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1. Általános rész 

 

 

A Kormány a 2330/2004.(XII. 21.) sz. határozatában intézkedett a szénbányá-

szati szerkezetátalakítás jelenlegi és jövőbeni feladataihoz illeszkedő új rendszer 

kialakításáról: 

 Jóváhagyta a három bányavagyon-hasznosító részvénytársaság végelszá-

molással történő megszüntetését. 

 Jóváhagyta a Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Társaság (KHT) meg-

alapítását. 

 Meghatározta a KHT feladatát és biztosította ezek végrehajtásához szük-

séges forrásokat: 

  

o a szénbányászati szerkezetátalakításból még hátralévő állami fel-

adatok teljesítése, 

o az állami tulajdonú „meddő” szénhidrogén kutak kezelésével, érté-

kesítésével és felszámolásával kapcsolatos állami kötelezettségek 

ellátása, 

o a bánya – erőmű integrációs szerződések megkötésekor még nem 

ismert állami kötelezettségek végrehajtásával kapcsolatos teendők 

ellátása, 

o engedélyezte, hogy a KHT kötelezettségeinek vagyonértékesítésből 

nem fedezhető hányadát a költségvetés finanszírozza. 

A Kormány 353/2004.(XII. 22.) sz. rendelete szerint a KHT tekintetében a 

Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ (továbbiakban: SZÉSZEK) gyako-

rolta az alapítói jogokat, a társasági részesedés tekintetében a vagyonkezelői jo-

gokat és felügyelte a KHT. tevékenységét. A SZÉSZEK a 267/2006. (XII. 20.) 

Korm. rendelet alapján megszűnt és a Kormány a Magyar Bányászati és Földta-

ni Hivatalt (továbbiakban: MBFH) jelölte ki a SZÉSZEK jogutódjának.  

A Kormány a Magyar Bányászati Hivatal átalakításával és a Magyar Állami 

Földtani Intézettel, valamint a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet-

tel kapcsolatos feladatokról szóló 2205/2006. (XI. 27.) Korm. határozat 3. pont-

jában egyetért azzal, hogy a Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Társaság felet-

ti vagyonkezelői jogot a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium átvegye a 

Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központtól 2007. január 1-i határidővel. 
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Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény. és a Nemzeti Vagyongazdál-

kodási Tanács, illetve Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. megalakulása 

a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) alapítói, tulajdonosi és va-

gyonkezelői jogosítványait társaságunk vonatkozásában nem változtatta meg. 

A GKM egyik jogutódjaként létrejött Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi 

Minisztérium (KHEM) és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) 

között létrejött „társasági részesedés hasznosításának átengedéséről” tárgyú 

Megállapodás alapján a Társaság tulajdonosi jogait a Közlekedési, Hírközlési és 

Energiaügyi Minisztérium gyakorolja, melyet a Miniszter képvisel. 

 

Társaságunk neve és cégformája a tulajdonos 16/2008.(X. 20.) számú határoza-

tának megfelelően Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Fe-

lelősségű Társaságra (továbbiakban: Kft.) változott 2008. november 1-től. A vál-

tozás cégbírósági bejegyzése 2009. január 8-án megtörtént. 

 

Társaságunk tevékenységét 2008. évben közhasznú társaságként folytatta, éves 

beszámolóját a közhasznú társaságokra vonatkozó jogszabályok alapján készí-

tette el. 

 

 

1.1 A Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Társaság által ellátandó köz-

hasznú feladatok 

 

 

A Társaság célja a megszűnt bányászati tevékenység után fennmaradó környeze-

ti és vagyoni károkozás megszüntetésével, valamint a bányászatból kikerült 

munkavállalókat megillető juttatásokkal kapcsolatos állami közfeladat ellátása, 

illetve az abban történő közreműködés. 

 

Feladata: 

 

A végelszámolással, jogutód nélkül megszűnő bányavagyon-hasznosító rész-

vénytársaságoktól szerződés keretében átvett, illetőleg átveendő, alábbi kötele-

zettségek teljesítése: 

 

a) a bányabezárási, tájrendezési, bányakár-rendezési és vagyonnal kapcsola-

tos feladatok; 

b) a felszámolás alá vont szénbánya-vállalatok volt dolgozóival kapcsolatos 

humánpolitikai feladatok; 

c) a felszámolás alá vont szénbánya-vállalatok iratainak elhelyezésével, az 

adatszolgáltatás megszervezésével kapcsolatos feladatok; 

d) a felszámolási eljárások lezárásával összefüggő feladatok. 



 4 

A bányavagyon-hasznosító részvénytársaságoktól szerződés keretében átvett 

illetőleg átveendő vagyon hasznosítása. 

 

A KHEM hatáskörébe tartozó egyéb bányabezárási, tájrendezési és bányakár-

rendezési kötelezettségek teljesítése. 

 

Az állami tulajdonú meddő szénhidrogén kutak kezelésével, értékesítésével és 

felszámolásával kapcsolatos teendők ellátása. Ennek keretében 

 

a) az átvett szénhidrogén kutak állapotának, jellemzőinek, az egyes ku-

takkal kapcsolatos teendőknek a felmérése; a kutakról információs 

adatbázis (kútkataszter) létrehozása, az adatbázis karbantartása; 

b) a kutakkal összefüggő, meglévő előírások, műszaki szabályozások, 

követendő eljárások rendszerbe foglalása; 

c) a kútkezeléssel, (felügyelet, ellenőrzés) értékesítéssel, felszámolással, 

tájrendezéssel kapcsolatos tevékenységek megszervezése és végzése, 

valamint e tevékenységek szabályozott módszereinek kialakítása; 

d) a pályázati források kiegészítése lehetőségének folyamatos vizsgálata 

és kihasználása. 

 

A bánya-erőmű integrációs szerződések megkötésekor még nem ismert, de tar-

talmát tekintve az átvétel részét képező állami feladatok teljesítésében való köz-

reműködés. 

 

A bányászattal kapcsolatos egyedi kormányzati döntések alapján ráháruló fel-

adatok ellátása. 

 

Addicionális forrás-kiegészítés érdekében a Bányavagyon-hasznosító Kht. részt 

vesz a tárcák által kiírt, továbbá egyéb hazai és nemzetközi pályázatokon. 

 

A Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Társaság által nyújtott szolgáltatás az 

egész ország területére kiterjed. 

 

A KHEM az Alapító Okiratban hozzájárult ahhoz, hogy a Bányavagyon-

hasznosító Közhasznú Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet is gyakorol-

jon. A Kht. vállalja, hogy az üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a köz-

hasznú tevékenységek elősegítése érdekében, a közhasznú célt nem veszélyez-

tetve gyakorolja. 

 

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

Okiratban meghatározott közhasznú feladatok ellátására fordítja. 
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1. 2 A Társaság alapadatai: 

 

 

A társaság neve:  Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Tár-

saság 

A társaság neve 2009. január 8-tól: Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Köz-

hasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

Székhelye:      1024  Budapest, Margit krt. 85. 

 

Társaság fióktelepei:    7629 Pécs, Dobó István u. 89. 

3501 Miskolc, Kazinczy u. 28. 

 

8200 Veszprém, Budapesti u. 2. 

2510 Dorog Hősök tere 15/A. 

8800 Nagykanizsa, Rozgonyi út 10/A. 

 

 

Alapítás kelte:     2004. december 27. 

 

Tevékenység kezdési időpontja: 2005. január 13. 

 

Társaság tevékenységének minősítése: kiemelkedően közhasznú szervezet 

 

Adószám:      22143200-2-41 

 

Cégbejegyzés száma és kelte:  01-14-000584  2005. február 2. 

 

A társaság statisztikai számjele:  22143200-7112-113-01 

 

Jegyzett tőke:    20 millió forint 

       

A Társaság ügyvezetése:   Egy személyben  Illés Miklós látja el. 

(lakcíme: 8800. Nagykanizsa, Babóchay u. 

26. ) 

 

A könyvvezetés módja:   kettős könyvvitel 

 

Választott könyvvizsgáló:  K-E-S Audit Könyvvizsgáló Kft 

1054 Budapest, Báthori u 20. III.em.1/a 

      Cégjegyzékszám: Cg.01-09-681313 

      Dr. Sugár Dezső 

      1125 Budapest, Diós Árok u. 56. 
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Felügyelő bizottság:    Dr. Kocsis Tamás  elnök 

 Dr. Asztalos Márta 

 Dr. Katona Gábor 

 Dávid Éva  

 Dr. Szörényi Péter 

 Tímár András 

 

Pénzforgalmi jelzőszám:   Magyar Államkincstár  

10032000-00288011-00000017 

 

Internetes honlap címe:   www.bvh.hu 

 

1.3 A Társaság tevékenysége 

 

 

A Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Társaság a feladatokat az Alapító Ok-

iratban feltüntetett TEÁOR szerinti tevékenységek keretén belül látja el. 

 

A Társaság tevékenységi köre (TEÁOR ’08) 

 

Főtevékenység 

71.12’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

 

05.10’08 Feketeszén-bányászat 

05.20’08 Barnaszén, lignit bányászat 

06.10’08 Kőolaj-kitermelés 

06.20’08 Földgázkitermelés 

08.12’08 Kavics-, homok-, agyagbányászat 

09.10’08 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás 

08.99’08 Egyéb máshova nem sorolt bányászat 

41.10’08 Épületépítési projekt szervezése 

68.10’08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

68.20’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

72.19’08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 

73.20’08 Piac-, közvélemény-kutatás 

70.22’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

 71.20’08 Műszaki vizsgálat, elemzés 

74.90’08 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenység 

82.99’08 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

A Társaság tevékenységét közhasznú és a közhasznú tevékenység elősegítése 

érdekében folytatott üzletszerű vállalkozási körben végzi. 
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A Társaság közhasznú tevékenységei: 

 

a ) A Kszt. 26. § c) 9. pont alatti környezetvédelem közhasznú cél szerinti te-

vékenység alá sorolandó: 

 

05.10’08 Feketeszén-bányászat 

05.20’08 Barnaszén, lignitbányászat 

06.10’08 Kőolaj-kitermelés 

06.20’08 Földgázkitermelés 

08.12’08 Kavics-, homok-, agyagbányászat 

09.10’08 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás 

88.99’08 Egyéb máshova nem sorolt bányászat 

68.10’08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

73.20’08 Piac- közvélemény-kutatás 

70.22’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

 

A fenti tevékenységek a megszűnt bányászati tevékenység után fennmaradó 

környezeti károkozás megszüntetésével (pl. bányabezárás, tájrendezés) kapcso-

latos intézkedések végrehajtásával összefüggő tevékenységek. 

 

b) A Kszt. 26. § c) 3. pont alatti tudományos tevékenység, kutatás közhasznú 

cél szerinti tevékenység alá sorolandó: 

 

72.19’08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 

71.12’08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

71.20’08 Műszaki vizsgálat, elemzés 

74.90’08 Máshová nem sorolt, egyéb szakmai, tudományos műszaki 

tevékenység 

 

A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei: 

 

05.10’08 Feketeszén-bányászat 

05.20’08 Barnaszén, lignitbányászat 

06.10’08 Kőolaj-kitermelés 

06.20’08 Földgázkitermelés 

08.12’08 Kavics-, homok-, agyagbányászat 

09.10’08 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás 

08.99’08 Egyéb máshova nem sorolt bányászat 

41.10’08 Épületépítési projekt szervezése 

68.10’08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

68.20’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

72.19’08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 
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73.20’08 Piac-, közvélemény-kutatás 

70.22’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

 71.20’08 Műszaki vizsgálat, elemzés 

 82.99’08 Máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

 

 

1.4 A társaság számviteli politikája 

 

 

A társaság számviteli munkáját a többször módosított 2000. évi C. számvitelről 

szóló törvényben és az egyéb szervezetek könyvvezetésének sajátosságairól szó-

ló 224/2000. Kormányrendeletben - a számviteli törvény szerinti egyes egyéb 

szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátossága-

iról- foglaltak szerint kettős könyvviteli előírásoknak megfelelően végzi, figye-

lembe véve az 1997. évi CLVI. törvény előírásait is a közhasznú szervezetekről. 

 

 

1.4.1 A számviteli politika fő előírásai: 

 

A számviteli politika tartalmazza azokat a gazdálkodóra jellemző szabályokat, 

előírásokat, módszereket, amelyekkel a vállalkozás meghatározza azt, hogy mit 

tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelen-

tősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek. 

 

A társaság számviteli politikájának rendeltetése, hogy: 

- biztosítsa a számviteli törvény előírásait 

- segítse az ügyvezetés eredményes gazdálkodását 

- szolgáltassa a döntések megalapozását szolgáló információkat. 

 

 

A társaság éves beszámolót készít, kettős könyvvitel alapján.  

2006. évig társaságunk éves egyszerűsített beszámolót állított össze. 2007. évtől  

éves beszámolót készít. 

 

Az éves beszámoló részei: 

 

- mérleg 

- eredmény-kimutatás 

- kiegészítő melléklet 

- közhasznúsági eredmény-kimutatás 

- közhasznúsági jelentés. 

Társaságunk a mérleg - és eredménykimutatás tagolására a számviteli törvény 

szerinti összköltség-eljárással készülő „ A” változatot alkalmazza. 
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Amortizációs politika főbb jellemzői: 

 

A számviteli törvény 52. § előírásai szerint a vállalkozás saját körülményeit fi-

gyelembe véve határozhatja meg az immateriális javak és tárgyi eszközök el-

használódási idejét és a hasznos időtartam függvényében üzembehelyezéskor 

állapítja meg a terv szerinti értékcsökkenést. 

 

 

 

2. Kimutatás a költségvetési támogatásokról és a támogatás felhasználásról 

 

A 2008. gazdasági évre a központi költségvetésből 2007. évi CLXIX. törvény 

(XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 27. cím, 1. alcím, 2. és 3. 

jogcímcsoport) alapján 55/2008.(III. 26.) Kormányrendeletben előírtak szerint 

egyedi termelési támogatásként került igénylésre. 

 

Támogatás alakulása 2008. évben 

 

Igénylés időpontja Igényelt támogatás 

(eFt) 

Kiutalás idő-

pontja 

2007. december 150.000,- 2008. jan. 18. 

2008. április 30.000,- 2008. június 18. 

2008. május 30.000,- 2008. június 19. 

2008. június 40.000,- 2008. július 18. 

2008. július 30.000,- 2008. aug. 14. 

2008. augusztus 40.000,- 2008. szept. 15. 

2008. szeptember 100.000,- 2008. okt. 21. 

2008. október 

2008. november 

2008.december 

200.000,- 

 260.000,- 

270.000,- 

2008. nov. 19. 

2008.dec.10. 

 

2009.január 19. 

Igényelt 2008. évi támo-

gatás összesen: 
1.000.000,- 

 

 

Egyedi termelési támogatás igényelt összege 1.000.000,- eFt. 2008. évben 

880.000,- eFt került kiutalásra, amelyből 2007. évről áthúzódó kifizetés 

150.000,- eFt.  

 

2007. évről elhatárolt, fel nem használt támogatás összege 432.833,-eFt. 

Átvett vagyon miatti halasztott bevétel korrekció összege   181.922,-eFt 
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A 2008. évi támogatások cél szerinti felhasználása: 

 

- bányabezárás      94.805,-eFt 

- bányakár                86.531,-eFt 

- tájrendezés        2.838,-eFt 

- humán kötelezettségek               48.812,-eFt 

- egyéb kötelezettség            50,-eFt 

- vagyonhoz kötött kötelezettségek      5.463,-eFt 

- bánya-erőmű integrációs feladatok     2.111,-eFt 

- CH kutakkal kapcsolatos feladatok ellátása        397.567,-eFt 

- közbeszerzési feladatok              10.223,-eFt 

- működési költségek fedezetére          250.802,-eFt 

 

2008. évben fel nem használt 2009. évre átvihető támogatás:        715.553,-eFt 

 

 

3. Beszámoló készítés 

 

Tárgyidőszak: 2008. január 01. - 2008. december 31. 

A mérleg fordulónapja: 2008. december 31. 

A mérlegzárás időpontja: 2009. április 10.  

A beszámolót regisztrált mérlegképes könyvelő, Költőné Tóth Magdolna állítot-

ta össze. Regisztrálási száma: 120770 
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3.1 Mérleg és eredménykimutatás szöveges részletezése: 

 

3.1.1 Eszközök 

 

3.1.1.1 Befektetett eszközök összege 351.580,-eFt 

 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének és halmozott érték-

csökkenésének növekedése illetve csökkenése (eFt) 

 

 

 

Megnevezés 

 

Immat. 

javak 

 

Ingatlanok 

Műszaki  

berendezés 

gépek 

járművek 

 

Összesen 

Bruttó érték     

nyitó állomány 218.392  87.961 33.635 339.988 

Növekedés 75.065 15.945 10.391 101.401 

Csökkenés 329 665 2.499 3.493 

Bruttó érték     

záró állomány 293.128 103.241 41.527 437.896 

Értékcsökkenés     

nyitó állomány 24.261 9.560 15.027 48.848 

Növekedés 30.824 7.000 6.422 44.246 

Csökkenés 328 131 2.234 

 

2.693 

Értékcsökkenés     

záró állomány 54.757 16.429 19.215 90.401 

Nettó nyitó 194.131 78.401 18.608 291.140 

Nettó záró 238.371 86.812 22.312 347.495 

 

 

A befejezetlen beruházások állománya 4.085,-eFt. Az UMF1 jelű monitoring 

kút létesítésének költségeit tartalmazza, amelynek használatbavétele a hatósági 

engedély hiánya miatt nem történt meg. 
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Immateriális javak és tárgyi eszköz beszerzések részletezése: 

 

 

Immateriális javak és tárgyi eszközök Érték 

(eFt) 

VA-1 jelű vízmegfigyelő kút 4.975,- 

Irodai bútorok, számítástechnikai eszkö-

zök. 

3.190,- 

Programok (vírusvédők, stb.) 416,- 

Személygépkocsi 7.201,- 

Bányaszolgalom alapítás (Borsod, Me-

csek) 

78,- 

CH kút kerítések 10.892,- 

Kútkataszter  74.649,- 

Összesen: 101.401,- 

 

 

Immateriális javak és tárgyi eszköz csökkenések részletezése: 

 

   Hiány      595,-eFt 

   Értékesítés     193,-eFt 

   Selejtezés       13,-eFt 

 

A hiányt egyrészt 3 db meddő szénhidrogén kút kútakna köré telepített kerítés 

elbontása és eltulajdonítása miatt számoltuk el. A kerítések ellopása miatt min-

den esetben rendőrségi feljelentést tett társaságunk. Az elkövetők kiléte egyik 

esetben sem volt megállapítható, ezért a rendőrség a nyomozást mindhárom 

ügyben lezárta és az eljárást megszüntette. Hiányként számoltuk el továbbá a 

CH referens szolgálati gépkocsijának feltörésekor eltűnt eszközök értékét. A 

gépjármű feltörését jelentettük a rendőrségen. Az előző ügyekhez hasonlóan a 

tettes ismeretlensége miatt ez a nyomozás is határozathozatallal megszüntetésre 

került. 

Értékesítésre 1 db fióktelepen használt személygépkocsi került, amely elhaszná-

lódott. 

Selejtezésre került 13,-eFt könyvszerinti nyilvántartási értéken 70 db különféle 

elavult számítógépes program, számítógép, irodai eszköz, használhatatlan, nem 

használt feleslegessé vált vagy tönkrement irodai bútor stb. 
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3.1.1.2 Forgóeszközök összege 1.080.378,- eFt 

 

 

3.1.1.2.1 A készletek állománya 2.433,-eFt vagyis 2.433 db kút. 

 

A Kincstári Vagyoni Igazgatóságtól 2005. 08. 31.-én 620552-2005/0100 sz. 

szerződéssel átvettük 3.093 db meddő szénhidrogén kút kezelésével, értékesíté-

sével és a felszámolásával kapcsolatos állami kötelezettségeket. 

 

 

ÁLLAMI TULAJDONÚ MEDDŐ SZÉNHIDROGÉN 

KUTAK 

  

Megnevezés kútszám, 

db 

BVH Kht. által birtokba vett kutak 2 433 

MOL Nyrt. apportjegyzékben szereplő kutak 239 

Le nem fúrt kutak 30 

Harmadik fél által fúratott kutak 66 

Harmadik félnek korábban átadott kutak 81 

MOL Nyrt. által megszerezni kívánt kutak 244 

Vagyonkezelési szerződés mellékletében szereplő 

kutak 

3 093 

 

 

A Bányavagyon-hasznosító Kht 2005. augusztus 31-én vagyonkezelési szerző-

dést kötött a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt (MNV) egyik jogelődjével a 

Kincstári Vagyoni Igazgatósággal az állami tulajdonú meddő szénhidrogén ku-

tak (továbbiakban: kutak) vagyonkezeléséről. A szerződés jelenleg is hatályos. 

A szerződés célja az volt, hogy a kutakkal kapcsolatos állami kötelezettségeket 

(kutak kezelése, felügyelete, felszámolása, tájrendezése) a BVH hajtsa végre, 

illetve a hasznosítható kutakat értékesítse és az értékesítéséből származó bevé-

telt a fennmaradó kutak fenntartására, felszámolására, tájrendezésére fordítsa. 

Mindezek a vagyonkezelői feladatok megfogalmazásra kerültek a 

2330/2004.(XII.21.) sz. Kormányhatározatban. 

A vagyonkezelési szerződés tárgyát képező kutak listáját a MOL Nyrt állította 

össze. A kútlistában 3093 db kút szerepelt. A vagyonkezelési szerződés szerint a 

kutak birtokba vételének, birtokba adásának a BVH és a MOL Nyrt között kel-

lett volna megvalósítani. 

A BVH és a MOL Nyrt 2006. január 24-én megállapodást kötött 2350 db kút 

dokumentációjának átadásáról, amelynek végrehajtása 2006. év végéig megtör-

tént. Szerződésen felül 2006. évben a MOL Nyrt átadta még a Pusztamérges 
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ÉNy-3-as kút dokumentumait. A kutakat a BVH helyszíni bejárással birtokba 

vette 

A MOL Nyrt az át nem adott 742 db kúttal kapcsolatban jelezte, hogy ezen ku-

tak státusza véleményük szerint nem rendezett, 2008. évben tárgyalások kezdőd-

tek a BVH és a MOL Nyrt között a rendezetlen státuszú kutak helyzetének tisz-

tázásáról. A tárgyalásokon a következők kerültek megállapításra: 

 

- 2351 db kút dokumentumait a MOL Nyrt 2006 évben átadta a BVH Kht-nak. 

- 82 db kútdokumentumot a MOL Nyrt a tárgyalások folyamatában átad a BVH 

Kht-nak. (Erre 2008. december 31-ig sor került). 

- 239 db kút szerepel a MOL Nyrt alapításkori apport jegyzékében, így ezek a 

kutak nincsenek állami tulajdonban.  

- 30 db kút esetében csak a kút földterületi kitűzése valósult meg. Ezek a kutak 

nem léteztek, így nincsenek is állami tulajdonban. 

- 66 db kút a MOL nyilvántartása szerint nem olajipari céllal került lemélyítésre, 

külső un. harmadik fél megrendelésére, így ezek a kutak nem tartoznak az állami 

tulajdonú meddő szénhidrogén kutak közé.(Ezen kutak létesítési dokumentuma-

inak vizsgálata folyamatban van) 

- 81 db kutat a MOL Nyrt nyilvántartása szerint, a MOL Nyrt megalakulása előtt 

az OKGT, VITUKI, vagy más állami szervezet átadott harmadik félnek.  

( Ezen kutak átadási dokumentumainak vizsgálata folyamatban van.) 

- 244 db kút tulajdonjogát a MOL Nyrt szeretné megszerezni. A kutak nagy ré-

szét a MOL Nyrt jelenleg is használja. 

 

A fentiek alapján a BVH 2433 db kutat, illetve kútdokumentációt vett át és ezen 

kutakkal kapcsolatosan végzi a vagyonkezelési szerződésben meghatározott fel-

adatokat. 416 db kút nincs állami tulajdonban, ( ebből 147 db kút dokumentuma-

inak vizsgálata folyamatban van, 269 db kút esetében teljesen tisztázott a stá-

tusz) és 244 db kút tulajdonjogának a MOL Nyrt részére történő eladásáról vár-

hatóan tovább folynak a tárgyalások 

A szerződéshez képest 660 db kút a felsorolt okok miatt nem került részünkre 

átadásra, mivel a vagyonkezelői szerződés nem került még módosításra, ezért 

ezeket a kutakat a követelések között tartjuk nyilván. 

 

 

3.1.1.2.2 Követelések összege 522.787,-eFt 

 

a.)A követelés áruszállításból és szolgáltatásból 2.017,- eFt, amelyek a mér-

legkészítés időpontjáig kiegyenlítésre kerültek.  

 

b.)Az egyéb követelések összege 520.770,-eFt 
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- A 55/2008(III.26) Korm. rendelet alapján 2008. évben igényelt költségvetési 

juttatás összege 1.000.000,- eFt, melyből 270.000,- eFt 2009. január 19-én ke-

rült kiutalásra. 

 

- Szállítóknak adott előlegek összege 156,-eFt. 

 

- Visszaigényelhető általános forgalmi adó követelés 228.481,-eFt, amely tar-

talmazza 2006. évtől a beszerzésekre visszaigényelhető általános forgalmi adót a 

folyamatban lévő adóhatósági vizsgálat miatt. 

 

- Helyi iparűzési adó összege 87,-eFt 

 

- A vásárolt követelések könyv szerinti értéke: 21.167,-eFt. 

A vásárolt belföldi követelések összegében a jelentősebb tételek: 

 

„Gumill” Dél-dunántúli Gumihasznosító Rt.    10.080,-eFt 

Tatabányai Bányák „Fa”        10.948,-eFt 

 

A Mecseki Bányavagyon-hasznosító Zrt. „va” az átvett kötelezettségek ellenté-

telezéseként 2005. május 13-án társaságunkra engedményezte a Gumill Rt-vel 

kölcsön jogcímen fennálló 198.573,-eFt összegű követelését. 

A követelés biztosítékául a Gumill Rt. tulajdonát képező 2 db ingatlanon alapí-

tott keretbiztosítéki jelzálog is átszállt társaságunkra a 2006. május 3-án kelt 

közjegyzői okirat alapján. A jelzáloggal terhelt ingatlanok értékét ingatlanfor-

galmi szakvélemény alapján értékbecslő szakértő 2006. július 26-án kiadott 

szakvéleményében 69.000,-eFt forgalmi értékűnek becsülte. 

Az Adós ismételt felszólításra sem tett eleget fizetési kötelezettségének, időköz-

ben a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2006. október 13-i időponttal el-

rendelte felszámolását. 

Társaságunk követelését a felszámoló felé határidőben bejelentette, a felszámo-

lási eljárás során követelésünk részbeni megtérülése várhatóan a jelzáloggal ter-

helt ingatlanok értékesítéséből várható. 

A Bányavagyon-hasznosító Kht. és a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Zrt. 

„va” az előzőekben leírtak miatt 2006. december 18-án módosította az adásvéte-

li szerződésben szereplő Gumill Rt-vel szembeni követelés vételárát a felszámo-

lási eljárás keretében történő értékesítésből származó várható bevételnek megfe-

lelően 30.000,-eFt-ra. Ugyanis a felszámoló a Csődtv. 49/D §-a alapján az érté-

kesítés során befolyt és az értékesítés költségeivel csökkentett vételár 50% -át a 

Kht. követelésének kielégítésére fordítja. 

A Gumill Rt. felszámolója 2008. augusztus 8-án kelt tájékoztató levelében érte-

sítette társaságunkat, hogy a jelzálog tárgyakat értékesítette és a befolyt nettó 

vételár  50 %-át azaz 10.080,-eFt-ot javasol részünkre kifizetni. A felszámoló 

által beterjesztett zárómérleggel szemben társaságunk kifogással élt, ezért a fel-
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számolási zárómérleg visszavonásra került. Kifogásaink elbírálása folyamatban 

van. 

Megítélésünk szerint az eljárásban a fentiekben jelzett kielégítés mértékének 

jelentős változása nem várható, ezért az óvatosság elvét figyelembe véve 2008. 

évben 19.920,-eFt értékvesztést számoltunk el. 

 

- A Tatabányai Bányák Vállalat „FA” felszámoló biztosának 2006. évi közlése 

szerint a 27.370 eFt  „a” kategóriás tartozásaira fizetés csak a felszámolási zá-

rómérleg bírósági elfogadása után várható. A megtérülés várható mértéke a fel-

számoló nyilatkozata alapján 30-50 % között várható, így társaságunk 60 % ér-

tékvesztést számolt el a követeléssel kapcsolatosan.  

2008. évi mérlegzáráshoz írásban kértünk új információt. A felszámoló írásban 

tájékoztatta társaságunkat, hogy 2008. június 19-i fordulónappal elkészítette, 

majd megküldte a Komárom-Esztergom Megyei Bíróságra a felszámolási záró-

mérleget. A vagyonfelosztási javaslatban a KHT követelése 27.370,-eFt-tal sze-

repel, melyből a terv szerint 91,5 % - 100 % közötti érték térül meg. 

A 2008. évi éves beszámoló készítéséig a felszámolási eljárás befejezése nem 

történt meg, a követelés összege nem került átutalásra, ezért a könyv szerinti 

nyilvántartási érték összegét nem változtattuk meg és a bevételek között nem 

számoltuk el. 
 

- A többi kisösszegű követelés rendszeres törlesztés következtében csökkent. 

 

- Különféle egyéb követelés 879,-eFt 

  Ebből: 

   Adott kaució    140,-eFt 

   Bírósági letét      79,-eFt 

   Át nem vett kutakkal kapcs. köv. 660,-eFt 

 

Az átvett kutakkal kapcsolatos követelés a 660 db át nem vett meddő szénhidro-

gén kút könyv szerinti nyilvántartási értékét tartalmazza. Lásd részletes magya-

rázatot a 3.1.1.2.1 pontban. 

 

3.1.1.2.3 Értékpapírok összege 500.035,-eFt 

 

Az értékpapír nyilvántartási számlán helyeztük el az év végén szabad pénzesz-

közeinket. Diszkont kincstárjegyet vásároltunk 500.035,-eFt. értékben. 

 

 

3.1.1.2.4. Pénzeszközök összege 55.123-eFt 

 

2008. december 31-én a pénztárunkban 250,-eFt, a Magyar Államkincstárnál 

vezetett elszámolási betétszámlánkon 54.873,-eFt volt. 
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3.1.1.2.5 Aktív időbeli elhatárolások összege 4.678.058,-eFt 

 

- Bevételek aktív időbeli elhatárolása sor összege 2.974,-eFt, amely a diszkont 

értékpapír időarányos árfolyamnyereségét tartalmazza. 

 

- Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása 525,-eFt folyóiratok előfizeté-

se, postafiók bérlet stb. 

 

- Halasztott ráfordítások összege 4.674.559,-eFt 

 

2005., 2006., és 2007. évben társaságunk átvállalt a végelszámolás alatt lévő há-

rom Bányavagyon-hasznosító Részvénytársaságtól és a Szénbányászati Szerke-

zetátalakítási Központtól (Karolina külfejtés tájrendezése) összesen 5.607.594,-

eFt értékű kötelezettséget. 

 

Átvállalt kötelezettség részletezése: 

 

Átvállalt kötelezettség Mecsek          1.312.345,-eFt 

Átvállalt kötelezettség Borsod             660.407,-eFt 

Átvállalt kötelezettség. Veszprém            305.444,-eFt 

Karolina külfejtés kötelezettség átvállalás        3.329.398,-eFt 

  

Teljesített átvállalt kötelezettségek részletezése: 

 

2005. évben teljesített átvállalt kötelezettség:          145.693,-eFt 

2006. évben teljesített átvállalt kötelezettség:          369.754,-eFt 

2007. évben teljesített átvállalt kötelezettség:          257.667,-eFt 

2008. évben teljesített átvállalt kötelezettség:          159.921,-eFt 

 Összesen teljesített átvállalt kötelezettség:          933.035,-eFt 

 

A következő években teljesítendő kötelezettségek:     4.674.559,-eFt 

 

3.1.2 Források részletezése 

 

3.1.2.1 Saját tőke alakulása (eFt) 

 

Megnevezés    Előző év  Tárgyév 

 

Jegyzett tőke          20.000,-  20.000,- 

Eredménytartalék          45.476,-         181.092,- 

Mérleg szerinti eredmény     135.616,-          90.980,- 

Saját tőke összesen:        201.092,-          292.072,- 
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3.1.2.2Céltartalékok összege 80.010,-eFt 

 

A várható kötelezettségekre képzett céltartalék összege: 80.010,-eFt 

 

A Kht. ellen folyamatban lévő munkaügyi és bányakárral kapcsolatos peres eljá-

rásokkal kapcsolatos kötelezettségekkel összefüggésben a várható kifizetésekre  

az alábbi céltartalékokat  képeztük: 

- a 2007. évben képzett 69.422 e Ft céltartalékból a 2008. évben befejező-

dött bányakáros és munkaügyi perek miatt kifizetésre került 4.660,-eFt. A 

Debreceni Ítélőtábla II. fokú jogerős ítélete alapján a Gyöngytó Kft.-vel 

kapcsolatos peres eljárás társaságunk számára kedvezően lezárult, a pert 

megnyertük. Ezért az előző időszakokban képzett 60.300,-eFt céltartalék 

tárgyévben feloldásra került. 

- 2008. évben indult és a következő évre áthúzódó, még folyamat lévő 146 

db munkaügyi peres ügy miatt-, az új munkaügyi perrel kapcsolatban a 

követelések 50 %-ára, az eddigi jogerős ítéletek gyakorlata szerint meg-

ítélt összeg után - képeztünk céltartalékot, amelynek összege 45.128,-eFt, 

- A bányakáros ügyekben a Hupcsik Lászlóné által indított perben a bíró-

ság társaságunkat I. fokú ítéletében elmarasztalta és közel 5.020,-eFt kár-

térítés fizetésére kötelezte. Az ítélet ellen fellebbeztünk. Az óvatosság el-

ve alapján azonban a 2007. évben képzett 2.500,-eFt céltartalék kiegészí-

téseként még 2.520,-eFt számoltunk el. 

- A Fejér Megyei Bíróság előtt folyamatban lévő Hegyi Kálmánné és tár-

sai által indított bányakár perben jogerős közbenső ítélet van, amely a bá-

nyászattal történő okozati összefüggést megállapította. A bíróság az ösz-

szegszerűség megállapítására szakértőt rendelt ki 2008. december 19-én 

kelt végzésével. A felperesek kereseti kérelméből kiindulva kb. 35-40 mil-

lió forintra tehető a pénzügyi vonzat. Bányászati szakembereink vélemé-

nye szerint 50 %-os mértékű céltartalék képzése indokolt, ezért ráfordítá-

saink között 20.000,-eFt-ot irányoztunk elő. 

- További három bányakáros ügyben képeztünk még céltartalékot a Kiss 

Csaba és társa jogerős 7.P.20.791/2007/24 sz. ítélete miatt 2.300,-eFt-ot, 

Somlai és társa 7.P.21.641/2008.sz. per miatt mivel az igazságügyi szakér-

tő a bányászati okozati összefüggést a kár összegének 85 %-ban határozta 

meg 3.600,-eFt-ot, valamint Róna Viktor épület kár ügyében 1.000,-eFt-

ot.  

- Raska Ervin munkaügyi perében a Baranya Megyei Bíróság jogerős 

2009. január 15-i ítéletében 1.000,-eFt összegű nem vagyoni kártérítést 

ítélt meg, ezért a teljes összegre céltartalékot képeztünk. 
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3.1.2.3 Kötelezettségek 
 

 

3.1.2.3.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek összege 4.475.972,-eFt 
 

- A KVI-től elszámolási kötelezettséggel átvett szénhidrogén meddő kutak állo-

mányba vett összege került kimutatásra a hosszú lejáratú kötelezettségek között 

3.093,-eFt. értékben 

- A 2005-2007. évben a 2330/2004. (XII. 21.) Kormányhatározat alapján a Bor-

sodi Bányavagyon-hasznosító Rt., az Észak-dunántúli Bányavagyon-hasznosító 

Rt., valamint a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt.-től átvállalt hosszú lejáratú  

(1 éven túli) kötelezettségeket tartalmazza 1.150.118,-eFt összegben. 

- A 2005. október 3-án és 2006. július 5-én a Szénbányászati Szerkezetátalakítá-

si Központ, a Pannon Hőerőmű Rt. valamint társaságunk által aláírt „Pécs-

Mecsekszabolcs-Kőszén” védnevű bányatelken lévő Karolina külfejtés és a 

Pécs-Vasas-Kőszén védnevű bányatelken lévő külfejtések tájrendezésének meg-

valósítására és finanszírozására vonatkozó kötelezettségek közül hosszú lejáratú 

átvállalt kötelezettség 3.322.761,-eFt. A KHEM Társasági és Intézmény-

felügyeleti Főosztály 2009. február 18-án kelt értesítése szerint „döntés született 

arról, hogy a társaság részére biztosított költségvetési forrásokat a 2009. évi üz-

leti terv összeállításakor ismert 1.760 millió forintról 1.000 millió forintra csök-

kentek.” A rendelkezésre álló költségvetési források jelentős csökkenése miatt a 

külfejtés tájrendezésének 2009. évi kiviteli munkáival nem számoltunk. 
 

 

3.1.2.3.2 Rövid lejáratú kötelezettségek összege: 411.756-eFt 
 

A belföldi anyag-és áruszállítók soron jelentkező tartozásainkat, amely összege 

176.403,-eFt, 2008. év elején mérlegkészítés időpontjáig - 177,-eFt kivételével - 

kifizettük. 
 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése:  
 

Személyi jövedelemadó          3.540,-eFt 

Egészségügyi h., munkaadói, munkaváll.              545,-eFt 

Jövedelem elszámolási számla         6.084,-eFt 

Társadalombiztosítási kötelezettség        3.951,-eFt 

Rövid  lejáratú köt. munkavállalókkal           615,-eFt 

Átvállalt rövidlejáratú kötelezettség    201.680,-eFt 

Ajánlati és jóteljesítési biztosíték      18.750,-eFt 

Társasági adó              138,-eFt 

Különadó          9,-eFt 

Rehabilitációs hozzájárulás              41,-eFt 

Összesen:        235.353,-eFt 
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3.1.2.4 Passzív időbeli elhatárolás összesen   850.206,-eFt 

 

- Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: 34.419,-eFt 

 

- 2008. évi prémium és járulékai elhatárolása  29.574,-eFt 

- Könyvvizsgáló díjazása 2008. II. rész         747,-eFt 

- Egyéb kisösszegű pénztári kifizetések            258,-eFt 

 - 2008. évi jogerős bírósági ítélet alapján 9 fő 

nem vagyoni kár + kamatai          3.840,-eFt 

  

 

- Kapott támogatás passzív időbeli elhatárolása: 

  

2007 évben fel nem használt támogatás      432.833,-eFt 

 

2008-ban Igényelt támogatás      1.000.000,-eFt 

Átvett vagyon miatti halasztott bevétel korrekció      181.922,-eFt 

 

Teljesített, átvállalt kötelezettségre kapott támogatás    648.400,-eFt 

 

Működésre kapott támogatás         250.802,-eFt 

 

A fel nem használt, 2009. évre átvihető támogatás   715.553,-eFt 

 

Az átvett vagyon miatti halasztott bevétel korrekciójának részletes indoklását 

lásd az 5. pontban. 

 

- A három Bányavagyon-hasznosító Rt.-től átvett kötelezettségek ellentételezé-

sére kapott vagyon tételek közül a nem realizált – nem értékesített, nem bérbe 

adott, nem használt – bevétel elhatárolása 100.234,-eFt. 

 

4. Az eredmény kimutatás részletezése 

 

4.1. Értékesítés nettó árbevétele összesen  15.355,-eFt. 

 

Továbbszámlázott szolgáltatás (telefon stb.)    128,-eFt 

Közbeszerzési dokumentáció értékesítés bevétele         4.715,-eFt 

Ingatlan bérleti díja             4.200,-eFt 

Karolina külfejtéssel kapcsolatos  

(Pannon Hőerőmű Rt. terhelő költség továbbszámlázása) 461,-eFt 

Eladott anyagok bevétele (CH kutakból visszanyert)  871,-eFt 

Továbbszáml. szolg. bevétele (vízmegfigyelő kút létesítése 

Pannon Hőerőmű Zrt-t terhelő összeg)          4.980,-eFt 
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4.2 Egyéb bevételek összesen 794.600,-eFt. 

 

Átvállalt kötelezettségre és a működési költségekre  

tárgyévben felhasznált költségvetési támogatás   717.280,-eFt 

Biztosítótól igényelt kártérítés (gépjármű)           202,-eFt 

Értékesített immateriális javak és tárgyi eszk. bevétel      1.082,-eFt 

Kapott bírságok, kötbérek késedelmi kamatok          381,-eFt 

Céltartalék feloldás         64.960,-eFt 

O. számlaoszt. nyilv. követelésre befolyt összeg 

(Faragó Attila)                                                                      10.154,-eFt 

Egyéb különféle bevételek( ügyvezető 2007. évi ki  

nem fiz. prémium miatti korrekció           541,-eFt 

 

4.3 Anyagjellegű ráfordítások összesen  433.688,-eFt. 

 

Anyagköltség           5.945,-eFt 

 

Igénybevett szolgáltatások     415.356,-eFt 

 

Ebből: 

   - szakértői, megbízási díjak    9.636,-eFt 

 - bérleti díjak    13.108,-eFt 

 - karbantartási ktg        1.059,-eFt 

- hirdetési költség                                     538,-eFt 

 - oktatás, továbbképzés                 303,-eFt 

 - belföldi utazási és szállás ktg.             2.671,-eFt 

 - posta-, telefonköltség              5.118,-eFt 

 - könyvvizsgálat költsége             1.495,-eFt 

 - gépi adatfeldolgozás ktg.             3.509,-eFt 

          - irodák fenntartási ktg                          8.958,-eFt 

          - hírlap, szakkönyvek, folyóiratok            793,-eFt 

 - közbeszerzési eljárások lebo- 

   nyolítási költsége               7.415,-eFt 

- CH kutakkal kapcs. igénybevett szolg. 

      költsége            288.710,-eFt 

   - Szuhakálló-Putnok őrzés és köz- 

      üzemi költségei      3.960,-eFt 

- ellentételezés nélkül átvállalt és  

újonnan ismertté vált kötelezett- 

ségekkel kapcs. többlet költségek  66.861,-eFt 

   - fénymásolás          337,-eFt 
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Egyéb szolgáltatások      6.817,-eFt 

 Ebből: 

  - közbeszerzési eljárás díja  2.808,-eFt 

  - illetékek, hatósági díjak   1.383,-eFt 

  - bankköltség    1.137,-eFt 

  - biztosítási díjak       915,-eFt 

  - fizetett tagsági díjak      574,-eFt 

 

Eladott (közvetített) szolgáltatások:    5.570,-eFt 

 Ebből: 

   - továbbszla. telefon ktg.       129,-eFt 

   - továbbszla. Karolina külf. ktg.              461,-eFt 

   - továbbszla vízmegf. kút létesítése      4.980,-eFt 

    

 

4.4 Személyi jellegű ráfordítások összesen  205.677,-eFt 

 

 Bérköltség           140.042,-eFt 

     Ebből: 

  - FB tiszteletdíj             6.682,-eFt 

 

 Személyi jellegű egyéb kifizetések         19.493,-eFt 

 Ebből: 

  - étkezési hozzájárulás  2.989,-eFt 

  - üdülési hozzájárulás  1.504,-eFt 

  - védőszemüveg                           392,-eFt 

               - alkalmi munkavállaló ktg          446,-eFt 

  - önkéntes nyugdíjpénzt. hoz. 7.987,-eFt 

  - betegszabadság      596,-eFt 

  - munkába járás költségtér. 2.099,-eFt 

  - üzleti ajándék, reprezentáció 1.593,-eFt 

  - munkáltatói táppénz hozz          231,-eFt 

  - cégautóadó   1.042,-eFt 

  - szem. jell. kifiz. egyéb adói     451,-Ft 

 

 

Bérjárulékok            46.142,-eFt 

 

 

4.5 Értékcsökkenési leírás:           44.246,-eFt 

 

 Terv szerint elszámolt értékcsökkenés  43.605,-eFt 

 Egyösszegben elszámolt értékcsökk.          641,-eFt 
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4.6 Egyéb ráfordítások összesen               97.804-eFt 

 

Ebből: 

 - Céltartalék képzés várható kötelezettségekre      75.548,-eFt 

- Gépjárműadó, építményadó, vízkészl. jár.                      240,-eFt 

- Értékesített tárgyi. eszk. könyv szerinti ért.                    193,-eFt 

- Önellenőrzési pótlék                                                    661,-eFt 

     - Selejtezett, hiányzó tárgyi eszk. könyv szerinti értéke  617,-eFt 

     - Követelések elszámolt értékvesztése        19.920,-eFt 

 - Káreseményekkel kapcs. kifizetések     302,-eFt 

 - Bírságok, kötbérek       165,-eFt 

 - Adott támogatás (Miskolci Egyetem )    100,-eFt 

 

4.7 Pénzügyi műveletek bevétele összesen   17.815,-eFt 

 

 Diszkont értékpapír időarányos árfolyam nyeresége. 

 

4.8 Rendkívüli bevételek összesen               204.684,-eFt 

 

A három Bányavagyon-hasznosító Rt.-től átvett kötelezettségek ellentételezésé-

re kapott vagyon tételek közül 2008. évi beszámoló készítéséig realizált –

értékesített, bérbe adott, használt – bevétel. 

 

4.9 Rendkívüli ráfordítások összesen  159.921,-eFt 

 

Az ellentételezés nélkül átvállalt kötelezettség teljesítés 2008. évi összege  

159.921,-eFt ( Részletesen a 13. pontban) 

 

 

5. Az éves beszámoló összehasonlítása az elszámolási mód változása miatt. 

 

Az előző évi éves beszámoló összehasonlításának biztosítása a Bányavagyon-

hasznosító Részvénytársaságoktól a kötelezettség átvételekor ellentételezésként 

kapott vagyon elszámolásának változása miatt. 

 

A Bányavagyon-hasznosító Kht. szerződés keretében a 2330/2004. (XII. 21.) 

kormányhatározat alapján átvállalta a megszűnő Borsodi Bányavagyon-

hasznosító Rt., a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt., valamint az Észak-

dunántúli Bányavagyon-hasznosító Rt. nyilvántartott kötelezettségeit. Az átvál-

lalt kötelezettségek részbeni ellentételezésére a Kht. ingatlanokat, eszközöket, 

követeléseket vett át szerződés szerint, amelyek részére kiszámlázásra kerültek. 
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A kötelezettségek átvételekor azok elszámolásra kerültek a kötelezettségek kö-

zött a rendkívüli ráfordításokkal szemben. Az átvett „vagyon” értéke a rendkívü-

li bevételekkel szemben azonnal elszámolásra került a Szállítók számlát közbe-

iktatva. A rendkívüli ráfordítások között kell elszámolni jogszabály alapján, a 

tartozásátvállalás során ellentételezés nélkül átvállalt kötelezettség szerződés 

szerinti összegét – a 33. § (1) bekezdésének figyelembevételével, vagyis az el-

lentételezés nélkülit. 

Az elszámolásnál társaságunk az átvett vagyon értékével csökkentette az átvál-

lalt kötelezettségeket, a rendkívüli ráfordítások a rendkívüli bevételek összeve-

zetésével.  

 

A 2008. évi számviteli elszámolásoknál jelentkező problémák elemzése során 

felmerült, hogy olyan átvett „vagyont” is elszámoltunk, amely csak a későbbi 

időkben realizálódott, azaz később biztosított pénzbevételt. 

 

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Konzultációs Szolgálatához fordultunk a 

probléma egyedisége és szabályozatlansága miatt. Iránymutatásuk a számviteli 

törvény alapelvei alapján adott megoldást kérdésünkre. A „vagyon” elemek kö-

zül csak a realizált összegeket szabad ellentételezésként elszámolni. A nem rea-

lizált, könyveinkben szereplő tételeket pedig a rendkívüli bevételek között azok 

realizálásáig az időbeli elhatárolások között tartsuk nyilván.  

 

 

A könyvelési helyesbítés menete: 

 

1. Az átvett kötelezettség ellentételezésére kapott vagyon elemek összegét 

visszavezettük a rendkívüli ráfordításokról a rendkívüli bevételek állomá-

nyába 304.918,-eFt összegben. 

2. A rendkívüli bevételek helyesbítésével egyidejűleg a rendkívüli ráfordítá-

sokkal kapcsolatos aktív időbeli elhatárolások is ugyanazon összeggel ja-

vításra kerültek. 

3. Az átvett kötelezettségekhez kapcsolódó összes „vagyon”-t az általános 

forgalmi adó nélkül - a rendkívüli bevételekhez kapcsolódóan - passzív 

időbeli elhatárolásként számoltuk el 282.156,-eFt értékben. 

4. A különbözetként az általános forgalmi adó 22.762,-eFt jelentkezett, 

amellyel módosításra került az eredetileg elszámolt egyéb bevétel. 

5.  A vagyonból az átvétel óta hasznosított tételekből származó bevételt a 

rendkívüli bevételek között számoltuk el 181.922,-eFt. A hasznosítás va-

gyonértékesítést, bérbeadást, követelés behajtást illetve saját felhasználást 

jelent.  

6. A nem realizált, később hasznosításra kerülő vagyon elemek 100.234,-eFt 

értékben a passzív időbeli elhatárolások között kerültek nyilvántartásba 

vételre. 
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7. A 181.922,-eFt-tal helyesbítésre került az egyéb bevételek között a vissza-

fizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás és a passzív időbeli elhatá-

rolások között az egyéb bevételként elszámolt támogatások időbeli elhatá-

rolása. 

 

Az előző 1-6. pontban levezetett módosítás könyvelése után a tárgyévi mérleg 

szerinti eredményt kizárólag az általános forgalmi adó különbözet összegének 

elszámolása módosította 22.762,-eFt értékben. A realizált bevételek helyesbítése 

miatti 181.922,-eFt, kizárólag a eredmény kategóriák közötti átrendezést jelen-

tett. 

 

 

6. Jelentős események a Társaság életében a mérlegzárás fordulónapját kö-

vetően, amelynek hatása nem jelenik meg a beszámolóban 

 

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Közép-magyarországi Regionális 

Igazgatósága társaságunknál az alábbi időszakokra vonatkozóan általános for-

galmi adóbevallás utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést tartott: 

 

- 2006. január-szeptember hó 

- 2006. október hó 

- 2006. november hó 

- 2006. december hó 

- 2007. január – március hó 

- 2007. április- június hó 

- 2007. július – szeptember hó 

- 2007. október – december hó 

 

Az ellenőrzés időszakaira vonatkozóan a kiadott határozatokban összességében 

33.614,-eFt befizetendő adót, jogosulatlan visszaigénylésként 125.481,-eFt-ot 

állapított meg. A kiszabott adóbírság összege 12.647,-eFt. 

 

Az APEH határozatai szerint a Bányavagyon-hasznosító Kht. teljes tevékenysé-

geihez kapcsolódóan teljesített beszerzései tekintetében –mivel azok tartozását-

vállalásnak, így tárgyi adómentesnek minősülnek – nem volt jogosult az általá-

nos forgalmi adó levonására. 

 

Az adóhivatal a vizsgált időszakok közül 2006. május hónapban kiutalás előtti 

ellenőrzést már végzett és annak eredményeként 15.290,-eFt, majd ezt követően 

vizsgálat nélkül 9.239,-eFt-ot, összességében 24.529,-eFt-ot visszautalt társasá-

gunk bankszámlájára. 
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Társaságunk a határozatok ellen fellebbezéssel kíván élni, vitatva azok megálla-

pításait, felhasználva a Dr. Gombos Zsolt illetve Dr. Miklós Gyula ügyvéd urak 

által készített jogvéleményeket, amelyek az alábbiak: 

 

1. Az adóhatóság figyelmen kívül hagyta a Legfelsőbb Bíróság Kfv. 

I.27.552/1997. döntését valamint a 77/388/EGK Hatodik irányelv 13. cik-

két. 

2. A CH kutakkal kapcsolatos Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött szer-

ződést is a tartozásátvállalási tevékenység körébe sorolta, ezért összessé-

gében az összes beszerzést tárgyi adómentesnek minősítette. 

3. Az adóhatóság nem az ÁFA törvény 33. § (1) bekezdés törvényi tényállás 

megfogalmazását, hanem attól jelentősen eltérő megfogalmazást alkalma-

zott. 

A társaság vezetői az adóhivatal határozata ellen fellebbezéssel élnek. 

A fellebbezés miatt fizetendő fellebbezési illeték összege várhatóan 3.773,-eFt. 

 

 

7. A közhasznú társaság adókötelezettsége: 

 

A közhasznú társaság adóalapját a Tao. Tv. 13. § -ában foglaltak szerint, illetve 

adókötelezettségét a Tao.tv. 20. § (1 ) bekezdésének  b) pontja és (5) bekezdése 

szerinti adómentesség figyelembevételével állapítja meg. Az adóalap meghatá-

rozásának kiindulási pontja a társaság tevékenységeinek együttes eredménye. A 

közhasznú, valamint vállalkozási tevékenység összes bevételének és összes költ-

ségének, ráfordításának különbségeként megállapított adózás előtti eredményt 

módosítják együttesen az előírt korrekciós tételek. 

A korrigált adóalap utáni adó olyan részét nem kell megfizetni, amelyet a köz-

hasznú társaságnál a Tao. Tv. 6. számú mellékletének c) pontja alapján megálla-

pított kedvezményezett tevékenységből elért bevétel képvisel az összes bevéte-

len belül. 

 

A Társaság által végzett cél szerinti közhasznú tevékenységek TEÁOR szerint: 

Kszt.26. § c) 1. pont: egészségügyi rehabilitációs tevékenység 

Kszt. 26.§ c) 2. pont: szociális tevékenység, időskorúak gondozása 

Kszt. 26.§ c) 3. pont: tudományos tevékenység, kutatás 

Kszt. 26.§ c) 9. pont: környezetvédelem 

 

A megszűnt bányászati tevékenység után fennmaradó környezeti károkozás 

megszüntetésével (pl. bányabezárás, tájrendezés) kapcsolatos intézkedések vég-

rehajtásával összefüggő tevékenységek. 

Az egyéb kötelezettségek, a Tatabányai Bányák „FA”-val  kapcsolatos kifizeté-

sek, nem minősíthetők az Alapító Okirat szerinti TEÁOR számok szerint, csak 

vállalkozási tevékenységnek. 



 27 

7.1 Bevételek megoszlásának kimutatása (eFt): 
 

Megnevezés Közhasznú  Vállalkozási 
 

Ért. nettó árbevétel 10.151,- 5.204,- 

Ért. tárgyi eszköz bevétele                                                                  1082,- 

Kapott kötbér, késedelmi kamat 381,- 

Céltartalék felhasználás                          64.960,- 

Káreseményekkel kapcs. bevétel                 202,- 

Vásárolt követelésből befolyt bevétel     10.154,- 

Költségvetésből kapott támogatás: 

 Bányabezárásra 94.805,-  

 Bányakár 86.531,-  

 Tájrendezés 2.838,- 

 Humán                                            48.812,- 

 Egyéb kötelezettség                                                       50,-  

 Működés 250.802,- 

 CH kutak                                       397.567,- 

 Közbeszerzési feladatok                 10.223,- 

 Vagyonhoz kötött                             5.463,- 

 Bánya-erőmű integráció (Karolina)  2.111,- 

Halasztott bevétel miatti korrekció     - 181.922,- 

Egyéb bevételek                                            541,- 

Rendkívüli bevétel átvett vagyonból     204.684,-   

Összesen 1.008.303,-  6.336,- 
 

Közhasznú bevételek aránya:            38,99
639.014.1

303.008.1
 % 

 

Kamatbevétel megosztása: 17.815,- x 99,38% = 17.704,-eFt 

 

Korrigált közhasznú bevétel: 1.008.303 + 17.704 = 1.026.007,-eFt 

             Korrigált vállalkozási bevétel    6.336 +      111 =        6.447,-eFt 

 
 

7.2 Ráfordítások összetétele 2008. (e Ft) 

 

Megnevezés Közhasznú Vállalkozási Összesen 

 

Anyagköltség                             5.919,-                          26,-               5.945,- 

Igénybevett szolg.                  411.123,-                     4.233,-           415.356,- 

Eladott közv. szolg.                  5.441,-                         129,-               5.570,- 

Egyéb szolg. 6.799,-  18,-               6.817,- 

Anyagjellegű ráfordítás 429.282,- 4.406,-           433.688,- 
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Bérköltség 139.246,- 796,- 140.042,- 

Személyi jell. egyéb 19.380,-                         113,-             19.493,- 

Bérjárulékok 45.880,-      262,- 46.142,- 

Személyi jellegű ráfordítás 204.506,- 1.171,- 205.677,- 

 

Értékcsökkenés                       43.972,-                         274,-        44.246,- 

 

Egyéb ráfordítások 97.609,- 195,-  97.804,- 

Rendkívüli ráfordítások        159.871,-                           50,-           159.921,- 

Mindösszesen:                     935.240,-                      6.096,-           941.336,- 
 

 

7.3 Társasági adóalap módosító tételek: (e Ft) 

 

Adózás előtti eredmény        91.118,- 

 

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek: 

          02.  Céltartalék felhasználás                                              64.960,- 

03. Az adótörvény szerinti értékcsökkenés            43.952,- 

31. Helyi iparűzési adó             77,- 

33. Adott támogatás            100,- 

         Összesen:         109.089,- 

 

Adózás előtti eredményt növelő tételek: 

 01. Várható kötelezettségekre képzett céltartalék           75.547,- 

02. Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés           45.047,- 

03. A nem vállalkozási tev. kapcs. ktg.        115,- 

04. Bírságok            165,- 

05. Elszámolt értékvesztés     19.920,- 

10. Visszafizetési köt. nélkül adott támogatás            100,- 

12.Önell.során elsz. ktg.           661,- 

 Összesen:               141.555,- 

 

Adóalap:           123.584,- 

 

Társasági adó:            19.773,- 

 

Társasági adókedvezmény megállapításának levezetése: 

 

Közhasznú tevékenység bevételeinek aránya: 99,38 % 
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Mentességnél figyelembe vehető adóalap (eFt): 

 

Számított adóalap 122.818,- 

Végleges pénzátadás 100,- 

Adóalap 122.718,- 

 

Adómentesség mértéke: 19.635,-eFt 

 

Fizetendő társasági adó: 19.773 – 19.635= 138,-eFt 

 

 

8. A Társaság vagyonának kimutatása 

 

A 2008. évi saját tőke változás összetétele: 

  

 mérleg szerinti eredmény  90.980,-eFt 

 

A saját tőke 90.980,-eFt mérleg szerinti eredménnyel nőtt 2008. évben, 

melynek megosztása: 

 

 Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye: 90.767,-eFt 

 Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye:      213,-eFt 

 

A Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Társaság 2008. évi záró saját tőke 

állománya 292.072,-eFt. 

 

9. Cach-Flow kimutatás (eFt) 

 

 I.  Működési cash-flow             +    109.379,- 

1. Adózás előtti eredmény                                                   +      91.218,- 

2. Elszámolt amortizáció                                                             +      44.246,- 

3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás                              +      19.920,- 

4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete               +      10.587,- 

5. Befektetett eszközök ért. eredménye                                       -            282,- 

6. Szállítói kötelezettség változása                                              +      59.600,- 

7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása                           -     836.749,- 

8. Hosszú lejáratú kötelezettség változása                         +    666.436,- 

9. Passzív időbeli elhatárolások változás                                     +    373.437,- 

10. Vevőkövetelések változása                                             -         1.885,- 

11. Forgóeszközök (vevők és pénzeszk. nélküli) változása         -     220.733,- 

12. Értékpapír állomány változása                                               +      49.964,- 

13. Aktív időbeli elhatárolások változása                                         -     146.242,- 

14. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)             -            138,- 
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II. Befektetési cash flow                                                           -       104.404,- 

15. Befektetett eszközök beszerzése                                          -       105.486,- 

16. Befektetett eszközök eladása                                               +          1.082,- 

III. Finanszírozási cash flow                                                   -            100,- 

17. Pénzeszköz átadás                                                   -            100,- 

 

Pénzeszközök változása                                                                  +        4.875,- 

 

10. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2008. év 

(eFt) 

 

Juttatás megnevezése                     Juttatás összeg 

 

Bérköltség  12.349,- 

Természetbeni juttatás  3.001,- 

- adóköteles   2.404.,- 

- adómentes      597,- 

 

Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása:   6.682,-eFt 

 

Elnök:   130,-eFt/hó 

Tagok:                             95-eFt/hó 

 

Könyvvizsgáló díjazása:         1.495,-eFt 

  

11. A tárgyévben foglalkoztatottak 2008.12.31.-i záró létszáma, bérköltsége. 

 

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi statisztikai lét-

száma vezető tisztségviselő nélkül 20 fő, 2008. évben a munkavállalók részére 

kifizetett bérköltség 120.477,-eFt, személyi jellegű kifizetés 15.735,-eFt. 

 

 

12. Környezetvédelem 

 

A Bányavagyon-hasznosító Kft. 2008. évi tevékenysége során keletkezett, illet-

ve feltárt veszélyes hulladékot a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelte. 

 

A harkányi volt Bányász Üdülő területén bekövetkezett szén-hidrogén szennye-

zés kárelhárítási munkáinak II. ütemét (talajvíztisztítás) a terveinknek megfele-

lően 2008-ban befejeztük, a zárójelentést a környezetvédelmi hatóság elfogadta 

azzal, hogy legalább 4 éves időszakra előírta a terület utómonitoringját. 
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A nagybátonyi vasúti rakodón keletkezett szénhidrogén szennyezés kárelhárítási 

munkáit a környezetvédelmi hatóság üzemeltetési engedélye szerint 2008-ban 

folyamatosan végeztük.  

 

Társaságunk 14 db vízmegfigyelő kutat üzemeltet, amelyeknek könyv szerinti 

bruttó értéke 49.095,-eFt, könyv szerinti elszámolt halmozott értékcsökkenése 

9.876,-eFt.  

A meglévő vízmegfigyelő (rétegvíz, talajvíz) monitoring-rendszereket folyama-

tosan üzemeltettük. Az üzemeltetés során a szükséges méréseket, elemzéseket, 

beavatkozásokat elvégeztük. 

 

A meddő CH kútkörzetek tájrendezése során a következő táblázatban összefog-

lalt bejelentés köteles hulladékokat tártuk föl és adtuk át kármentesítésre: 

  

 EWC kód  Mennyiség (tonna) 

 

 170101   2.880,1 

 170904      786,6 

 170503      150,9 

 010505   1.767,7 

 

 

13. A Bányavagyon-hasznosító Kht. 2008. évi CH kutakkal kapcsolatos te-

vékenységének részletezése (eFt) 

 

Vagyonkezelés 

 

Folyamatos működés (kitörésvédelem, kútkönyvek kezelése)        5.966,- 

Kútfelügyelet (helyszíni szemle, munkavégzés ellenőrzés)           11.963,- 

Eseti biztonsági munkák kivitelezése                                             31.135,- 

Hasznosíthatósági értékelések                                                          3.513,- 

Vagyonkezelési jog gyakorlásának ellenértéke                                3.093,- 

 

 Kútfelszámolás 

 

 Kútfelszámolási tervek készítése           60,- 

 Kútfelszámolás, kivitelezés               84.212,- 

 

Tájrendezés, művelésbe történő visszaadás 

 

 Tervezés, hatósági díjak                                                                18.360,- 

 Rekultivált kutak kivezetése                      37.507,- 

 Tájrendezés                                                                                    94.382,- 
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Hasznosítás, értékesítés 

  

 Értékesítési külön költség (hirdetés, forgalmi értékbecslés)        14.354,- 

 Kutak hasznosítása, értékesítése                                                 7.481,-

           

 

Összesen:             312.026,- 

 

 

Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése 2008 év : 

 

 

CH kutak műszaki állapotának értékelése                  74.649,-  

 

77 db meddő CH kúthoz kerítés telepítése                            10.892,- 

 

     Összesen:                            85.541.- 

 

      Mindösszesen:    397.567,- 

 

 

14. A Bányavagyon-hasznosító Kht. 2008. évi Szénbányászati tevékenységé-

nek részletezése (eFt) 

 

a.) A 2008. évben teljesített, átvállalt kötelezettségek részletezése (eFt) 

 

Mecsek bányabezárás         8.278,- 

Mecsek bányakár         15.251,- 

Mecsek tájrendezés                               20,- 

 

Mecsek vagyonhoz kötött           134,- 

Mecsek humán kötelezettség                                  41.048,- 

Mecsek Karolina külfejtés         2.111,- 

Borsod bányabezárás          8.584,- 

Borsod bányakár                      28.037,- 

Borsod humán kötelezettség                        2.867,- 

Nógrád bányabezárás                       5.401,- 

Nógrád bányakár                      22.366,- 

Nógrád tájrendezés                         - 

Mátra bányakár                       19.215,- 

Veszprém bányabezárás                                  - 

Veszprém bányakár             1.662,- 

Veszprém tájrendezés                                  - 
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Veszprém humán kötelezettség                            4.897,- 

Egyéb kötelezettség(Tatabánya)                   50,- 

 

Összes teljesített kötelezettség:             159.921,- 

 

 

Mecsek bányabezárás 

 

Nagymélységű kutak rétegvíz ellenőrzése                1.652,- 

Vízmintavétel felszíni vizek ellenőrzése          988,- 

Aknák utántömedékelése, lezárása           494,- 

Talajszennyezettség felszámolása Harkány       3.753,- 

Környezetvédelmi jelentés            720,- 

Szászvár bányatelek törlése                        390,- 

Vasas volt üzemanyagtöltő áll. megszűntetése           11,- 

Mecseknádasd 1315/2ing.fúrási alap felszámolása         270,- 

            

 Összes teljesített kötelezettség        8.278,- 

Mecsek bányakár  

 

 Szakértés, tervezés                   5.300,- 

 Mozgásmegfigyelési mérések         1.659,- 

 Vízszint megfigyelés, üzemeltetés           886,- 

  Regionális szakvélemény készítés           950,- 

Jogi tanácsadás            1.800,- 

Bányakártalanítás           4.656,- 

          

 Összes teljesített kötelezettség                        15.251,- 

 

Mecsek tájrendezés 

 

 Komló-Budafa III. akna meddőhányók                                      20,- 

 

Összes teljesített kötelezettség:                                                          20,- 

 

Mecsek vagyonhoz kötött      

 

 Pécs Ipari Park              134,- 

            

 Összes teljesített kötelezettség                             134,- 
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Mecsek humánpolitikai kötelezettség 

 

Kártérítési perek, vállalati járadékosok             11.116,- 

Szakértői díj                                                                        140,- 

Nem vagyoni kár                                      23.522,- 

Jogi képviselet                                                                      2.400,- 

Dologi kár                                                                             3.773,- 

Orvosi szakvélemény                                                                 97,- 

 

Összes teljesített kötelezettség                        41.048,- 

 

Mecsek Karolina külfejtés 

 

 Karolina külfejtés tájrendezés        2.111,- 

 

 Összes teljesített kötelezettség       2.111,- 

 

 

Borsod bányabezárás 

 

 Monitoring rendsz.3db kút talpmélység helyreállítás           2.266,- 

 Borsodi monitoring rendszer működtetés        1.388,- 

 Farkaslyuki monitoring rendszer terv, működtetés                  337,- 

Farkaslyuk V táró és robb. raktár végleges lezárása     1.048,- 

Tömedékelt aknák ellenőrzése, utántömedékelése      3.450,- 

Izsófalva 0243/3 hrsz. lejtősakna lezárása                                 95,- 

 

Összes teljesített kötelezettség:                                          8.584,-  

 

Borsod bányakár 

 

 Ügyvédi díj                      3.900,- 

 Farkaslyuk bányakár                    1.042,- 

 Borsodnádasd bányakár                                483,- 

Felsőnyárád bányakár                       748,- 

 Sajómercse bányakár                    2.574,- 

Múcsony bányakár              640,- 

 Radvánszky táróból kifolyó víz                   2.178,- 

 Mozgásmegfigyelés           4.837,- 

Ormosbányai régi vágatok fúrásos kutatás és veszély elh.     2.131,- 

Szakértés, tervezés           9.504,- 

          

 Összes teljesített kötelezettség                                   28.037,- 
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Borsod humán kötelezettség                            2.867,- 

 

Nógrád bányabezárás 

 

 Nagybátonyi olajos föld kármentesítés       5.085,- 

 Salgótarján vízmegfigyelés            316,- 

    

 Összes teljesített kötelezettség                          5.401,- 

 

Nógrád bányakár 

 

 Salgótarján bányakár                    7.683,- 

 Kazár  bányakár                     5.239,- 

           Mátranovák bányakár                                                                775,- 

 Mozgásmegfigyelés           3.449,- 

 Bányalétesítmények beszakadása miatti kártérítés                    261,- 

Szakértés, tervezés                                                                  4.959,- 

                             

 Összes teljesített kötelezettség       22.366,- 

 

Mátra bányakár 

 

 Kártalanítás Rózsaszentmárton        11.598,- 

 Mozgásmegfigyelés            2.376,- 

 Szakértés, tervezés           5.241,- 

 

 Összes teljesített kötelezettség                19.215,- 

 

Veszprém bányakár 

 

 Dudar mozgásmegfigyelés          1.234,- 

 Oroszlány XII. akna vízelv. rendszer takarítás          254,- 

 Herendi rézsűmozgás              120,- 

 Dorogi táró feletti beszakadás               40,- 

 Bányakár perek                 14,- 

                             

 Összes teljesített kötelezettség                   1.662,- 

 

Veszprém humán kötelezettség 

 

 Kártérítési, vállalati járadékosok                               4.897,- 

 

 Összes teljesített kötelezettség                              4.897,- 
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Egyéb kötelezettség Tatabánya 

 

Tatabánya felszámolási eljárásával kapcs. kötelezettségek   50,- 

 

Összes teljesített kötelezettség       50,- 

 

b.) Az átvállalt kötelezettségekkel kapcsolatos többlet költségek   

 

 Borsod bányabezárás             

 Tömedékelt aknák után tömedékelése                                     10.732,- 

 Farkaslyuk V. táró és volt anyagraktár végleges lezár.             2.881,- 

 

 Összes teljesített kötelezettség:                                             13.613,- 

 

C.) Újonnan ismertté vált állami feladatok teljesítése 

 

 Borsod bányabezárás 

 Ormosbányai vágattömedékelés                                                2.309,- 

 Izsófalva 0243/3 hrsz. lejtősakna lezárás                                   2.436,- 

 

 Összes teljesített kötelezettség:                                               4.745,- 

 

 Nógrád bányabezárás 

 Nagybátonyi olajos föld kármentesítése                                    6.329,- 

 Újbányai vízkifolyás rendezése                                                    648,- 

 Ménkesi vízkifolyás rendezése                                                     196,- 

 Salgótarján, Baglyasi alagút beszakadás felszámolása                 126,- 

Tiribesi kutak tömedékelése, kútház bontása                                320,- 

Salgótarján, Somlyói alagút végleges lezárása                          1.156,- 

Tömedékelt aknák ell. utántömedékelés                                       961,- 

Zagyvapálfalvai szénpince tömedékelést köv. m                          145,- 

 

Összes teljesített kötelezettség:                                               9.881,- 

 

Mátra bányabezárás 

Tömedékelt aknák ellenőrzése utántömedékelése                        541,- 

Polg.mester által bejelentett kötelezettségek                                  42,- 

Petőfibányai altáróból kifolyó víz elvezetés                                 691,- 

Kötélpálya nyomvon.,vasbeton maradv. bontása  I. ü             25.965,- 

Kötélpálya nyomvonalon vasbeton maradv. bont. II. ütem       7.647,- 

Gyöngyös XII. táró közv. balesetveszély elhárítása                     279,- 

  

 Összes teljesített kötelezettség:                                             35.165,- 
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 Borsod tájrendezés 

 Ádámvölgyi vízelvezetés fennmaradási engedély                      193,- 

 Izsófalva 0232.hrsz. lejtősakna lezárás, bányászati 

 maradványok felszámolása                                                         978,- 

 

 Összes teljesített kötelezettség:                                             1.171,- 

 

 

 Mecsek tájrendezés 

 István aknai meddőhányók utómunkák                                          5,- 

 

 

 Összes teljesített kötelezettség:                                                    5,- 

 

 

 Tájrendezés Mátra 

 Petőfibányai meddőhányó biológia rendezés, tervezés           1.012,- 

 Rózsaszentmárton II-III. aknai meddőhányó rend. terv.            630,- 

 

 Összes teljesített kötelezettség:                                             1.642,- 

 

 

 Borsod vagyonhoz kötött kötelezettség 

 Sajóvelezdi ingatlan hírdetés                                                       719,- 

 Sajóvelezd gátépítés bejárat lezárása                                          311,- 

 Sajóvelezd őrzés              3.960,- 

 

 Összes teljesített kötelezettség:                                             4.990,- 

 

 

 Veszprém vagyonhoz kötött kötelezettség 

 Irodaház és telkek értékbecslés              300,- 

 Tulajdoni lapok, helyszínrajz       39,- 

 

 Összes teljesített  kötelezettség:                                               339,- 

 

 Összesen:            57.937,- 
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Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése 2008 év : 

 

 

VH-1 jelű vízmegfigyelő kút          4.975,- 

Bányaszolgalom alapítás Új-bánya     78,- 

UM-1 jelű farkaslyuki monitoring kút (befejezetlen)      4.085,- 

 

     Összesen:                             9.138,- 

 

      Mindösszesen:    240.609,- 

 

 

 

 

 

Budapest, 2009. május 15. 

 

 

 

 

  Illés Miklós 

              ügyvezető igazgató 


