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Elõzmények

A szénbányászati szerkezetátalakítás folyamata lezá-
rult.A kialakult új struktúrában biztos helye van a Mát-
rai Erõmû Rt. két nagy lignitbányájának: a visontai és a
bükkábrányi külfejtésnek, és jelentõs állami támogatás
mellett továbbmûködhet a Vértesi ErõmûRt. mélymû-
veléses barnaszén bányája: a Márkushegyi Bányaüzem.
Az ország ÉK-i területén mûködik még néhány kisebb
szénbánya, de nemzetgazdasági jelentõségük nincs.

A szénbányászati szerkezetátalakítás elmúlt másfél
évtizedében bezártak � részben vagy teljesen állami ha-
táskörben � 53 db szénbányát. Ezen bányabezárásokhoz
kapcsolódó mûszaki, humán és egyéb kötelezettség
nagy részét teljesítették a Szénbányászati Szerkezetát-
alakítási Központ (SZÉSZEK) által irányított területi
Bányavagyon-hasznosító Rt.-k. A felszámolt állami
szénbánya-vállalatoktól átvett vagyon értékesítése, mi-
nimális kivételtõl eltekintve, megtörtént.

Az elõzõekben leírtak miatt szükségessé vált a szén-
bányászati szerkezetátalakítás szervezeti rendszerének
átalakítása, amelyrõl a Kormány a 2330/2004. (XII. 21.)
sz. határozatában intézkedett:

� jóváhagyta a három bányavagyon-hasznosító rész-
vénytársaság végelszámolással történõ megszüntetését,

� jóváhagyta a Bányavagyon-hasznosító Közhasznú
Társaság (BVH Kht.) megalapítását, és kijelölte a
SZÉSZEK-et az alapítási jogok gyakorlójának,

� meghatározta a BVH Kht. feladatait, amelyek:
� a szénbányászati szerkezetátalakításból még hát-
ralévõ állami feladatok teljesítése;

� az állami tulajdonú �meddõ� szénhidrogénkutak
kezelésével, értékesítésével és felszámolásával kap-
csolatos állami kötelezettségek ellátása,

� a bányaerõmû integrációs szerzõdések megköté-
sekor még nem ismert állami kötelezettségek vég-
rehajtásával kapcsolatos teendõk ellátása;

� engedélyezte, hogy a BVHKht. kötelezettségeinek
vagyonértékesítésbõl nem fedezhetõ hányadát a költ-
ségvetés finanszírozza.

Továbbá biztosította (a SZÉSZEK felügyelete és

ellenõrzése mellett) az ezek végrehajtásához szükséges
forrásokat.

A BVH Kht. átvette a három területi BVH Rt. mind-
azon kötelezettségeit, illetve vagyonelemeit (az üzletrészek
kivételével), amelyeket a végelszámolás befejezéséig
elõreláthatólag már nem tudnak teljesíteni vagy ér-
tékesíteni. A társaság szénbányászati üzletágának fela-
datai nagyrészt ebbõl az átvállalásból, másrészt a SZÉ-
SZEK által egyedileg átadott kötelezettségekbõl állnak.

A feladatok öt fõ csoportba sorolhatók be:
� bányabezárás,
� tájrendezés,
� bányakárok,
� vagyonhoz kötött kötelezettségek és vagyonhasz-
nosítás,

� humán kötelezettségek.

Bányabezárás

A BVH Kht.-nak klasszikus értelemben vett bánya-
bezárási feladata nincs, hisz a szénbányászati szerkezet-
átalakítás során már minden gazdaságtalannak ítélt
szénbányát bezártak. Így ezen a területen csupán a BVH
Rt.-k mûködése során végzett bányabezárások idõben el-
húzódó vagy periférikus területeken jelentkezõ tevékenysé-
gének végzése képezi a kht. feladatát.

A munkák jelentõs részét teszi ki a föld alatti és a
felszíni vizek kezeléséhez, ellenõrzéséhez kapcsolódó
tevékenység. A mélymûveléses bányák felhagyása után
évekig, egyes területeken évtizedekig is eltart az új
egyensúlyi vízállapot (tercier állapot) kialakulása. Ezek-
nek a vízföldtani folyamatoknak a nyomon követésére
jelentõs vízellenõrzõ rendszert mûködtet társaságunk,
az egykori borsodi szénbányák és a mecseki szénbányák
területén. Borsodban már közeli a tercier állapot kiala-
kulása, míg a Mecsekben lényegesen lassúbb a feltöltõ-
dés üteme, így várhatóan ezen a területenmég 5-10 évig
szükség lesz a vízellenõrzõ rendszer mûködtetésére. A
két területen összesen 54 ponton végez a társaság víz-
szint és/vagy vízminõség méréseket.

Szénbányászati kötelezettségek teljesítése és idõtávja
FEHÉR ERNÕ okl. bányamérnök, a Bányavagyon-hasznosító Kht. szakértõje (Budapest)

A szénbányászat szerkezetátalakítása során számos olyan állami feladat keletkezett,
amelyeket a felszámoló szervezetek helyett � elsõsorban finanszírozási okok miatt � a te-
rületi Bányavagyon-hasznosító Részvénytársaságok (BVH Rt.) révén teljesített a kor-
mányzat.

A kötelezettségek csökkenése miatt 2005-tõl a BVH Rt.-k helyett egy új, budapesti
központú Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Társaság (BVH Kht.) látja el a maradék
állami kötelezettség teljesítését. A cikk a különbözõ területeken (bányabezárás, tájrende-
zés, bányakár, vagyonhoz kötött kötelezettségek és humán kötelezettségek) jelentkezõ fela-
datok megoldásának módját, idõütemezését és forrásigényét taglalja. Az anyagból kitû-
nik, hogy a BVH Kht.-ra maradt szénbányászati kötelezettségek teljesítésének várható
költségei meghaladják az 5 milliárd forintot, a teljesítésük idõtávja pedig több tíz évre
tolódik ki.



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

A bányák föld alatti térségeinek feltöltõdése után az
egykori nyitópontokból (aknák, lejtaknák, tárók) jelen-
tõs mennyiségû vízkiáramlás következhet be. Ezeket a
vízfakadásokat szabályozott módon be kell juttatni a
már meglévõ vízelvezetõ rendszerbe vagy természetes
vízfolyásokba, majd biztosítani kell a kialakított rend-
szer biztonságos üzemeltetését. A kht. célja, hogy az ál-
tala kialakított vízelvezetõ rendszerek üzemeltetését
megfelelõ pénzügyi ellenszolgáltatás fejében átadja a
területileg illetékes önkormányzatoknak vagy vízitársu-
latoknak. A társaság jelenleg 9 db vízelvezetõ rendszer
üzemeltetésérõl gondoskodik. Terveink szerint 3 éven
belül sikerül ezeket új üzemeltetõnek átadni.

Társaságunk várhatóan 5 bányatelek jogosultja lesz,
amelyeken kitermelés nem folyik. A törvényi feltételek
bekövetkezte, illetve megteremtése után a kht. mielõbb
szeretné a felesleges bányatelkeket megszüntetni. A bá-
nyatelkek nagy részén jelenleg süllyedésméréseket kell
végezni az alábányászott terület felett, hogy a felszíni
mozgásokról pontos képet lehessen alkotni. Ha a méré-
sek eredménye igazolja, hogy amozgások a felszínt nem
veszélyeztetik, úgy a bányatelkek töröltetését társasá-
gunk kezdeményezni fogja az illetékes bányakapitány-
ságoknál.

A bányatelkek megszüntetésének várható idõpontja
2008.

A már eltömedékelt aknákat rendszeresen ellen-
õrizni kell, majd � szükség esetén � után kell tömedékel-
ni. Az ellenõrzött aknák száma: 127 db. Az ellenõrzések
a tömedék süllyedésének csökkenésével ritkíthatók, de
5 éven belül várhatóan megszüntetni ezt a tevékenysé-
get nem lehetséges.

Az elõzõeken túl a bányabezárás területén hátra van
még 10-15 kisebbmunka, környezetvédelmi mentesítés,
tömedékelés stb. A feladatok a rendelkezésre álló for-
rások függvényében 2-3 év alatt végrehajthatók.

A jelenleg ismert kötelezettségeken túl a tapasztala-
tok szerint várható, hogy még 5-10 évig felmerülhetnek
olyan bányabezárási feladatok, amelyek számbavétele
eddig nem történt meg.

Tájrendezés

ABVHKht. végzi a három területi BVHRt. által elvég-
zett tájrendezések utómunkálatait (csúszások, vízmosások
javítása, allergén gyomok irtása stb.). Az utógondozáson
kívül még két jelentõs tájrendezési kötelezettség teljesítése
tartozik a társaság feladatkörébe:

� a budafai meddõhányó rekultivációja,
� balinkai meddõhányó rendezése.
A fentieken túl várhatóan a kht. fogja teljesíteni azt

az állami kötelezettséget, amely a Pannon Holding Rt.
vasasi és karolinai külfejtésének bezárásával kapcsolat-
ban fennáll. Az államra háruló kb. 3,3 milliárd forintos
finanszírozási kötelezettséget, a jelenlegi megállapodá-
sok szerint a kht. teljes egészében a közeljövõben indu-
ló karolinai külfejtés tájrendezési munkálatai során fog-
ja felhasználni.

Budafai meddõhányó rendezése

Budafai meddõhányó rendezése közös feladata a
BVH Kht.-nak és a Pannon Holding Rt.-nek (Erõmû).
Amintegy 40 hektárnyi meddõhányó terület a két tulaj-
donos között oszlik meg. A terület nagyobbik része a
kht. tulajdonában van, azt a korábbi évtizedekben med-
dõvel feltöltött hányó alkotja, a kisebbik része az erõ-
mûé, melyet a vasasi külfejtésbõl ideszállított meddõvel
és földdel töltötte fel. A rendezés földmunka igénye
mintegy fél millió köbméter.

A bányakapitányság határozata kötelezte a tulajdo-
nosokat az egész területre kiterjedõ, egységes tájrende-
zési terv kidolgozására és megvalósítására. Az így elké-
szített tervet a bányakapitányság engedélyezte.

Az erõmûvi területrész az integráció során olyan va-
gyontárgyként került az erõmû tulajdonába, amelyhez
nem kapcsolódott a mecseki szénbányáktól átvállalt kö-
telezettség. Tehát úgy kell tekinteni, hogy ehhez a terü-
lethez rendelt rendezési kötelezettség csakis az erõmû
tevékenysége során jött létre. Következésképpen az eh-
hez a területhez rendelhetõ kötelezettség teljesítését az
erõmûnek saját forrásaiból kell finanszírozni.

Az egykori mecseki szénbányák tulajdonában lévõ
területrész tájrendezési kötelezettségeinek fedezetét a
szénbányászati szerkezetátalakítás rendszerének általá-
nos szabályai szerint kell biztosítani, és mint ilyen köte-
lezettség került a mecseki BVH Rt.-n keresztül a BVH
Kht. hatáskörébe. A tájrendezési feladat tartalék mun-
kaként szerepel a BVH Kht. 2006. évi tervében.

Balinka I. meddõhányó rendezése

ABVHKht.-nak a Balinka I. meddõhányó rendezé-
si kötelezettségét a Bakonyi Erõmû Rt.-vel (erõmû) ki-
alakított együttmûködés keretében kell megoldania.
Egyes dunántúli bányák és a Bakonyi Erõmû Rt. integ-
rációja során az apportálásra került vagyontárgyak kö-
zött szerepelt a Balinka I. meddõhányó. Az integráció
során létrejött apportálási és vagyonátadással ellentéte-
lezett kötelezettség-átvállalási szerzõdése áttekintése,
majd az ezt követõ helyszíni szemle során megállapítást
nyert, hogy ameddõhányómeglévõ tájrendezési kötele-
zettsége nem szerepelt az erõmû részére átadott kötele-
zettségek között. A SZÉSZEK hozzájárult, hogy e kö-
telezettséget a veszprémi szénbányák �F.a.� kötelezett-
ség állományába felvegyék. Mint ilyen kötelezettség ke-
rült az Észak-Dunántúli BVH Rt.-n keresztül a BVH
Kht. kötelezettség állományába mintegy 50 millió forin-
tos elõirányzattal. A kivitelezés megvalósítása, a finan-
szírozási források kedvezõ alakulása esetén, feltételesen
szerepel a BVH Kht. 2006. évi tervében.

A tájrendezés megvalósítása során az erõmû bánya-
vállalkozói minõségében jelenik meg. Õ gondoskodik a
környezeti hatástanulmány, a tájrendezési engedélyezé-
si terv kidolgozásáról és a hatóságokkal való elfogadta-
tásáról. A kht. az állami forrásokból történõ finanszíro-
zás követelményeinek (pályáztatás, szerzõdéskötés, mû-
szaki ellenõrzés) megtartását biztosítja. A tájrendezési
tevékenység befejezésének várható idõpontja 2007.
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A mecseki külfejtések rendezése

Az 1993-94-benmegvalósított bánya-erõmû integrá-
ciók egyik tranzakciója keretében az erõmûvek vagyon-
tárgyakkal történõ ellentételezés fejében átvállalták
azokat a bányászati mûszaki és humán kötelezettsége-
ket, amelyek az integráció elõtt keletkeztek, de csak ké-
sõbb, jelentõs részben a bányák bezárása utánmerülnek
fel. A megállapodás hosszú idõszakot átfogó mivolta, a
benne szereplõ értékalkotók jellege sok bizonytalansá-
got hordozott. Az ebbõl eredõ kockázat korlátozása vé-
gett a felek szerzõdésben határozták meg a kötelezett-
ség teljesítésekor ténylegesen felmerülõ költségek felsõ
határát.

Különösen nagy eltérés, növekedés mutatkozott
ezen felsõ határhoz képest a pécsi területen lévõ két
nagymélységû külfejtés � a Karolina külfejtés és aVasas
külfejtés � tényleges tájrendezési kötelezettségeiben.
Az erõmû vezetése még az erõmû privatizációját meg-
elõzõen követeléssel lépett fel a szerzõdõ féllel szemben
a többletfeladatok elismerése végett. A szükséges ellen-
õrzõ tervek és költségvetések alapján a kötelezettség
növekményének teljesítéséért a SZÉSZEK vállalt álla-
mi kezességet. A többletfeladat költsége a két külfejtés-
re, jelenlegi árszinten nettó 3,3 milliárd forintot tesz ki.

Az erõmû 2004-ben végleg befejezte a szénterme-
lést, így szükségessé vált a két külfejtés tájrendezési
munkáinak az elvégzése. A tájrendezés földmunka igé-
nye közel 20 millió köbméter, teljes költségigénye mint-
egy 11 milliárd forint. Ez idõ szerint azonban csak a
SZÉSZEK által vállalt 3,3 milliárd forint kötelezettség
és az integráció során a szénbányák által e célra ellenté-
telként átadott, mai pénzben számított mintegy 1,8 mil-
liárd forint áll forrásként rendelkezésre. További erõmûi
források céltartalék formájában az elmúlt évek során
nem képzõdtek.

Amunka elvégzésének csak finanszírozási akadályai
vannak. A tájrendezéshez szükséges környezeti hatásta-
nulmányok jóváhagyása, kiviteli tervek hatósági enge-
délyezése, a munkálatokmegkezdéséhez szükséges mû-
szaki üzemi tervek engedélyezése megtörtént.

Pécs város lakott területének közvetlen szomszédsá-
gában van a Karolina külfejtés. A hatalmas külsõ hányó
és a száz méternél nagyobb mélységû gödör
különösen nagy környezeti terhelést jelent a
város számára. Érthetõ tehát, hogy a város
vezetése azzal a követeléssel lépett fel, hogy a
Karolina külfejtésen a tájrendezést a kötelezet-
tek mielõbb elvégezzék, és ennek érdekében in-
tézkedéseket követeltek az illetékes állami szer-
vezetek vezetõitõl. Ennek nyomán kapott a
SZÉSZEK és az erõmû útmutatást olyan út ke-
reséséhez, amelyen a rendelkezésre álló forrá-
sok Karolina külfejtésre történõ koncentrálásá-
val, új mûszaki megoldásokkal törekedjenek a
város követelését teljesíteni.

Jelenleg egyeztetõ tárgyalások folynak a
SZÉSZEK-BVH Kht., az erõmû, a Pécsi Ön-
kormányzat és az engedélyezõ hatóságok között
egy optimális mûszaki-gazdasági megoldás ki-

alakítása érdekében. A kht. feladata lesz a már elfoga-
dott konstrukcióban helytállni az állami kötelezettségek
teljesítéséért.

Az elõkészítés jelenlegi helyzete szerint a kivitelezé-
si munkák 2006. év végén megindulhatnak, és a rendel-
kezésre álló források függvényében a tájrendezési mun-
kák befejezõdnek (2009).

A tájrendezési feladatok forrásigényét az 1. ábra
mutatja.

Bányakár

A BVH Kht. felelõsségi körébe tartozó bányatelke-
ken a termelés általában már több évtizede, de legké-
sõbb 2000. év folyamán befejezõdött. A bányászati hatá-
sok, a felszíni mozgás és a felszín alatti vizek változásai
mára már nagyrészt lezajlottak. Ezzel összhangban a kár-
talanítási ügyek száma is csökkenõ tendenciát mutat, de
még így is százas nagyságrendû az évente bejelentett
kárigények nagysága. A bányakárok egy részénél a kár-
képek és a bányászati tevékenység közötti ok-okozati
összefüggést a szakértõk rendkívül különbözõképpen
ítélik meg, ami miatt nagy a kárérték meghatározás bi-
zonytalansága. A bányakárok biztosabb elbírálhatósága
érdekében, a nagyszámú bejelentéssel érintett területe-
ken új vagy bõvített felszíni süllyedésmérõ hálózatokat
létesítünk, amelyek mûködtetése során nyert adatok
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1. ábra: A tájrendezési tevékenység forrásigénye

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

1 0 0

2 0 0 5 2 0 0 7 2 0 0 9 2 0 1 1 2 0 1 3 2 0 1 5 2 0 1 7 2 0 1 9 2 0 2 1

2. ábra: A bányakárok várható kiadásai (M Ft)
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nem csak azt mutatják meg, hogy a felszín mozog-e, ha-
nem azt is, hogy a mozgás bányászati eredetû-e, avagy
csak a területre jellemzõ térfogatváltozó kõzetek okoz-
nak felszíni mozgásokat, épületkárokat. A mérési prog-
ram (2-3 év) befejezése után várható a bányakárok radi-
kális csökkenése, de néhány területen akár évtizedekig
is elhúzódó kárjelenségekre is fel kell készülni. Ilyen le-
het néhány kismélységû kamrafejtéssel érintett terület,
vagy a mecseki meredek dõlésû, vastag telepek fejtései
által fellazított, közepesen kemény fedürétegek rendkí-
vül lassú tömörödése által okozott mozgások kárjelen-
sége.

A bányakárok évi kiadásainak várható alakulását
mutatja a 2. ábra.

Vagyonhoz kötött kötelezettségek és
vagyonhasznosítás

A BVH Kht.-nak csupán néhány vagyonhoz kötött kö-
telezettsége van, összességében kb. 20M Ft értékben. A kö-
telezettségek � ha a források kellõ ütemben rendelkezés-
re állnak � két év alatt teljesíthetõk.

A BVH Kht. a kötelezettségátvállalási folyamat
lezárulta után az alábbi jelentõsebb hasznosítható va-
gyonelemekkel fog rendelkezni:

� a veszprémi szénbányák egykori központ irodájá-
ban 732 m2 albetét,

� a várpalotai ipari park (Palotapark) területén 9,4
hektár telek,

� a putnoki bánya üzemtere,
� a szuhakállói vállalkozói park,
� a miskolci iroda (89 m2),
� egyéb 18 db kis értékû telek.
A társaság célja, hogy a mûködéséhez nélkülözhetõ

vagyonelemeket további fejlesztések nélkül, mielõbb ér-
tékesítse. Az értékesítés idõszükséglete, figyelembe vé-
ve, hogy az állomány néhány elemének értékesítésemár
hosszú ideje sikertelen volt, illetve 2006 végéig jelzálog-
gal terhelt, az átvételtõl számítva legalább két év.

Humánpolitikai
kötelezettségek

A 2004 decemberében hozott
kormányhatározat alapján a
BVH Kht. a BVH Rt.-tól két
ütemben vett át humán kötele-
zettségeket, közel 641 M Ft ér-
tékben. A humán kötelezettségek
az állami szénbányák mûködése
során keletkeztek, amelynek nagy
része egészségkárosodás során fize-
tendõ kártérítés, illetve baleseti já-
radék formájában jelentkezik.
Emellett nem elhanyagolható a
szintén egészségkárosodásra visz-
szavezethetõ nem vagyoni kárté-
rítés és dologi kiadás címén fize-
tendõ összeg sem.

Kártérítési járadékok

A kártérítési járadékosok ügyintézése keretén belül
több feladatot (nyilvántartás, információgyûjtés, felül-
vizsgálat, fejlesztés, határozathozatal) a kht. mecseki
fióktelepén, a központ irányításával végeznek. A kht.
jelenleg összesen 77 fõ járadékost tart nyilván. (Az
elmúlt években több száz fõ ún. egyösszegû megváltás
révén kikerült a rendszerbõl.)

A járadékosok megoszlása:
NYUFIG-os 45 fõ
keresetvesztesége van: 33 fõ
nincs keresetvesztesége: 12 fõ

VÁLLALATI 32 fõ
keresetvesztesége van: 30 fõ
nincs keresetvesztesége: 2 fõ

Összes járadékos: 77 fõ
2006. évben elõkészítették a kártérítési járadékosok

járadékának egyösszegûmegváltását, amely az állami fi-
nanszírozás függvényében az elkövetkezõ évekbenmeg-
valósul.

A kártérítési járadékosok megváltásához szükséges
összeg meghatározása a 2005. évi járadékok szintjén
megtörtént. Jelenleg a 63 keresetveszteséges járadékos
járadékának megváltási összege kb. 279 M Ft. Ez az
összeg a 2006. évi rendezés során változhat, és elérheti
a 320M Ft-ot is. A legkisebb megváltási összeg 137 eFt,
a legmagasabb közel 62 M Ft. A 3. ábra azt mutatja,
hogy hogyan változik a göngyölített megváltás összege a
megváltott személyek számának függvényében, ha a
személyek sorrendjét az egyéni megváltások nagysága
határozza meg.

A diagram jól mutatja, hogy a megváltás költségé-
nek felét csupán 3 fõ járadékának megváltása teszi ki,
ugyanakkor már 30 millió forintból megoldható a jára-
dékosok felének egyösszegû megváltása.

Baleseti járadékok

A baleseti járadékok esetében a társaság nincs köz-
vetlen kapcsolatban a járadékosokkal, hanem csak azzal
a megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatósággal, amely fo-
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3. ábra: Járadékmegváltás
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lyósítja a baleseti járadékot
az egészségkárosodott
dolgozóknak. Jelenleg 3
fõ baleseti járadékát fi-
nanszírozza a kht. két
Nyugdíjbiztosítási Igazga-
tóságnak.

Nem vagyoni kártérítések

A tervezett nem va-
gyoni kártérítések � ame-
lyek zömmel a mecseki
körzetben fordulnak elõ �
a humánpolitikai kiadá-
sok több mint 50%-át
teszik ki. Ezen kártérítési
igény elsõsorban a volt
dolgozók egészségkároso-
dásának romlásából, ke-
gyeleti költségek ellenté-
telezésébõl és az özvegyi
rokkantsági nyugdíj ki-
egészítésébõl képzõdik.

A nem vagyoni kártérítések rendezése � bírósági
költségek megtakarítása céljából � általában egyezségek
megkötésével történik, amelynek értéke a hasonló igé-
nyek perbenmegítélt nem vagyoni kártérítés összegének
nagyságát nem haladja meg. Így az összes nem vagyoni
kártérítéses ügynek csupán a 10%-a kerül bíróság elé.

A nem vagyoni kártérítések jelenleg várható évi
összege 30-35 M Ft.

Az egykori állami szénbányászatban egész-
ségkárosodást szenvedett dolgozók és hozzátar-
tozóik részére fizetett kártérítések várható kifu-
tása pontosan nem határozható meg, de a jelen-
legi magyarországi életkilátások és a kártérítés-
sel érintettek korösszetétele azt valószínûsíti,
hogy ezt a tevékenységet még kb. 30-40 éven ke-
resztül kell valamely szervezetnek végezni.

A 4. ábra a társaság várható évi humán kifi-
zetéseit mutatja (2006. évi bázison).

Összefoglalás

A BVH Kht. bányászati üzletága a jövõben
gyors ütemben teljesíteni fogja a szénbányászati
szerkezetátalakítás következményeként elõállt
állami kötelezettségeket.

Az 5. ábra összefoglalja és grafikusan szemlél-
teti a bányászati üzletág feladatainak idõtávját.

Így egy-két területen már néhány éven belül teljes egé-
szében megszûnnek a feladatok (vagyonhoz kötött köte-
lezettségek, bányabezárás a megfigyelõ rendszer kivéte-
lével), középtávon teljesülnek a tájrendezési kötelezettsé-
gek, de néhány területenmég több évtizedig is elhúzódó kö-
telezettség-teljesítésre lehet számítani (bányakár, humán
kötelezettségek).
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4. ábra: A humánkifizetések alakulása

5. ábra: A bányászati feladatok idõtávja
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tõl a Bányavagyon-hasznosító Kht. ügyvezetõjeként, majd szakértõjeként tevékenykedik.
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