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Bevezetõ

2005 elején a Bányavagyon-hasznosító Részvénytár-
saságok (BVH Rt.) végelszámolásának megkezdésével
egyidejûleg megalakult a szerkezetátalakítás új szerve-
zete, a Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Társaság
(BVH Kht).

A kht. két egymástól jól elkülönülõ feladattal jött
létre:

� a szénbányászati szerkezetátalakítás, azaz a bánya-
bezárások során visszamaradt mûszaki és humán kö-
telezettségek azon részének kezelésére, amelyet a BVH
Rt.-k idõben nem tudtak kezelni, elvégezni,

� az olajbányászat privatizációja, azaz szerkezetáta-
lakítása során, aMOLRt. apportjába nemkerült, így ál-
lami tulajdont képezõ, meddõ szénhidrogénkutak (CH
kutak) kezelésére.

Az elsõ feladat kialakulása jól levezethetõ az állami
tulajdonú szénbánya vállalatok felszámolásából, az ab-
ból eredõ vagyon- és kötelezettségkezelõ feladatból, és
abból a ténybõl, hogy a kormány 1990-ben e feladatok
teljesítésére hozta létre a Szénbányászati Szerkezetát-
alakítási Központot, a SZÉSZEK-et. Amásodik feladat
bár az elsõtõl tartalmában eltér, jellegében azonban ha-
sonló, így a szakmai és államigazgatási gyakorlattal ren-
delkezõ SZÉSZEK-hez történõ telepítése a szóba jöhe-
tõ megoldások között a leginkább megfelelõ.

A meddõ CH kutak kezelésének állami kötelezettsége
már 1998-ban, azOrszágos Kármentesítési Program kiala-
kításakor szóba került.A feladat határozatlansága és a fi-
nanszírozás megoldatlansága miatt azonban akkor ki-
maradt a kármentesítés programjából. A meddõ CH
kutak tulajdonjoga és kezelése (ellenõrzés, értékesítés,
felszámolás stb.) a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI)
mûködési körébe tartozott. A nagyszámú meddõ fúrás
kezelése nehézséget okozott a nem bányászati tevé-
kenységek végzésére szakosodott KVI részére, ezért az
más megoldást tartott szükségesnek. 2003-ban levélben
kereste meg a Gazdasági és Közlekedési Minisztériu-
mot kérve állásfoglalását szakmailag jártas, megfelelõ
vagyonkezelõ kijelölésére. Akkor több megoldás jött
szóba, illetve több pályázó vázolta elképzelését amegol-
dás módjára. A miniszter az eddig végzett tevékenysége
alapján a SZÉSZEK-et javasolta a vagyonkezelõ kijelölé-
sére. A javaslattal a KVI is egyetértett, így a kormány a

2330/2004. (XII. 21.) számú határozata (a 2. pontjában
foglaltakkal) kibõvítette a SZÉSZEK tevékenységi
körét az állami tulajdonúmeddõ CH kutak kezelésével.
Ennek teljesítése céljából � ugyanezen jogszabályban �
jóváhagyta a BVH Kht. létrehozását, amelynek alapítói
jogát a SZÉSZEK-re ruházta.

A kht. megalapítása

A szénbányászat szerkezetátalakítása, a kötelezett-
ségek és a vagyon kezelése 2003-ra olyan elõrehaladott
állapotba került, hogy a maradék feladat ellátása már
széttagoltan, a három regionális vagyonkezelõ társaság
keretében nem volt gazdaságos. A SZÉSZEK javaslatot
tett arra, hogy � ezen társaságok végelszámolással törté-
nõ megszüntetésével egyidejûleg � alakuljon egy új szer-
vezet, egy közhasznú társaság a hátramaradt szénbányá-
szati feladatok kezelésére. Idõközben új feladatok is je-
lentkeztek. Ilyen a bevezetõben már ismertetett meddõ
CH kutak kezelése. De idevágó feladat az integrációba
került szénbányák bezárása során felmerült, az integrá-
ciós, majd az azt követõ privatizációs szerzõdések meg-
kötésekor még nem ismert, de az államra háruló köte-
lezettségek kezelése. Mivel az állam ez utóbbi kötele-
zettségek teljesítését is a SZÉSZEK-re ruházta, így ki-
bõvült a feladatköre, az új szervezetet már ennek isme-
retében kellett megszervezni és megalapítani.

A közhasznú társasági forma kiválasztását a kedvezõ
minisztériumi tapasztalatokon túl a mûködés gazdasági és
szervezeti elõnyei indokolták.A közhasznú társaság tevé-
kenységét nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül végzi,
üzletszerû gazdasági tevékenységet a közhasznú tevé-
kenység elõsegítése érdekében folytat, a társaság tevé-
kenységébõl származó nyereség nem osztható fel, az
csak alapító okiratban meghatározott közhasznú tevé-
kenységre fordítható.

A közhasznú társaság függetlenül attól a körülmény-
tõl, hogy közhasznú vagy kiemelkedõen közhasznú be-
sorolással rendelkezik vagy nem, társasági adómentes-
ségben részesülhet. A kiszámított társasági adónak olyan
részét nem kell a társaságnakmegfizetnie, amilyen részt
képvisel az összes bevételén belül a �kedvezményezett�
közhasznú adómentes bevétel. Számlavezetését a ma-
gyar államkincstár, törvényességi felügyeletét az ügyész-
ség látja el.

A Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Társaság szerepe a
szerkezetátalakításban

ILLÉS MIKLÓS okl. olajmérnök, ügyvezetõ igazgató (BVH Kht.)

A cikkben a SZÉSZEK által alapított Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Társa-
ság (BHV Kht.) megalakulásáról, feladatairól és szervezeti felépítésérõl olvashatunk. A
társaság mûködése viszonylag gyors és rugalmas alkalmazkodása az új típusú fela-
datokhoz bizonyítja, hogy a feladatokat a vázolt szervezet keretében hatékonyan
megoldja.



A BVH Kht. az alapító okiratát 2005. január 17-én
nyújtotta be a Fõvárosi Bíróság Cégbíróságára. Ezzel a
kht. megalapítottnak tekinthetõ azzal a kikötéssel, hogy
a cégbejegyzés elfogadásáig a társaság csak olyan üzlet-
szerû gazdasági tevékenységet folytathat, amely hatósá-
gi engedélyhez és nyilvántartásba vételhez nincs kötve.
Ez a mûködés elkezdését nem hátráltatta. A cégbíróság
a cégbejegyzést 2005. február 2-án adta ki.

Alapító okirata szerint a kht. közhasznú tevékenysé-
ge során közfeladatot lát el a megszûnt bányászati tevé-
kenység után fennmaradó környezeti és vagyoni károk
megszüntetésével és a bányászatból kikerült munkavál-
lalókat megilletõ juttatások megváltásával. Mindezek-
nek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõen, az álla-
mot terhelõ kötelezettségek alapján tesz eleget. A kht.
a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeirõl a
társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelõs szer-
vezettel (jelen esetben a SZÉSZEK-kel) közhasznú
szerzõdést köteles kötni.

A SZÉSZEK és a kht. a közhasznú szerzõdést en-
nek megfelelõen kötötte meg. A szerzõdésben a kht. vál-
lalta, hogy a részére végrehajtásra átadott közhasznú fela-
datokat teljesíti. Ezen feladatok tételesen a következõk:

� a megszûnt állami bányászati tevékenység után
fennmaradó környezeti és vagyoni károk megszünteté-
se, ezen belül

� a szénbányászati szerkezetátalakítás során felme-
rült és ez idáig nem teljesített kötelezettségek és a fenn-
maradt vagyon kezelése,

� a bánya-erõmû integrációs szerzõdések megköté-
sekor még nem ismert, állami kötelezettségekkel össze-
függõ, környezetvédelmet is érintõ feladatok,

� az állami tulajdonú meddõ CH kutak kezelése, to-
vábbá

� a bányászatból kikerült munkavállalókat megilletõ
juttatások megváltása.

A SZÉSZEK vállalta, hogy a vonatkozó kormányha-
tározat alapján, a mindenkori költségvetési törvényben
meghatározott támogatási összeggel finanszírozza a kht.
fent felsorolt tevékenységének vagyonértékesítésbõl nem
fedezhetõ hányadát.

A szerzõdés azt is elõírja, hogy a kht. évente üzleti
tervet köteles készíteni, és munkájáról, a támogatás fel-
használásáról évente beszámolási kötelezettséggel tar-
tozik.

Ezen okiratokkal és szerzõdésekkel a kht. mind jogi-
lag, mind gazdaságilag létrejött, mûködésének és gaz-
dálkodásának feltételei biztosítottak.

A kht. feladata

Mint ahogy az elõzõ részben bemutattuk, az állami
feladatok kötelezettje, a SZÉSZEK, a közhasznú szer-
zõdés keretében adott felhatalmazást a kht.-nak a fela-
datok továbbvitelére. A kht.-nak ezeket a feladatokat az
eddigi kezelõktõl kellett illetve kell átvennie.

A feladatok jól elkülöníthetõk a szénbányászat terüle-
tén meglévõ vagyon- és kötelezettségkezelési és a meddõ
CHkutakhoz kapcsolódó vagyon- és kötelezettségteljesítési

részfeladatokra. A szénbányászaton belül elválaszthatók
a felszámolások bányabezárási feladatai és a bánya-erõ-
mû integrációk létrejöttekor még nem ismert állami kö-
telezettségek. A feladatokat is ennek megfelelõen vesz-
szük számba.

� Az állami szénbányák bezárásából eredõ kötele-
zettségek és vagyon kezelését 1994. január 1-jétõl a
BVHRt.-k végezték. Tekintettel a BVHRt.-k 2005-ben
megindult végelszámolására, a maradék feladatokat a
kht. veszi át. A BVHRt.-k és a kht. megállapodás kere-
tében egyeztek meg az átadott-átvett kötelezettségek és
vagyon mennyiségérõl és értékérõl. A vagyon és a köte-
lezettség átadása több ütemben történt illetve történik.
Az elsõ ütemre 2005 januárjában, a második ütemre
2005májusában került sor.Mivel a BVHRt.-k végelszá-
molásamég nem zárult le � várhatóan 2006. I. félévében
fog lezárulni �, a végleges vagyon és kötelezettség leltár
még nem ismert, hiszen a folyamatban lévõ ügyeket a
BVHRt.-k még végigviszik, ezért egy harmadik ütemre
is sor kerül. Az eddigi két ütem során létrejött, továbbá
a harmadik ütemben várható kötelezettség- és vagyon-
átadások értékét az 1. táblázat mutatja. A kötelezettsé-
gek nagyobb részben mûszaki, kisebb részben humán
feladatokat tartalmaznak. A táblázat egyenlege több
mint 1,9 Mrd Ft tartozást mutat, erre az állami kezes-
ségvállalás ad fedezetet a költségvetésen keresztül.

� A kht. a közhasznú szerzõdés keretében vállalta a
bánya-erõmû integrációs szerzõdések megkötésekor
még nem ismert, állami kötelezettségekkel összefüggõ,
környezetvédelmet is érintõ feladatok teljesítését. Ezek
a feladatokmégma sem ismertek pontosan. A bányatu-
lajdonos erõmûvek a bányabezárások felmerülésekor
veszik számításba, hogy az integráció során elõkalkulált
és figyelembe vett bányabezárási költség fedezetet
nyújt-e a tényleges kötelezettségekre. Amennyiben
nem, akkor az igénybejelentés alapján szakértõi tárgya-
lások kezdõdnek a kötelezettség mennyiségérõl és mér-
tékérõl. Megállapodás után a kht. szerzõdés keretében
fogja levezetni, ellenõrizni és finanszírozni a környezet-
védelmet is érintõ állami kötelezettség teljesítését.

Jelenleg a pécsi Pannon Holding Rt. jelentett be
igényt a pécsi külfejtés rekultivációjának részbeni fede-
zetére. Az elõkészítõ tárgyalások folyamatban vannak.

� Az állami tulajdonúmeddõ szénhidrogénkutak ke-
zelésére, értékesítésére és felszámolására aKVI és a kht.
2005. augusztus 31-én írt alá vagyonkezelési szerzõdést.
A szerzõdés a kutak jogi átadására vonatkozott. A kutak
tényleges átadása, birtokbavétele területi és más logikus
elvek alapján fokozatosan történik a kht. és a MOL Rt.
között. Az állam tulajdonában lévõ meddõ CH kutak
ugyanis eddig a MOL Rt. kezelésében voltak.

A MOL Rt. és a kht. 2006. január 24-én megállapo-
dást kötöttek, hogy a kutakat a hozzájuk tartozó doku-
mentációkkal (mûszaki és geológiai) együtt, fokozato-
san, 2006. december 31-ig a kht. birtokba veszi. A va-
gyonkezelési szerzõdés alapján ez 3093 db kutat érint.

A kht. feladata lesz a kutak egyenkénti értékelése,
annak eldöntése, hogy a meddõ kút megnevezésû fúrá-
sok között vannak-emég szénhidrogén-bányászat szem-
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BVH Rt. Szerzõdés Kötelezettség Vagyon Egyenleg
Megnevezés Összeg Megnevezés Összeg
Mûszaki 30,8 Ingó, ingatlan 0

I. ütem Humán 0 Pénzeszköz 30,8
Egyéb 0 Követelés, befektetés 0
Összesen 30,8 Összesen 30,8 0
Mûszaki 578,88 Ingó, ingatlan 15,127

II. ütem Humán 39,199 Pénzeszköz 0

Egyéb 0 Követelés, befektetés,
vagyoni ért. jog 0,284

Összesen 618,079 Összesen 15,411 602,668
Eddig összesen 648,879 Eddig összesen 46,211 602,668

Mûszaki 0 Ingó, ingatlan 56,12
III. ütem Humán 13,914 Pénzeszköz

Egyéb 0 Követelés, befektetés,
vagyoni ért. jog 3,466

Összesen 13,914 Összesen 59,586 -45,672
Mindösszesen 662,793 Mindösszesen 105,797 556,996

Mûszaki 22,06 Ingó, ingatlan 0
I. ütem Humán 0 Pénzeszköz 22,06

Egyéb 0 Követelés, befektetés,
vagyoni ért. jog 0

Összesen 22,06 Összesen 22,06 0
Mûszaki 172,3 Ingó, ingatlan 0,288

II. ütem Humán 94,759 Pénzeszköz 0

Egyéb 16,325 Követelés, befektetés,
vagyoni ért. jog 27,386

Összesen 283,384 Összesen 27,674 255,71
Eddig összesen 305,444 Eddig összesen 49,734 255,71

Mûszaki Ingó, ingatlan
III. ütem Humán 15,39 Pénzeszköz

Egyéb Követelés, befektetés,
vagyoni ért. jog

Összesen 15,39 Összesen 0 15,39
Mindösszesen 320,834 Mindösszesen 49,734 271,1

Mûszaki 783,95 Ingó, ingatlan 39,701
I. ütem Humán 506,755 Pénzeszköz 0

Egyéb 0 Követelés, befektetés 199,773
Összesen 1290,705 Összesen 239,474 1051,231
Mûszaki 44,9 Ingó, ingatlan 8,758

II. ütem Humán Pénzeszköz

Egyéb Követelés, befektetés,
vagyoni ért. jog

Összesen 44,9 Összesen 8,758 36,142
Mindösszesen 1335,605 Mindösszesen 248,232 1087,373

I-III. ütem összesen: 2319,232 403,763 1905,469

1. táblázat BVH Rt.-k és a kht. között létrejött kötelezettség- és vagyonátadások
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pontjából szóba jöhetõ kutak, vannak-e geotermális
energia termelésére alkalmas kutak, ezek értékesíthe-
tõk-e. A felszámolandó kutaknál pedig optimális felszá-
molási sorrendet, ütemet kell megtervezni.

A kht. szervezete

A társaság szervezeti felépítését, fölé- és alárendelt-
ségi viszonyait, illetõleg a belsõ munkamegosztást a
2005. december 14-én elfogadott Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzat határozza meg. Ennek megfelelõen a

BVH Kht. három belsõ szervezeti egységgel rendelkezik:
gazdasági részleg, bányászati üzletág és CH üzletág, vala-
mennyi közvetlenül az ügyvezetõ igazgató irányítása
alatt.

A gazdasági részleg feladata a társaság gazdasági
ügyeinek intézése, ezen belül a pénzügyi és számviteli,
valamint a bérügyi feladatok vitele. Ezen belül a mûkö-
déssel kapcsolatos kiadások tervezése, a gazdálkodási
rend szabályainak kidolgozása, pénzügyi és számviteli
nyilvántartás, adatszolgáltatás, beszámolás elkészítése a
tulajdonos és más külsõ szervek felé. Ez a részleg végzi
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az adózáshoz szükséges adatok nyilvántartását, az adó-
bevallások készítését, a pénzellátás és pénzgazdálkodás
megszervezését. Az õ feladata a bizonylati rend kialakí-
tása, az ügyvitel jogszerû, szakszerû és folyamatos mû-
ködtetése. A kötelezettségvállalási és utalványozási
rend betartása és betartatása is a feladatai közé tartozik.
A bérgazdálkodással kapcsolatos feladatokat is ez a
részleg látja el.

A bányászati üzletág feladata a szénbányászati szer-
kezetátalakításból visszamaradt, a BVH Rt.-ktõl átvál-
lalt mûszaki és humán kötelezettségek, valamint az át-
vett vagyon kezelése, továbbá az integrációs szerzõdé-
sek megkötésekor még nem ismert, az államot terhelõ
környezetvédelmi kötelezettségek kezelése. Mûködte-
tése a bányászati részlegvezetõ irányítása és felelõssége
mellett történik. A bányászati részlegvezetõ alá tartoz-
nak a kht. központjában dolgozó szakértõk és a három
fióktelep (Pécs, Veszprém és Miskolc). A fióktelepek
élén csoportvezetõk állnak.

A CH üzletág az állami tulajdonban lévõ meddõ CH
kutak kezelésével foglalkozik. Az üzletágat teljes felelõs-
ség mellett az üzletági részlegvezetõ irányítja. Hozzá
tartozik az a néhány fõs szakértõ csoport, amely a kutak
átvételének elõkészítésén, azok birtokbavételén, esetle-
ges felszámolásán vagy az értesítési lehetõségek keresé-
sén dolgozik. Az üzletág végleges struktúrája most van
kialakítás alatt.

A kht. szervezeti felépítését az 1. ábramutatja.

A kht. mûködése

A kht. egyszemélyes társaság, alapítója a SZÉSZEK.
Ebbõl következõen taggyûlésre nincs szükség, az alapí-
tó a hatáskörébe tartozó kérdésekbenmaga dönt. A ha-
táskörébe tartozó fontosabb kérdések: az éves terv és
közhasznúsági jelentés jóváhagyása, az esetleges ered-
mény felosztása, a mûködési szabályzatok jóváhagyása,
a vezetõ tisztségviselõk megválasztása. Az alapító �
döntése elõtt � köteles kikérni a felügyelõ bizottság
(FB) és az ügyvezetõ igazgató véleményét.

A társaság mûködését és gazdálkodását az FB és a
belsõ ellenõrzés segíti és ellenõrzi.

A kht. operatív irányítását, törvényes képviseletét az
ügyvezetõ igazgató látja el. A részfeladatokat (gazdasá-
gi, bányászati és CH) a közvetlenül az ügyvezetõ alá tar-
tozó részlegvezetõk irányítják.

A kht. a jóváhagyott üzleti terve alapján mûködik. A
terv tartalmazza az adott idõszakra várható saját árbe-
vételt, a teljesíteni tervezett mûszaki és humán kötele-
zettségek költségeit, a társaság mûködési költségeit, to-
vábbá az árbevétel és az összes költségek különbözete-
ként az állami támogatást. A társaság a központi költ-
ségvetéssel havonta számol el.

A mûszaki kötelezettségek kivitelezése külsõ vállalko-
zókkal történik. A vállalkozókat minden esetben nyilvá-
nos pályáztatás útján választjuk ki a BVH Kht. belsõ
szabályzata, illetve a Közbeszerzési Törvény elõírásai
szerint. A humán kötelezettségek kezelése a BVH Rt.-
ktõl átvállalt baleseti és kártérítési járadékok rendezé-
sére, a nyugdíjas szénjárandóság jogosultságának igazo-
lására és a lakáskölcsönök jelzálogának törléséhez szük-
séges igazolások kiadására terjed ki.

A BVH Kht. operatív mûködése során napi kapcsolat-
ban áll alapítójával, a SZÉSZEK-kel.ASZÉSZEK szak-
emberei ellenõrzik a mûszaki feladatok terveit, a ki-
vitelezõ kiválasztását, a munka lebonyolítását, továbbá
a számlák tartalmát. Amûszaki részlegek (bányászati és
CH) mûködésérõl részletes leírást ezen tematikus lap-
szám további cikkeiben találnak.

A BVH Kht. támogató tagja az Országos Magyar Bá-
nyászati és Kohászati Egyesületnek, ahol mind a Bányá-
szati Szakosztályban, mind pedig a Kõolaj-, Földgáz- és
Vízbányászati Szakosztályban aktív munkát végez. Tag-
ja továbbá a Magyar Bányászati Szövetségnek is.

Mindennapi munkája során kapcsolatot tart a kü-
lönbözõ engedélyezõ, szakvéleményezõ és ellenõrzõ ha-
tóságokkal. Ezek közül is kiemelkedõen a Magyar Bá-
nyászati Hivatallal, a bányakapitányságokkal, a környe-
zetvédelmi hatóságokkal és az önkormányzatokkal.

A kht. mûködése mind jogi, mind gazdasági tekintet-
ben egyaránt biztosított. A feladatokat nagy tapasztalat-

1. ábra: A BVH Kht. szervezeti felépítése
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tal, szakmai és helyi ismerettel rendelkezõ szakemberek
látják el. Az alapítóval és az államigazgatás többi szer-
vezeteivel a kapcsolata rendezett. Mûködése rendben
megindult, saját mûködési rendjét belsõ szabályzatok és
az államigazgatás rendje szerint alakította ki. Feladatai
többéves mûködést vetítenek elõre.

A kht. idõtávja

A SZÉSZEK, mint a bányászat területén mûködõ
államigazgatási szervezet és az általa alapított, a kötele-
zettségekre és a vagyonkezelésre szakosodott speciális
társaságok immár 10-15 éves múltra tekintenek vissza.
Az új forma kialakult, a közhasznú társaság munkáját �
a tapasztalatokat felhasználva � folyamatosan végzi. Fel-
adatai meghatározottak, idõbeli lefolyásuk azonban bi-
zonytalan.

A szénbányászati feladatok idõtávját nehezen tudjuk
behatárolni.A két fõ feladat, a bányakárok elhárítása és
az ahhoz kapcsolódó kártalanítás, valamint a bányászat
által érintett felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és
minõségi megfigyelése, az ún. megfigyelõ rendszerek

üzemeltetése a bányavállalkozó idõben nem korlátozott
feladata, azt addig kell folytatni, amíg a bányászat által
okozott károk jelentkeznek.

Ameddõ CH kutak kezelésére és felszámolására a tár-
saság 2014. december 31-ig szóló vagyonkezelési szerzõ-
dést kötött a KVI-vel. A feladat idõtávja azonban a saját
bevétel � a hasznosítható kutak értékesítésébõl befolyó
árbevétel � mértékétõl és a központi költségvetés teher-
bíró képességétõl is függ. Most a felmérés és a tervezés
fázisában vagyunk, de elõre látható, hogy itt � a kútfel-
számolások számát és a rendelkezésre álló forrásokat is
figyelembe véve � legalább 8-10 éves lebonyolítással
számolhatunk.

Megállapítjuk, hogy a SZÉSZEK és az általa alapí-
tott BVH Kht. viszonylag gyors és rugalmas alkalmaz-
kodása az új típusú feladatokhoz bizonyítja, hogy az ál-
lam más, hasonló bányászati kötelezettségeinek kezelé-
se is hatékonyan megoldható ennek a szervezetnek a
keretében.

Amennyiben ezek a feladatok is kezelhetõk egy jól
mûködõ, már bizonyított szervezetben, akkor a SZÉ-
SZEK � kht. szervezet idõtávja alig látható be.

ILLÉS MIKLÓS okl. olajmérnök, okl. mérnök közgazda 1975-1978-ig Nagykanizsán, a Dunántúli Kutató és Feltáró
Üzemben dolgozott, mint fúrómérnök, 1978-1986 között a szintén nagykanizsai Kõolaj és Földgázbányászati Vállalatnál
volt üzemegység vezetõ, üzemi fõmérnök, majd 1986-tól mûszaki vezérigazgató helyettes. 1990-tõl 2004-ig a Rotary Rt.
(Nagykanizsa) vezérigazgatója volt. 2005-tõl a Bányavagyon-hasznosító Kht. (Budapest) ügyvezetõ igazgatója

A szén feltámadása

A legnagyobb nemzetközi energetikai berendezésgyártók
a szén feltámadására számítanak. Az ALSTOM és a
SIEMENS vezetõi azt prognosztizálják, hogy a következõ tíz
évben 40%-kal növekedhet a szénerõmûi berendezések for-
galma, miközben a gázturbinák eladása 25-30%-kal is csök-
kenhet.

Energia Hírek 2005/1 ( p.: 11 )
Dr. Horn János

Németország az atomerõmûvek mellett

Ralf Gueldner, a Német Nukleáris Társaság (KTG)
elnökének január tizenhatodikán megjelent közleménye
szerint Németországban atomerõmûvekben termelik a villa-
mos energia csaknem felét. Az atomenergia gazdaságos, meg-
bízható, klímabarát, és így a jövõben is kiemelkedõ szerepe
lesz az ország energiaellátásában.

Dr. Gueldner kijelentése azt követõen jelent meg, hogy
Németországban felújultak a viták az atomenergia jövõbeni
szerepérõl a nemzeti energia csúcs elõtt � melyet Angela
Merkel ígérete szerint 2006 elején rendeznek. A KTG szerint
lényeges, hogy a jelenlegi feltételek és a kereslet várható
alakulása alapján a világ uránkészlete legalább 200 évre ele-
gendõ. Az urán árának emelkedése nem lényeges tényezõ a
villamos energia árában, mivel a termelés teljes költségének
csupán 5%-a az üzemanyagköltség, szemben a fosszilis
erõmûvekkel, ahol az üzemanyagköltség aránya igen jelentõs.
Az urán könnyen szállítható, és a készletek a világon egyen-

letesen, politikailag stabil térségekben � mint például
Ausztrália és Kanada � találhatók.

A német Környezetvédelmi és Atomenergia-biztonsági Mi-
nisztériummeghatározta azokat a feltételeket, melyek alapján
a termelési jog átadható az ország atomerõmûvei között. A
minisztérium 2006. január 16-án megerõsítette, hogy a német
atomenergia törvény alapján az öregebb erõmûvek átadhatják
üzemidejük egy részét a fiatalabb atomerõmûveknek. Ezenkí-
vül arra is van lehetõség, hogy a régebbiek kapják meg az
újabb atomerõmûvek üzemeltetési jogát.

OBJEKTÍV Hírügynökség, 2006. január 26. (Gy. Mészáros
Ágnes)
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Kína rézelõkészítõ üzemet vásárolt

Az Outokumpu Vállalat 50 millió eurós szerzõdést kötött
a kínai Yanggu Xiangguang Copper Vállalattal egy komplett
rézelõállító üzem tervezésére (Shangolang tartomány).

Az üzem elsõ fázisban évente 200 Et rezet állít elõ, úgy-
hogy kapacitása alkalmas lesz a késõbbiekben az éves terme-
lést megduplázni.

A szerzõdés egy nagy áttörést jelent az Outokumpu Vál-
lalat új elektromos finomító koncepciójában is, mert ez egy jó
minõségû rozsdamentes ún. permanens katódok üzemét je-
lenti, mellyel a finomító teljesítõképességét lehet növelni. Ez
a modern üzem a maga nemében az elsõ lesz Kínában.

Mining Magazine, 2005. október

Bogdán Kálmán

Külföldi hírek


