
 

 

 

Vezetői összefoglaló 
 

A Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. 100%-ban állami tulajdonban 

van. A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az 

állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdés alapján a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 

Budapest, Pozsonyi út 56., cégjegyzékszám: 01-10-045784) gyakorolja. 

A Társaság megalapítását a 2330/2004. (XII. 21.) Korm. határozat rendelte el, a 

szénbányászati szerkezetátalakításból hátralévő, valamint a bányászatban jelentkező 

egyéb állami kötelezettségek - köztük az állami tulajdonú meddő szénhidrogén kutak 

kezelése és a bányaerőmű integrációs szerződések megkötésekor még nem ismert 

kötelezettségek – teljesítése céljából. Társaságunk tevékenységei nem profitorientált 

tevékenységek.  

Az állami tulajdonú meddő szénhidrogén kutak vagyonkezelésbe vétele a Kincstári 

Vagyoni Igazgatósággal 2005. augusztus 31-én aláírt 620552-2005./0100 sz. 

vagyonkezelési szerződéssel megtörtént, melyet az időközben bekövetkezett 

jogszabályi és szervezeti változások figyelembevételével a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt. és Társaságunk között 2013. június 6-án kelt vagyonkezelési 

szerződéssel egységes szerkezetbe foglalták, majd a kutak számának változásával 

többször módosították. 

Társaságunk feladatai 2014. január 1-től bővültek az uránbányászatban keletkezett 

baleseti járadékok és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségek 

teljesítésével. 

Társaságunk tulajdonosi joggyakorlójának 283/2016. (V.04.) sz. határozatával 

Társaságunkhoz került a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft., 

mint szétváló társaság vagyonának egy része az uránérc-bányászathoz kapcsolódó 

bányatelkekkel, valamint 2016. július 13-tól Társaságunk végzi az uránérc-

bányászathoz kapcsolódó környezeti kárelhárítási tevékenységet. 

Társaságunk küldetése és jövőképe, hogy feladatainkat és kötelezettségeinket a lehető 

leghatékonyabban, magas szakmai és biztonsági színvonalon, innovatív 

szemléletmóddal, naprakész technológiákat alkalmazva, transzparens módon, 

költséghatékonyan, a lehető legmagasabb szintű működési hatékonyság mellett lássuk 

el, a társadalmi elvárásoknak, környezetvédelmi szempontoknak, valamint a 

tulajdonosi elvárásoknak és jogszabályoknak való teljeskörű megfelelés mellett.  

 

Budapest, 2022. január 1. 

 

               Czémán Miklós 

ügyvezető igazgató 
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1. A Társaság megalakulása  

 

A Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban BVH NK Kft.) 

jogelődje, a Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Társaság 2005. február 2-án került 

bejegyzésre. A közhasznú társaság 2008. november 1. napjától nonprofit közhasznú 

korlátolt felelősségű társasági formában működik. A Társaság tulajdonosi jogainak 

gyakorlója 2011. júliustól a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

 

2. A BVH NK Kft. Kormány által meghatározott tevékenysége 

A Kormány 2330/2004. (XII. 21) sz. határozatában jóváhagyta a Társaság megalapítását 

meghatározott feladatkörrel. 

 

2.1. A szilárdásvány-bányászati üzletág feladatai 

A megszűnt állami szén- és uránérc-bányászati tevékenység után fennmaradó 

környezeti és vagyoni károkozás megszüntetésével kapcsolatos állami közfeladat 

ellátása az ország egész területén.  

Bányabezárás: 

– külszínre nyíló bányatérség lezárása, tömedékelése 

− felszínközeli bányaterek tömedékelése 

– felesleges, vagy maradvány bányászati létesítmények elbontása 

– monitoring rendszerek működtetése (felszín mozgás, víz minőség, vízszint) 

– bányavizek elvezetése, kezelésbe adásuk 

– bányatelkek hasznosítása, megszüntetése 

– környezetszennyezések felszámolása, monitorozása 

Tájrendezés: 

– meddőhányók rekultivációja 

– korábban elvégzett tájrendezések befejezése, hatósági átadás, utógondozás 
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Bányakárok:  

Bányászati okból az ingatlanokban keletkezett károk vizsgálata, rendezése. 

 

Vagyonhoz kötött kötelezettségek: 

Az egykori „bányavagyon” nagyrészt értékesítésre került. A megmaradt vagyonnal 

kapcsolatos kötelezettségek értéke nem jelentős. 

 

A bánya-erőmű integrációs szerződésekkel kapcsolatos feladatok: 

Pécs, Karolina külfejtés tájrendezésének II. üteme (önállóan).  

Mecseki uránércbányászat hosszútávú környezeti kárelhárítása: 

A pellérdi és a tortyogói ivóvízbázisok (ezen keresztül Pécs város ivóvíz ellátásának) 

veszélyeztetettsége miatt szükséges:  

− A már bezárt, felhagyott földalatti bányatérségekben a feltelő magas urántartalmú 

bányavíz uránmentesítése (bányavíz-kezelő üzem). 

− A zagytározók környezetében kijutott szervetlen sókkal szennyezett talaj- és 

rétegvizek sómentesítése (zagytéri vízkezelő üzem).  

− Meddőhányók és zagytározók tájrendezése (morfológia) és megfelelő vastagságú 

földborítása a radioaktív sugárzás előírt paramétereinek betartása érdekében.  

− Vízföldtani monitoringrendszer üzemeltetése (megfigyelő kutak, községi ásott 

kutak, felszíni vízfolyások és állóvizek).  

− Radiológiai monitoring a környezet sugárterhelésének folyamatos ellenőrzése 

(telepített mérőállomások). 

− Kőzetmozgási (kőzetmechanikai, geodinamikai, geodéziai) monitoring. 
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2.2. A szénhidrogén üzletág tevékenysége 

 

A 2330/2004. (Xll. 21) számú kormányhatározat, valamint a Magyar Nemzeti 

Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés alapján a BVH NK Kft. 

szénhidrogén üzletágának feladata az állami tulajdonú, használaton kívüli, bányászati 

célú mélyfúrások, kutak (továbbiakban: kút, kutak) vagyonkezelése, műszaki 

biztonságba helyezése, elzárása, a kutak tájrendezési kötelezettségének végrehajtása 

és a kutak hasznosítása. A vagyonkezelési szerződés hatálya alá 2 334 kút tartozik. 

A kutakkal kapcsolatos legfontosabb feladatok: 

− Általános vagyonkezelés 

• Kutak birtokbavétele, birtoklása. 

• A kutak állagának, állapotának megőrzése. 

• A kutak, felügyelete, a kutak állapotának ellenőrzése, szükséges biztonsági 

intézkedések végrehajtása. 

• A kutak dokumentációinak átvétele, tárolása, dokumentációkból 

információszolgáltatás. 

• A kutakról elektronikus adatbázis létrehozása, az adatbázis folyamatos 

aktualizálása. 

• Kutakkal kapcsolatos értékelések (geológiai, műszaki állapot, kockázat, 

forgalmi érték) készítése. 

− Kutak műszaki biztonságba 

helyezése, biztonságos elzárása 

A vagyonkezelési szerződés 

végrehajtásaként, a még biztonságba 

nem helyezett, biztonságosan el nem 

zárt, vagyis a felszín alatt még ki nem 

zárt nyitott rétegekkel kapcsolatban 

lévő kutak cement dugók 

elhelyezésével történő elzárása, 

biztonságba helyezése műszaki tervek 

alapján. 

− A kutak tájrendezési kötelezettségének végrehajtása 

A vagyonkezelési szerződés végrehajtásaként a tájrendezési kötelezettség 

végrehajtása jóváhagyott tájrendezési tervek alapján. A tájrendezés végrehajtásaként 

kútkörzetek rekultivációjának, az esetenként bekövetkezett 

környezetszennyezésekkor kármentesítések végrehajtása. 
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− Kutak hasznosítása 

A kutak hasznosításba adása érdekében potenciális hasznosítók felkeresése, a 

haszonbérbe adás bonyolítása, kutak értékesítésének előkészítése. 

 

 

 

2.3. A BVH NK Kft. humán tevékenysége  

 

A Kormányhatározat alapján az állami szénbányászatban és az uránbányászatban 

alkalmazott kedvezmények és a foglalkoztatottak munkahelyi ártalomból 

bekövetkezett egészségkárosodásból fakadó kártérítések kezelése került a BVH NK 

Kft. kötelezettségi körébe.  

 

– Kártérítési járadékosok ügyintézése (nyilvántartásuk, jövedelmükről 

információgyűjtés, a járadékok évenkénti felülvizsgálata, határozathozatal a 

járadékok nagyságáról és folyósítási idejéről, elszámolás a nyugdíjbiztosítási 

igazgatósággal, stb.). 

– Nem vagyoni, illetve dologi kárigény kérelmek ügyintézése (iratok begyűjtése, 

igények elbírálása, határozathozatal, fizetés, stb.). 

– Törvényszék előtt indított kártérítésre irányuló peres eljárás menedzselése. 

– Egyéb humánpolitikai feladatok ellátása (nyugdíjas szénjárandóság jogosultság 

igazolásának kiadása, bányászati munkaviszony igazolása, a bánya javára 

bejegyzett munkáltatói kölcsön ügyintézése, stb.). 

 

 

 

  

Hasznosításra 
alkalmas kutak 
hasznosításba 

adása geotermikus 
energiatermelésre
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3.  A BVH NK Kft. gazdálkodása 

 

A BVH NK Kft. kiemelten közhasznú társaság. Tevékenységét közhasznú és - nem 

közhasznú - üzletszerű vállalkozási körben végzi. Az üzletszerű gazdasági 

tevékenységet csak a közhasznú tevékenységének elősegítése érdekében, a közhasznú 

célt nem veszélyeztetve gyakorolja.  

 

A Társaság 71 fős létszámú dolgozói kollektívája több évtizedes gyakorlattal és 

szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekből áll.  

 

A BVH NK Kft. központja Budapesten, fióktelepei az egykori állami szén-, urán-, és 

olajbányászat hagyományos területein vannak, a Társaság által nyújtott szolgáltatások 

az egész országra kiterjednek. 

 

A Kormányhatározat szerinti feladatok ellátásának fedezetéül a minimális összegű 

vagyonhasznosítási bevételek és alapvetően költségvetési források szolgálnak.  

 

A BVH NK Kft. gazdálkodása és finanszírozása kiegyensúlyozott, 120 MFt-os jegyzett 

tőkéje mellett fennállása minden évében működése során nyereséges volt. Az éves 

gazdálkodás alapdokumentuma a tulajdonos által elfogadott üzleti terv. 

A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító 

Okiratban meghatározott közhasznú feladatok ellátására fordítja. 

 

4. A BVH NK Kft. küldetés és jövőképe 

 

4.1 A Társaság alapértékei 
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Szakmaiság: A BVH NK Kft. magas szakmai színvonalon látja el feladatait a speciális 

szaktudással és kompetenciával bíró munkavállalók által. 

Tapasztalat: A Társaság széleskörű és sokéves iparági tapasztalata nagyban 

hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság tevékenységét magas színvonalon tudja végezni.  

Stabilitás: A BVH NK Kft. tervezhető feladatai, kiszámítható finanszírozói háttere 

stabil működési környezetet eredményez a Társaság számára. 

Szabályozottság: A Társaság belső folyamatai jól szabályozottak, lefutásuk 

egyértelmű, amely nagymértékben hozzájárul a feladatok költséghatékony ellátáshoz.  

Transzparencia: A BVH NK Kft. működése átlátható és transzparens az érintettek – 

kiemelt figyelemmel a tulajdonos és a lakosság – irányába. 

4.2 A Társaság küldetése 

A Társaság célja a megszűnt bányászati tevékenység után fennmaradó környezeti és 

vagyoni károkozás megszüntetésével, a szénbányászatból kikerült munkavállalókat 

megillető juttatásokkal (az egészségkárosodásból származó kártérítésekkel, 

adatszolgáltatással, igazolások kiállításával, stb.) a magyarországi uránbányászatban 

1993. december 31-ig keletkezett baleseti járadékokkal és a munkavégzéssel 

kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségekkel, valamint az állami tulajdonú 

szénhidrogén kutak kezelésével kapcsolatos állami közfeladat ellátása, illetve az 

abban való közreműködés. 

4.3 A Társaság jövőképe 

A BVH NK Kft. a megszűnt bányászati tevékenység, az állami tulajdonban lévő 

meddő szénhidrogén kutak után fennmaradó környezeti és vagyoni károkat a lehető 

leghatékonyabban, magas szakmai és biztonsági színvonalon megszűntető, 

transzparens módon működő állami nonprofit vállalat, aki innovatív szemléletmód 

birtokában aktívan keresi a piaci nyitás lehetőségét. 

A BVH NK Kft. jövőképének elemei: 

Hatékonyság: 

• A BVH NK Kft. törekszik arra, hogy alaptevékenységét költséghatékonyan, a lehető 

legmagasabb szintű működési hatékonyság mellett lássa el a tulajdonosi 

elvárásoknak és a jogszabályoknak való teljeskörű megfelelés mellett. 
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Magas szakmai és biztonsági színvonal: 

• A műszaki biztonság elérése, a naprakész technológiák használata és a nemzetközi 

jó gyakorlatok átvétele szakmai és biztonsági szempontból is fontos a Társaság 

számára. 

• A szakmaiság a Társaság értékei között is kiemelt helyet foglal el. A BVH NK Kft. a 

jövőben is ügyel a szakmai kompetenciák biztosítására és utánpótlására 

(tudásátadás) a magas szolgáltatásminőség elérése érdekében. 

Transzparencia: 

• A BVH NK Kft. működése transzparens az érintettek irányába. A tevékenység 

esetleges bővülése mellett is cél a transzparencia fenntartása, illetve kiterjesztése a 

lakosság irányába a magasabb fokú nyilvánosság biztosításával. 

Innovatív szemléletmód: 

• A BVH NK Kft. az alaptevékenység lehető legmagasabb színvonalon történő 

elvégzése mellett innovatív szemléletmód birtokában keresi a portfólióbővítési 

lehetőségeket. 

 

Budapest, 2022. január 1. 

 

 

               Czémán Miklós 

ügyvezető igazgató 

 


