amit az ingatlanpiac várható élénkülésérõl terjedõ hírek
is erõsítettek. Az idõ múlásával azonban meg kellett ál-
lapítanunk, hogy az ingatlanközvetítõk bevonása � az
aláírt keretszerzõdés ellenére � nem hozott eredményt.
A kísérlet arról gyõzöttmeg bennünket, hogy az ingatla-
nokról szóló információk viszonylag nagy számú adat-
bázisba való eljuttatása, ezáltal széles körben való hoz-
záférhetõségük biztosítása a potenciális befektetõi kör
számára nem oldja meg a problémát, a munkát a BVH
Rt.-knek kell elvégezniük, és az eddigi értékesítési ta-
pasztalatok alapján elsõsorban az ingatlanokat magá-
ban foglaló régiókban kell keresni a további lehetõsége-
ket.Megnyugtató volt az eredmény azonban abban a te-
kintetben, hogy a BVH Rt.-k értékesítéssel foglalkozó
szakemberei jó úton járnak, s a szakcégek üzleti ismere-
tei nem pótolják a helyi ismereteket; ugyanakkor kiala-
kult bennünk az a meggyõzõdés is, hogy a szokásos értéke-
sítési módszereken kívül erõteljesebben kell próbálkozni a
helyi önkormányzatok részére történõ értékesítéssel.

Vagyonértékesítés az önkormányzatok részére

2002. év elején részben egyes önkormányzatok ré-
szérõl, részben a SZÉSZEK részérõl felmerült néhány
vagyontárgy ingyenes önkormányzati tulajdonba adásá-
nak gondolata, illetve szándéka. A SZÉSZEK részérõl
ez a szándék elsõsorban a Komlói Bányász Sport Köz-
pont ingatlanaira vonatkozott, melynek értékesítése re-
ménytelennek látszott különösen annak tudatában,
hogy Komló Város Önkormányzata ragaszkodik az in-
gatlanegyüttes sportcélú hasznosításához.

A megvalósítást a jogi háttér tisztázása elõzte meg.
Az államháztartásról szóló törvény felhatalmazást ad a
kormánynak, hogy az önkormányzati közfeladatok ellá-
tása érdekében a kincstári vagyon részben vagy egész-
ben ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról egye-
di határozattal döntsön, vagyis ezáltal kormányzati dön-
téssel ingyenesen is átadható a kincstári vagyon az ön-
kormányzatok részére. Azt kellett megvizsgálni, hogy
mik minõsülnek közfeladatnak, s a BVH Rt.-k vagyona
kincstári vagyonnak minõsül-e, illetve azzá tehetõ-e?

A Ptk. szerint önkormányzati közfeladatnak az az
önkormányzati feladat minõsül, melynek ellátásáról az
önkormányzatnak jogszabály alapján gondoskodnia
kell. Az utak fenntartása és a közvilágítás például e ka-
tegóriába tartozik. A kötelezõ feladatokon kívül az ön-
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kormányzatok önként is vállalhatnak közfeladatokat, s
e kategóriába a sportlétesítmények is beleférnek. Több
jogi szakértõ egyeztetett álláspontja szerint a BVHRt.-k
vagyona nem tartozik a kincstári vagyonba, tekintettel
arra, hogy a kincstári vagyonra vonatkozó jogszabályok-
ban felsorolt feltételeknek alig, formai szempontból
egyáltalán nem felel meg. A BVH Rt.-k vagyona azon-
ban kincstári vagyonná minõsíthetõ, ha a BVH Rt.-k az
államháztartás vagy a központi költségvetés javára le-
mondanak a vagyonukról. Ezt az utat a Komlói Bányász
Sport Központ ingatlanaira vonatkozóan a Mecseki
BVH Rt. megkísérelte végigjárni, azonban az admi-
nisztratív ügyintézés oly mértékben elhúzódott, hogy
közben más megoldási lehetõség merült fel.

2002 októberében a gazdasági és közlekedési mi-
nisztérium (GKM) vagyonpolitikai fõosztálya felmérést
végeztetett az önkormányzati tulajdonba adható ingat-
lanokról. A felmérés készítésekor felhívtuk a GKM fi-
gyelmét, hogy a BVH Rt.-k vagyonára kormányhatáro-
zat alapján értékesítési kötelezettség áll fenn, s a va-
gyonértékesítésbõl befolyó összegeket a kötelezettségek
teljesítésére kell fordítani. Elvileg tehát a BVH Rt.-k
vagyona kincstári vagyonná tehetõ, de a BVH Rt.-ktõl
történõ vagyonelvonás a költségvetés terheit növelné. A
felmérõ táblázatokat ezért abban a felfogásban töltöt-
tük ki, hogy csak a nehezen vagy egyáltalán nem értéke-
síthetõ, ugyanakkor önkormányzati közfeladatok ellátá-
sához felhasználható vagyoni kört tüntettük fel. E felfo-
gás alapján a felmérésbe a Komlói Bányász Sport Köz-
pont, a szuhakállói telephely ingatlanai és a Feketevölgy
bányaüzemi telephelyen lévõ ún. barnamezõs beruhá-
zási terület került be. A GKM 2003 márciusában olyan
elvi állásfoglalást adott ki, mely szerint abban az eset-
ben, ha az ingatlan fenntartása és kezelése az értékesí-
tés esetén várható bevételhez viszonyítva veszteséget
okoz, a GKM nem kifogásolja ezen ingatlanok önkor-
mányzatoknak történõ térítés nélküli átadását. Ezen le-
hetõséghez kapcsolódva, de a térítésmentesen átadható
ingatlanok szûk körét is figyelembe véve, jelentõs számú
ingatlant sikerült az önkormányzatok részére kölcsönösen
elfogadható térítés ellenében értékesíteni.

Az önkormányzatok részére történõ vagyonértéke-
sítés folyamatában fordulatot hozott az a parlamenti in-
terpelláció, mely a Mecseki BVH Rt. vagyonának ingyenes
önkormányzati tulajdonba adására irányult. A korábban
elvégzett és az interpelláció alapján megismételt vizsgá-
lat világosan bizonyította, hogy ingyenes vagyonátadás-
ra csak a BVH Rt.-k vagyonának szûk köre esetében
van lehetõség. Az egyeztetések azonban vezetõi szinten
is elkezdõdtek. A folyamatnak kezdetben csak negatív
hatásai jelentkeztek, ugyanis a GKM a tárgyalások be-
fejezéséig 2003 szeptemberében felfüggesztette a Me-
cseki BVHRt. jelentõsebb vagyontárgyainak értékesíté-
sét.

Az önkormányzati tárgyalások azt követõen léptek
érdemi szakaszba, hogy a gazdasági és közlekedési mi-
niszter 2003 októberében Komló Város, Pécs Megyei
Jogú Város Önkormányzatának, valamint a Baranya
Megyei Közgyûlésnek írt levelében világosan kifejtette,

hogy a BVHRt. vagyonának önkormányzati tulajdonba
adását csak ugyanolyan névértékû kötelezettségek át-
vállalása mellett tartja megvalósíthatónak. További
egyeztetéseket követõen a miniszter 2004 májusában
konkrét követelmények megszabásával felhatalmazta a
SZÉSZEK-et a kiegyenlített vagyon- és kötelezettség-
csomag átadás-átvételére vonatkozó tárgyalások lefoly-
tatására.

A tárgyalások Komló Város Önkormányzatával
2004 harmadik negyedévében eredményesen lezárul-
tak, s 2004 novemberében megtörtént az átadást-átvé-
telt lehetõvé tevõ szerzõdésrendszer aláírása, melyet a
miniszter 2004 decemberében jóváhagyott. E szerzõ-
désrendszer aláírása lehetõvé tette, hogy Komló Város
Önkormányzatának tulajdonába kerüljön a Mecseki
BVH Rt. 320 M Ft értékû vagyona 320 M Ft várható
költségû kötelezettség átvállalásával együtt. A meg-
kötött szerzõdésrendszer egy keretszerzõdésbõl � amely
a fõbb elveket és fizetési feltételeket tartalmazta �, egy
ingatlan adásvételi szerzõdésbõl, egy üzletrész adásvéte-
li szerzõdésbõl, egy követelés-engedményezési szerzõ-
désbõl és egy tartozás-átvállalási szerzõdésbõl állt. Az
ingatlan adásvételi szerzõdés részét képezték a Komlói
Bányász Sport Központ ingatlanai is, pontot téve ezáltal
e hosszú idõ óta húzódó ügyre.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával az ér-
demi tárgyalások � elsõsorban a Mecseki BVH Rt. tel-
jes részvénycsomagjára vonatkozó önkormányzati vételi
szándék miatt � csak késõbb kezdõdhettek. Miután ezt
a szándékot a GKM sem támogatta, az önkormányzat �
fõleg ÁFA visszatérítési problémák miatt � egyértelmû-
sítette, hogy nem kíván élni a vagyonátvétel lehetõségé-
vel, s egyben felhatalmazta a PVVPécsi Városüzemelé-
si és Vagyonkezelõ Rt.-t (PVVRt.) a tárgyalások folyta-
tására.Hosszú tárgyalássorozatot követõen a szerzõdés-
rendszer aláírására 2005 júliusában került sor. A szerzõ-
désrendszer a komlói szerzõdésrendszerhez hasonló
felépítésû volt, de a szerzõdésrendszer hatályba lépésé-
nek feltételei között a GKM jóváhagyó határozatán kí-
vül az István I.-II. aknai ingatlanokat terhelõ jelzálogjog
törlése is szerepelt. A jelzálogjog törlésére vonatkozó
engedélynek a környezetvédelmi és vízügyi miniszté-
riumtól (KvVM) való megszerzése rendkívüli módon
elhúzódott, így a szerzõdésrendszer csupán 2006 febru-
árjában lépett hatályba. A szerzõdésrendszerrel 560,8
M Ft értékû vagyon és ugyanennyi költségû kötelezett-
ség került át a PVV Rt.-hez.

Az önkormányzatok részére a fenti szerzõdésrendsze-
rek keretében átadott vagyon természetesen vagyonértéke-
sítésnek számít, de ezeket a 2. és 3. táblázat nem tartal-
mazza (a komlóit azért, mert a szerzõdés csak 2004 de-
cemberének végén lépett hatályba, így azt csak 2005-re
lehetett könyvelni).

A BVH Rt.-k végelszámolása

A 2330/2004. (XII. 21.) korm.határozat alapján
2005. január 1-jénmegkezdõdött a BVHRt.-k végelszá-
molása és létrejött a Bányavagyon-hasznosító Kht.
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(BVH Kht.). A BVH Rt.-k azt a feladatot kapták
vagyonhasznosítási területen, hogy a végelszámolási
eljárás lezárásáig értékesítsék a még megmaradt va-
gyont, az elfogadható feltétellel nem értékesíthetõ va-
gyont pedig adják át a BVHKht-nak.Mint már említet-
tem, a BVH Rt.-knek 2005. 01. 01-re 1569,0 M Ft érté-
kû vagyonamaradt. Ebbõl aMecseki BVHRt. 2005. év-
ben 320,0 M Ft értékût átadott (értékesített) Komló
Város Önkormányzatának, 10,8 M Ft értékût idegen
cégek részére értékesített, 239,5 M Ft értékût pedig át-
adott a BVH Kht.-nak. Az Észak-Dunántúli BVH Rt.
2005-ben összesen 77,1 M Ft értékû vagyont értékesí-
tett (ebbõl 27,7 M Ft értékût a BVH Kht. részére), a

Borsodi BVH Rt. pedig 53,8 M Ft bevételre tett szert
(ebbõl 15,4 M Ft a BVH Kht.-ra esik).

2006 elsõ félévében a BVH Rt.-k végelszámolása
várhatóan lezárul, s az általuk eddig nem értékesített
vagyon hasznosítása a BVH Kht.-ban folytatódik.

Az eddigi eredményeket tekintve megállapíthatjuk,
hogy a BVHRt.-k igen nagy energia-befektetéssel, nagy
szakértelemmel és a vagyonhasznosítás aktuális lehetõ-
ségeit mindenkor kihasználva sikeresen oldották meg
vagyonhasznosítási feladatukat, s az elért bevételekkel
1994 és 2005 között 7620 M Ft-tal mérsékelték a szén-
bányászati szerkezetátalakításhoz szükséges költségve-
tési támogatásokat.

VERES SÁNDOR a Budapesti Mûszaki Egyetemen villamosmérnöki (1961), majd irányítástechnikai szakmérnöki dip-
lomát (1968) szerzett. 1961-1964-ben az Ipari Mûszergyárban villamos kismotorok fejlesztésével, 1964-1974 között a Ta-
tabányai Bányáknál gépészeti berendezések és villamos hálózatok üzemeltetésével, villamos hálózatok fejlesztésével fog-
lalkozott. 1974-tõl gépészeti és villamossági témájú beruházásokat és mûszaki fejlesztéseket irányított a Magyar Szénbá-
nyászati Tröszt és utódszervezetei alkalmazásában. 1990-1998 között a Mininvest Rt.-nél mûszaki-gazdasági elemzése-
ket, gépészeti vagyonértékeléseket végzett, cégátalakításokban, végelszámolásokban, felszámolásokban vett részt. 1998-
tól dolgozik SZÉSZEK-nél a vagyonhasznosítási tevékenység irányítása, felszámolási eljárások koordinálása területén.

Õshüllõk a Bakonyban

A fenti címmel jelent meg a National Geographic
2006. márciusi számában Õsi Attila geológus cikke. A
vezetésével több éve folyó kutatást néhány évig a Natio-
nal Geographyc Society is támogatta, és abban amerikai
és román szakemberek is részt vettek.

Az iharkúti bauxit-külfejtés által feltárt felsõ-kréta
korú Csehbányai Formációban a kutatók már több ezer
csontmaradványt találtak és azonosítottak � az elsõt
2000-ben. Mivel 85 millió évvel ezelõtt a terület medi-
terrán éghajlatú édesvízi szigetvilág volt, az itteni dino-
szauruszok a többi európai, de különösen az amerikai
rokonaiknál kisebb termetûek voltak. Néhány szenzá-
ciós új fajt is sikerült azonosítani, mint pl. a növényevõ
Hungarosaurus tormai, a szintén növényevõ rövidorrú
krokodil, a szárnyas Bakonydrako galaczi. Emellett már
ismert európai fajok leletei is elõkerültek, köztük egy
nagyon korai madárfaj is, továbbá növényi maradvá-
nyok.

Mint a szerzõ írja, a feltárt leletegyüttes kivételesen
fontos az európai kréta idõszaki szárazföldi gerincesek
megismerésében, hiszen a kontinens nagy részét ekkor
tenger borította, ezért kevés a szárazföldi lelet.

National Geographic 2006. március
PT

A Menedzsment Fórum Márkushegyrõl

A hazánk gázellátásában jelentkezõ zavarok nyo-
mán egyre inkább felértékelõdhetnek a hagyományos
energiahordozók.LázinMiklós András, aMenedzsment
Fórum munkatársa annak nézett utána, mi a helyzet
Magyarország utolsó mélymûvelésû szénlelõhelyén, a
Márkushegyi bányaüzemben.

�Megéri-e szenet bányászni a XXI. század küszö-
bén? A válaszom határozott igen� � nyomatékosította
álláspontját lapunk érdeklõdésére dr. Havelda Tamás, a
Vértesi Erõmû Zrt. bányászati igazgatója. Hozzátette:
az 1981-ben megnyitott üzem fénykorában 2 millió ton-
na szenet adott évente, ma mindössze 1,3 milliót, ami
14,5 PJ energiának felel meg. �A szén hõre vetítve ol-
csóbb, mint a fa. Ám a legnagyobb különbség az olajjal
szemben van, amely másfélszer drágább a szénnél� �
mondta az igazgató. Természetesen a mindenkit legin-
kább érdeklõ gáz-szén közötti viszonyra is rákérdez-
tünk, ám a vezetõ elhárította érdeklõdésünket. �Amíg a
gáz ilyen magas állami dotációt élvez, nincs értelme ta-
lálgatni, hogy a szén milyen mértékben lenne verseny-
képes vele.�

Havelda szerint az is probléma, hogy Magyarország
nem képes megvédeni saját piacát a külföldi szén elõl.
�Igaz, az ilyen módszereket az EU tiltja, ám a nagy ter-
melõ országokmind hoztak olyan intézkedéseket, mely-
lyel ezt megkerülték.�

A Vértes lábánál húzódó szénmezõ � amennyiben a
napi kitermelés nem változik � 2014 körül merül ki, de
szûkített kapacitással sem bírná 2028-nál tovább. Az
Oroszlányi Hõerõmû négy kazánja közül az egyiket a
közelmúltban alkalmassá tették biomassza eltüzelésére
is, így az 30 százalékban már képes egyéb anyagokat is
befogadni. Az igazgató ezzel együtt úgy véli, súlyos hiba
volt a hazai bányák bezárása. �Elismerem, hogy számos
vállalatot nem lehetett megmenteni, akár a lerobbant
mûszaki színvonala, akár egészségtelen körülményei
miatt. Más bányákat viszont szerintem bûn volt meg-
szüntetni.�
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Legeza Miklós

Könyv- és folyóiratszemle


