Vezetői összefoglaló
A társaság 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.
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 figyelembe vételével a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és Társaságunk között
2013. június 6-án kelt vagyonkezelési szerződéssel egységes szerkezetbe foglalták.
Társaságunk feladatai 2014. január 1-től bővültek az uránbányászatban keletkezett baleseti
járadékok és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségek teljesítésével.
Társaságunk tevékenységei nem profitorientált tevékenységek. A feladatok végrehajtása során
elsődleges célkitűzésünk, hogy azokat az állami kötelezéseknek, hatósági előírásoknak - és az
azokból levezetett terveknek - megfelelően végezzük el a lehető legjobb minőségben,
minimális költségráfordítással úgy, hogy eleget tegyünk a különböző társadalmi
elvárásoknak, környezetvédelmi szempontoknak is.

Budapest, 2016. január 1.
Czémán Miklós
ügyvezető igazgató

A Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. bemutatása
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 a
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 az
alábbi feladatkörrel:
A társaság tevékenységének döntő része az 1993. évi XLVIII törvény (Bányatörvény) hatálya
alá tartozik, azokat bányavállalkozóként végzi.
2.1. A szénbányászati üzletág feladatai
A megszűnt állami szénbányászati tevékenység után fennmaradó környezeti és vagyoni
károkozás megszüntetésével kapcsolatos állami közfeladat ellátása az ország egész területén.
Bányabezárás:
–

külszínre nyíló bányatérség lezárása, tömedékelése,

–

felesleges bányászati létesítmények elbontása,

–

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

–

bányavizek elvezetése, kezelésbe adásuk,

–

bányatelkek hasznosítása, megszüntetése,

–

környezetszennyezések felszámolása, monitorozása (olaj és galvániszap).

Tájrendezés:
–
–

meddőhányók rekultivációja,
korábban elvégzett tájrendezések befejezése, hatósági átadás, utógondozás.

Bányakárok rendezése:
–

Bányászati okból az ingatlanokban keletkezett károk:
o felmérése,
o kárérték meghatározása,
o kártalanítás a károsulttal kötött megállapodás alapján,
o megállapodás hiányában bíróság eljárás.

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 tájrendezése (a Pannon Hőerőmű Zrt-vel közösen)
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2.2. A szénhidrogén üzletág tevékenysége
A Kormányhatározat a BVH NK Kft. jogelődjének feladatai között határozta meg az állami
tulajdonú meddő szénhidrogén kutak (továbbiakban CH kutak) kezelésével, értékesítésével és
felszámolásával kapcsolatos állami kötelezettségek ellátását. Ezen kötelezettségek
végrehajtása a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött és hatályos vagyonkezelési
szerződés alapján történik. A Meddő CH kutakkal kapcsolatos információk és legfontosabb
feladatok:
–

A vagyonkezelési szerződés hatálya alá 2 667 db meddő CH kút tartozik,

–

kútkönyvek (műszaki dokumentáció) irattárba helyezése, a dokumentumokba való
betekintések biztosítása,

–

kutak folyamatos, helyszíni ellenőrzése,

–

számítógépes adatbázis (kútkataszter) üzemeltetése,

–

havária megelőző biztonsági intézkedések végrehajtása,

–

kutak hasznosításba adásának bonyolítása, kutak értékesítésének előkészítés,

–

CH kutak tájrendezése, ezen belül:
o a kutak műszaki biztonságba helyezése (műszaki felszámolása),
o kútkörzetek rekultivációja, kármentesítése, művelésbe történő visszaadása.

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
egészségkárosodásának kezelése került a BVH NK Kft. kötelezettségi körébe.
A kártérítési járadékok karbantartására és folyósítására a Társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló 352/2007. (XII.23) Kormány rendelet, valamint az 1997. évi LXXXI.
törvény alapján kerül sor.
–

Kártérítési
járadékosok
ügyintézése
(nyilvántartásuk,
jövedelmükről
információgyűjtés, a járadékok évenkénti felülvizsgálata, fejlesztése, határozathozatal
a járadékok nagyságáról és folyósítási idejéről),

–

Baleseti járadékosok ügyintézése (nyilvántartásuk, elszámolás a nyugdíjbiztosítási
igazgatóságokkal),

–

Nem vagyoni, illetve dologi kárigényt érvényesítők ügyintézése (igények felmérése,
egyeztetés, igények elbírálása, határozatok és egyezség készítése, stb.),

–

Egyéb humánpolitikai feladatok ellátása (nyugdíjas szénjárandóság jogosultság
igazolásának kiadása, a lakáshiteleknél okafogyottá váló jelzálogjogok törléséhez
szükséges meghatalmazások elkészítése, stb.).

3. A BVH NK Kft. gazdálkodása
A BVH NK Kft. közhasznú társaság. Tevékenységét közhasznú és a közhasznú tevékenység
elősegítése érdekében folytatott üzletszerű vállalkozási körben végzi. A 25 fős állományi
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létszám zömében bányaművelő, olajmérnök és közgazdász végzettségű, több évtizedes
gyakorlattal és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekből áll.
A társaság központja Budapest, fióktelepei az egykori állami szén-, és olajbányászat
hagyományos területein vannak.
A Kormányhatározat szerinti feladatok ellátásának fedezetéül a vagyonértékesítési bevételek,
illetve költségvetési források szolgálnak.
A BVH NK Kft. az elmúlt években éves szinten 1.225 MFt költségvetési támogatásban
részesült, amely a feladatok rangsorolását tette szükségessé, előtérbe helyezve a
biztonságellenes állapotok megszüntetését.
A BVH NK Kft. gazdálkodása kiegyensúlyozott, 20 MFt-os jegyzett tőkéje mellett fennállása
minden évében nyereséges volt.
Társaságunk által eddig lebonyolított közbeszerzési eljárásainak során egyetlen elmarasztaló
döntőbizottsági-, vagy bírósági ítélet sem született.

Budapest, 2016. január 1.
Czémán Miklós
ügyvezető igazgató
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