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A Magyar Nemzeti Vagyonkezell Zrt. a B6nyavagyon-hasznosit6 Nonprofit Krizhasznri
Korl6tolt Felel6ssdgti Tiirsas6g (szekhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u.3. l. emelet,
c€,gsegyzekszdm:01-09-908199) la tov6bbiakban: Tdrsasiig/ alapit6i hatlskdrdben eljAwa az
6llami vagyonr6l sz6l6 2007. 6vi CVI. ttirvdny 20. $ (4) bekezd6se d) pontjanak dc) alponda,
tov6bbri a Polg6ri Tdrvdnyk<inyvrol sz6l6 2013. 6vi V. trirv6ny 3:109. g (a) bekezd6se,
valamint a Trirsasrig Alapit6 Okirat6nak 10.3. a) pontja alapj6n azalibbihatdrozatothozza:
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt. - a Tarsas6g Feltigyel6bizottsdga 6s ktinyvvizsgitl6ja
jelent6s6nek ismeretdben - elfogadja a Binyavagyon-hasznosft6 Nonprofit Kozhasznfi Kft.
2016- dvi 6ves beszimol6jiit ds tizleti jelentds6t, valamint k<izhaszntstigi mell6kletdt 2 661
275 E Ft m6rlegfb6sszeggel, I 360 E Ft ad6zis el6tti eredm6nnyel ds I 359 E Ft ad6zon
eredm6nnyel azzal,hogy az ad6zott eredm6ny az eredm6nytartal6kot nciveli.
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A Bdnyavaryon-hasznosit6 Nonprolit Kiizhasznri Kft. tulajdonosainak
V6lemdny

a Bilnyavagyon-hasznosit6 Nonprofit Kdzhasznf Kft. (,,a T6rsasilg") 2016. ivi 6ves beszimol6jfnak
kbnywizsg6lat6t amely 6ves besz6mol6 a 2016. december 3l-i fordul6napra k6szitett mdrlegb6l - melyben az
Elv6gezt'tik

eszkOzOk 6s forrrisok

egezh vdgtisszege 2.661.275 E Ft, az ad6zott eredmdny 1.359 E Ft (nyeres6g) -,

6s

az

uryanezen id6ponttal v9gzitdb iizleti 6vre vonatkoz6 eredmdnykimutatrlsb6l, valamint a szimviteli politika jelent6s
elemeinek 6sszefoglal6s6t is tartalmazo kiegdszitri mell6kletb6l rill.
Vdlem6ny0nk szerint a melldkelt 6ves besz6mol6 megbizhat6 6s val6s kdpet ad a Tfrsasdg 2016. december 3l{n
fenn6ll6 varyoni 6s pdnziiryi helyzelirfil, valamint az ezen id6ponttal vdgzbdb iizleti 6we vonatkoz6 j6vedelmi
helyzeter6l a Maryarorszigon hat6lyos, a sz6mvitelr6l sz6l6 2000. Cvi C. t6rv6nnyel osszhangban (a tovibbiakban:
,,sz6mviteli tdrvdny").

V6lem6ny alapja
K0nywizsg6latunkat a Magrar Nemzeti Ktinywizsg6lati Standardokkal osvhangban 6s a konywizsg6lata vonatkoz6
- MaryarorszAgon hatdlyos - t0rvCnyek ds egydb jogszab6lyok alapjin hajtottuk vlgre. Ez*n standardok Crtelrn6ben

fenn6ll6 felel6ssdgiink Mvebb leir6s6t jelentdsiink

,l

kanywizsgil6 ives beszdmold knnywizsgtilatdirr vol6

fe l e l 6s s i ge" szakasza tartal mazza.

Az 6ves beszimol6 6ltalunk v|gzett kdnywizsg6,lat6ra vonatkoz6, Maryarorsz6gon hat6lyos etikai kovetelmdnyeknek
megfelelve, ffiggetlenek varyunk a Trirsas6gt6l, ds ug5ianezen etikai ktivetelmCnyekkel dsszhangban eleget tettiink
egy6b etikai felel6ssdgeinknek is.

Meggy6z6dCsunlq

hog/ az iltalunk

megszerzett kdnywizsg6lati bizonyitdk elegend6 6s megfelel6 alapot nyrijt

vdlemdnyilnkhdz.

Figyelemfe lhlv{s

Felhivjuk a firyelmet a kieg6szit6 mellCklet 10. oldal6n az l. Trlrsas6g bemutatisa cim alatti utols6 bekezdCsdben
szerepl6 t6jCkoztat6sra amelyben aTrirsasiLg 2016. jrilius 13.-en litrejott 6talakukisdt mutafrlk be.
V6leminyiink nincs min6sitve

e k6rdCs vonatkoz6s6ban.

Egy6b informdci6k: Az iizleti jetent6s

Az egydb informici6k a Biinyavagyon-hasznosit6 Nonprofit Kiizhasarri Kft. 2016. 6vi iizleti jelent6s6b6l 6llnak.
A vezetds felel6s az iizleti jelentdsnek a szlmviteli tdrv6ny, illetve egy6b m6s jogszab6ly vonatkoz6 el6ir6saival
Osszhangban tdrt6n6 elk6szitCsidrt. A jelentdstink ,,Vdlemdny" szakaszilban az 6ves besziimol6ra adott
vdleminyiink nem vonatkozik az iizleti jelent6sre.

Az 6ves besz6mol6 eltalunk vigzetl kcinywizsg6latdval kapcsolatban a mi felel6ssdgiink az uzleti jelent6s
6tolvas6sa ds ennek soriin annak mdrlegel6se, hogy az iizleti jelentds l6nyegesen ellentmond-e az 6ves
beszSmol6nak vagy a kiinywizsg6lat sor6n szerzett ismereteinknek, vagy egy6bkdnt fgy tiinik-e, hogy az
l6nyeges hibes 6llitAst tartalmaz.
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Az ij'zleti jelentdssel kapcsolatban, a sz6mviteli tiirvdny alapj6n a mi felel6ss6gtnk tov6bb6 az

ijrzleti jelentds

itolvasrlsa sor6n annak a megit6l6se, hogy az iizleti jelent6s a sz6mviteli t6rvdny, illetve, ha van, egy6b m6s
jogszab6ly vonatkoz6 el6ir6saival 6sszhangban kdsziilt-e.
Vdlemdnytink szerint a Brinyavagyon-hasznosit6 Nonprofit Kdzhasznri Kft. 2016. 6vi iizleti jelent6se dsszhangban
van a B6nyavagyon-hasanosit6NonprofitK0zhasznir Kft.2016.6vi 6ves beszlmol6j6val is az Uzleti jelent6s a

szimviteli ttirvdny el6ir6saival iisszhangban kdsziilt.

Mivel egydb mris jogszab6ly a T6rsasdg salmilra nem ir elo az iizleti jelentisre vonatkoz6 tov6bbi
kiivetelm6nyekel, ez€rt ezzel kapcsolatban az 0zleti jelent6sre vonatkoz6 vdlemdnyiink nem tartalmaz a
sz6mviteli tOrv€ny 156.9 (5) bekezd6s6nek h) pontj6ban el6irt v6leminyt.

A fentieken tul a T6rsasigr6l ds annak kdmyezet6r6l megszerzett ismereteink alapjrin jelentCst kell tennunk an6l,
hogy a tudom6sunkra jutott-e bdrmely lCnyegesnek tekinthet6 hibis ktizlds (ldnyeges hib6s 6llit6s) az iJzleti
jelentdsben, 6s ha igen, akkor a sz6ban forg6 hib6s kdzlCs (hibds illitris) milyen jeltegii. Ebben a tekintetben nincs
jelenteni val6nk.
A vezet6s [6s az irdnyftdssal megbizott szem6lyek] felel6ss6ge az 6ves besz{mol66rt

A vezetds felel6s az 6ves besz6mol6nak a sz6mviteli t0rv6nnyel dsszhangban tdrtdnri 6s a val6s bemutatris
kdvetelm6nydnek megfelel6 elkCszitdsd6rt, valamint az olyan bels6 kontrolldrt, amelyet a vezetCs sziiksdgesnek
tart ahhoz, hogy lehet6vd v6ljon az akir csal6sb6l, akrir hib6b6l ered6 ldnyeges hib6s 6llit6st6l mentes 6ves
besz6mol6 elkCszitdse.

Az

Cves besz6mol6 elk6szitise sor6n

a

vezetCs felel6s az6rt, hogy

felmirje a Tiirsas6gnak a v6llalkoz6s

follatds6ra val6 kdpessdgCt 6s az adolt helyzetnek megfelel6en kIzzdtegye a v6llalkozrt folytatris6val
kapcsolatos inform6ci6kat, valamint a vezetCs felel a v6llalkoz6s folytatris6nak elv6n alapul6 szlmvitel 6ves
besz6mol6ban val6 alkalmazSsfuflrt, azt az esetet kivdve, ha a vezetdsnek sz6nddk6ban 6ll megsziintetni a
Trirsas6got vagy besziintetni az [zletszerii tevdkenysdget, vary amikor ezen kivi.il nem 6ll el6tte m6s re6lis
lehet6s6g.

Az ir6nyit6ssal megbizott szemdlyek felel6sek

a T6rsas6g

p6nztigyi besz6mol6si folyamat6nak felugyeletCdrt.

A kiinywizsgil6 6ves beszdmol6 kOnywizsgdlat{6rt val6 felel6ss6ge
A kdnywizsg6lat sor6n cdlunk kell6 bizonyoss6got szerezni arr6l, hogy az ives beszimol6 egisze nem tartalmaz
ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 ldnyeges hibds 6llitdLst, valamint az, hogy ennek alapj6n a vdlemdnyunket
tartalmaz6 ftiggetlen kdnywizsgSl6i jelentdst bocs6ssunk ki. A kell6 bizonyoss6g magas fokri bizonyoss6g, de
nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Ktinywizsgrilati Standardokkal dsszhangban elv€,gzett kdnywizsg6lat
mindig felterja az egy6bk6nt lftezii l9nyeges hib6s rillit6st. A hib6s 6llitrisok eredhernek csal6sb6l vagy hib6b6l, ds

l6nyegesnek min6siilnek,

ha 6sszerii lehet az a virakozAs, hogy ezek

dnmagukban vagy egyiittesen

befoly6solhatj6k a felhaszn6l6k adott 6ves besz6mol6 alapj6n meghozott gazdasilgi d6nt6seit.

Egy, a Magyar Nemzeti Kdnywizsgd,lati Standardokkal dsszhangban elvdgzdsre keriil6 konywizsg6latnak a
rdszekdnt szakmai megit6l6st alkalmazunk, 6s szakmai szkepticizmust tartunk fenn a ktinywizsgillat egdsze
sorin. Emellett:

o

Azonositjuk ds felm6rjiik az ives besz6mol6 ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b6l eredci l6nyeges hibris rillitdsainak
kockiizatait, az ezen kockilzatok kezelds6re alkalmas kdnywizsg6lati eljdr6sokat alakitunk ki Cs hajtunk
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v6gre, valamint vdlemdnyiink megalapozisihoz elegend6 6s megfelel5 kiinywizsg6lati bizonyitdkot
szerziink. A csalilsb6l ered6 l6nyeges hibrls dllitris fel nem tilrrisrinak kocktzata nagyobb, mint a hib6b6l
ered6C, mivel a csalds mag6ban foglalhat dsszej6tsalst, hamisitilst, szl'nd6kos kihagy6sokat, t6ves
nyilatkozatok at, v agy a bels6 kontroll fe liil ir6s6t;
MegismerjUk a kiinywizsg6lat szempontj6b6l relevrins bels6 kontrollt annak irdekdben, hogy olyan
ktinywizsg6lati e lj6risokat tervezz0nk meg, amelyek az adoll kdr0lminyek k6zdtt megfelel6ek, de nem
az&t,hogy a T6rsasdg bels6 kontrolljrfuak hat6konysiigiira vonatkoz6an vdlemdnyt nyilvrinitsunk.

Ert6kelj0k a vezetds 6ltal alkalmazott szdmviteli politika megfelel6sdg6t 6s a vezet6s 6ltal kdsziteft
sz6mviteli becsl6sek 6s kapcsol6d6 klzzltdtelek 6sszeriisdg6t.
Ktivetkeztetdst vonunk le arr6l, hogy hely6nval6-e a vezet6s r6sz6r6l a v6llalkozils folytatdsdnak elvin
alapul6 szimvitel alkalmaz6sa, valamint a megszerzett kdnywizsgilati bizonyitik alapj6n arr6l, hogy
fenndll-e ldnyeges bizonytalans6g olyan esemdnyekkel vagy felt6telekkel kapcsolatban, amelyek jelent6s
kdtsdget vethetnek fel a T6rsasig v6llalkoz6s folytat6s6ra val6 kdpess6gdt illet6en. Amennyiben azt a
kiivetkeztetdst vonjuk le, hogy ldnyeges bizonytalans6g 6ll fenn, ftiggetlen kiinywizsg6l6i jelentdsiinkben
fel kell hivnunk a figyelmet az 6ves besz6mol6ban l6v6 kapcsol6d6 kozzdtetelekre, vagy ha a kdzzCt6telek

e

tekintetben nem megfelel6ek, min6siteniink kell v6lemdnyiinket. Kdvetkeztetiseink a fftggetlen
kiinywizsg6l6i jelentdsUnk d6tum6ig megszerzett ktinywizsg6lati bizonyitdkon alapulnak. J6v6beli
esem6nyek vagy feltitelek azonban okozhatj6k azt,hogy a Tri.rsas6g nem tudja a v6llalkoz6st folytatni.

Ert6keljiik az 6ves besz6mol6 6tfog6 bemutat6sft, feldpitdsdt 6s tartalmdt, beleertve

a kieg6szit6
mell6kletben tettkdzzet|teleket, valamint 6rt6keljiik azt is, hogy az 6ves besz6mol6ban teljesiil-e az alapul
szolg6l6 tlgyletek 6s esemdnyek val6s bemutatrisa.
Kommturik6ljuk az ininyit6ssal megbizott szem6lyek feli - egydb k6rddsek mellett - a konywizsgalat tervezett
a kOnywizsgdlat jelent6s meg6llapitfsai! beledrtve a Tirsas6g riltal alkalmazott bels6
kontrollnak a kdnywizsgilatunk soran 6ltalunk azonositottjelent6s hidnyossigait is.
hat6k0rCt 6s iitemezCs6t,

Budapest, 2017. m6rcius 20.

V\*jbroHelyes-Pong6 Agnes
Even Balance Kft.
1065 Budapest, Rdvay utca 10. l.em. 105.
Nyilv6ntart6sba-vdteli szAm:004 136

Helyes-Pong6 Agnes
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Kamarai tag, ktinywizsg6l6
Kamarai tags6gi szAm: 006824

3 sz6nrozott
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C6gjegyzek szima 01-09-908199

Br{nyavagyon-hasznositri Nonprofit
Kiizhasznf Korlitolt Felel6ss6gii Tdrsasrig
1126 Budapest, Tansay Vilmos utca 3. L em.
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I.

ALTALANOSRfSZ

I/A.

A t{rsasr{g 6s a szrimviteli politika bemutatf sa

1. A tirsasig
Neve

bemutatisa

B6nyavagyon-hasznosit6 Nonprofit K6zhaszni Korletolt Felel<iss6gri Tarsasdg

Szdkhelye:
TArsasag fi6ktelepei

I 126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 3.

L em

7629 Pdcs, Dob6lstv6n utca 89.
3501 Miskolc, KazinczY

$ca 28.

2510 Dorog, H6sok tere 15/A.
8800 Nagykanizsa. Kirely utca

20

I/ I 7.

7673 K6vig6sz6l6s 0222115 htsz

www.bvh hu
cime
0l-09-908199
Cegjegyzdk szdma
22143200-7112-5'72-01
KSH jelz6szdma:
22143200-2-43
Adosz6ma
120 millio Forint
Jegyzett t6ker
Magl ar Allam
Alapno
A rarsasag rulajdonosa(r) Magyar Allam
Tulajdonosi jogok gyakorloja A Magyar Allamot megilleto tulajdonosi jogok es
kdtelezettsdgek dsszessdgdt a Magyar Nemzeti
Internetes honlap

Vagyonkezel6 Zn (1133 Budapest' Pozsonyi
0l-01-045784) gyakorol.ia.

A tarsasdg

ugyvezetdse

it

56., cg

:

Egy szemelyben Czemdn Mikl6s Litja el 201 I janurir 27
napjAtol lakcime: 8800 Nagykanizsa, 86sze KAlm6n koz
7.

A konywizsgAl6

adatair

EvenBalance Szamviteli ds Szolgeltat6 Kft

1065 Budapest, Rdvay utca 10.

1 em

105..

C6giegYzdksz6m: 01-09-1 86637
Helyes-Pong6 Agnes
8086 Felcsut, Arany J6nos utca l/b

A konywezetdsdrt ds a beszdmolo kdszitdsddrt felel6s szemely(ek)adatai:

Kft. (1033 Budapest,
regisztr6lt merlegkdpes

a tifsaseg kdnln'vezetdsdt a HSSC

Hajogydr u 132.) l6ia el,
kdn)'vel6t Samune Gorza Iren, regisztr6ci6s
131919

8

szdm:

Fehigyel6 bizottsag

Dr. R.itky Mikl6s eln6k
Buzds Zsolt
HorvAth Zoltiin

Pdnzforgalmi jelz<iszdmok

Magyar Allamkincst6r
I 0032000-002880 I 1 -0000001 7
I 0032000-002880 I l -00000024
10032000-0028801 l -0000003 I
10032000-002880 I I -00060028

A

2l)

Korm6ny

a

szerkezetatalakitas

2330/2004 (XIl.
sz. hattrozatitban intdzkedett szdnbenviszari
j elenlegi ds j6v6beni feradataihoz illeszked6
irj rendszer kialakitdstu6r:

a

-

J6v6hagyta a hdrom bdnyavagyon-hasznosito rdszvdn,,tarsasdg vdgelszemolessal
tortdn6 megsziintet6sdt

-

J6v6hag),ra a Bdnyavagyon-hasznosit6 Kozhaszn! Tarsasig

Meghaterozta

a KHT

forr6sokat:

i a

(KHT) megalapiriiset.

feladatat ds biztositotta ezek v6grehajtds6hoz szriksdges

szdnbdnydszati szerkezetatalakitasbol

m6g hrtral6v6 dllam:

feladatok

teljesit6se,

i
i
i

az iilami tulajdoni ,,medd6,, szdnhidrogdn kutak kezelesevel, drtdkesitdsevel
ds felsz6mol6s6val kapcsolatos ellami kdtelezetrs6gek ellarasa,
a bdnya - er6mii integrAcios szerz6ddsek megkdtdsekor mdg nem ismert 6llami
kdtelezetts6gek vegrehajt6s6val kapcsolatos teend6k ellet6sa,

enged6lyezte, hogy a KHT kotelezetrsigeinek vagyond(ikesitdsb6l nem
fedezhet6 hinyaddt a k6lts6gvet6s fi nanszirozza.

A Kormeny 353/2004.(Xll. 22.) sz

rendelere szerint a KHT tekintetdben a Szenbanviszari
Szerkezetdlalakrtasi Kbzponl flovabbiakban SZESZEKT gyakorolta az alaprtoi
.logotar. a
tersasagi rdszesed6s tekinteteben a vagyonkezel6i jogokat 6s felugyelte a KHT tevdlenysdgdt.
ASZESZEK a 26712006. (XU. 20.) Korm. rendelet alapjdn megsziint ds a Kormriny a Magyar
Binyaszati ds Foldtani Hivatalt (tovebbiakban: MBFH) jeldlre ki a SZESZEK joguiodj6nak.
A Kormany a Magyar Banydszalt Hivaral atalakttasaval es a Magyar Allami Foldrani

lntezertel. valamint a Magyar Allami Eotv6s Lorand Geofizikai intdzettel kapcsolatos
feladatok6l sz6lo 220512006 (XL 27 ) Korm. hatarozar 3. poftjaban egyerdrt urril, hogy a
Bdnyavagyon-hasznosiro Kozhasznu Tdrsaseg feletri vagyonkezel6i jogor a Gazdasdgi-es
Kozlekeddsi Miniszt6rium 6tvegye a Sz6nb6ny6szati Szerkezetatalakitasi Kozponttol ,007

janurir

l-i

hatrlrid6vel.

A

Nemzeti Fejlesa6si Minisadrium ds a Magyar Nemzeti Vagyonkezel6 Zn a rdszesedes
hasznositAs6nak 6tengeddsdr6l sz6lo meg6llapod6st 2011. julius 4-dn megsziintettdk, a
tulajdonosi 6s alapitoi jogok gyakorloja a Magyar NenEeti Vagyonkezelo Zft lett. A vdhozas
cdgbir6sdgi bejegyzdse 201 szeptember l2-dn megr6rt6nt.

I

a

ds cdgformija
tulajdonos l6l2008.(X.20.) szemi hatarozatdnak
megfelel6en Banyavagyon-hasznosit6 Nonprofil K6zhasznu Korlalolt Felelossdgii T6.sasagra
Tdrsas6gunk neve

(tovebbiakban: Kft.) veltozott 2008 november l-t61. A vdltoz6s cegbiros6gi bejegyzdse 2009.
janu6r 8-6n megt6rtdnt

A

Magyar Nemzeti vagyonkezelo Ztt. 2016 m6jusi dontese szerint a Radioaktiv
Hulladekokat Kezel6 Kozhaszni Nonprofit Kft. 6s a Bdnyavagyon-hasznosit6 Nonprofit
Kozhasznu Kft. 6talakult Az Atalakul6s sorAn a Radioaktiv Hulladekokat Kezelti Kozhasznu
Nonprofit Kft, mint szdtvAlo t6rsas6g egyik nzletil€a (az urindrc-biny6szathoz kapcsolod6
kiirelhiritisi tevdkenysdg ellatas6hoz szuksdges vagyonnal ds a kapcsolod6 binyatelkekkel) a
Banyavagyon-hasznosito Nonprofit Kozhasznu Kft.-hez csatlakozott. Cddogilag beolvadasos
kivel6s tortdnt.
2016 jirlius 13-tol az Alapit6 283/2016 (V.04 ) s26mu hatarozata alapjrn Tersasagunk v6gzi
az urirndrc-bdny6szat hossai t6vi komyezeti karelheritesi feladatait, akkdnt, hogy a
Radioaktiv Hulladdkokat Kezel6 Nonprofit K6zhasznii Kft.-t6l tarsasdgunkhoz akkredit6ltAk a
f'eladatot, a sziiks6ges szemdlyi 6s tArgyi eszkdz rllomAnlt (K6vrg6sz6l6si Fi6ktelep).

Binyavagyon-hasznosit6 Nonprofit Kiizhasznri Korlrtolt
Felel6ss6gii Trirsasig 6ltal ell6tand6 kiizhasznri feladatok

l.l.A

A Tdrsas6g c6lja a megsziint b6ny6szati tev6kenysdg uten fennmarad6 k6rnyezeti 6s vagyoni
kirokozAs megsziintetdsdvel, a bdnydszatbol kikerult munkav6llal6kat megillet6 .juttatdsokkal
(az egeszs6gkdrosod6sbol sz6rmazo keneritesekkel. adatszolgdltat6ssal. igazolesok
kirilliiesdval, stb), a magyarorszdgi urdnbenydszatban 1993. december ll-ig keletkezett
baleseti jaraddkkal ds a munkavdgzdssel kapcsolatos egydb kiirtdritdsi kotelezetts6gekkel, az
urirndrc b6nydszathoz kapcsolod6 kornyezeti kdrelh6ritasi tev6kenysdggel 6s a kapcsolod6
bdnyatelkekkel valamint az ellami tulajdoni meddo szdnhidrogdn kutak kezeldsdvel
kapcsolatos 6llami kdzfeladat ellatAsa, illetve az abban t6rtdn6 kozremiikodds.

A

Tdrsasag k6zhasznir tevdkenysdge soren olyan k6zfeladatot
vegrehaitasaban kozremukodik. amelyet.
a komyezet vddelmdnek Altalanos szab6lyairol

szolo 1995 dvi

l6t el, illetve annak

LIII

torveny 38. \-6nak

a)-b) pontiai, valamint

-

Kormany tagiainak feladat- es hataskordr6l sz5l6 l52l2ol4 (vL 6 ) Korm rendelet
65 Q 8. pontja 6llami szervek feladatkordbe rendelnek, 6s ezen feladatok
k6.nyezetvddelmi tevdkenysdgek.

-

a benyeszatr6l

sz6lo 1993. dvi

[\{[

tdrvdny 36. $ (4) bekezddse, 42. $-4 valamint

Korminy tagjainak feladat- es hatiskdrdrdl sz6l6 l52l2ol4. (VI 6.) Korm rendelet
109. \ 5. pontja illami szervek feladatkdrdbe rendelnek, ds ezen feladatok

a

kdrnyezetvddelmi tevdkenysdgek.

F6tevdkenys6geink:

-

a megsziint allami sz6nbrnyeszati tevdkenysdg ut6n fennmarado k6myezeti ds vagyoni
kfu okozes megsztintetdse,
a sz6nb6nyiszatb6l

kikeriilt munkavellalokat megillet6 juttatAsok biaositasa'
to

az ellami tulaidoni medd6

szdnhidrogdn kutak kezeldsdvel kapcsolatos ellami

feladatok vdgrehajtasa,

-

a b6nya-er<imti integrecios szerz6d6sek m€gkotdsekor mdg nem ismert kdtelezettsdgek

teljesitdse,

-

allami tulajdont medd6 szdnhidrogdn kutak hasznosit6sa,
urenbdnyiszatban keletkezett baleseti jriradekok 6s
egyeb kerteritesi kotelezertsdgek teljesitdse,

A

a

munkavdgzdssel kapcsolatos

az urdndrc bAnyAszathoz kapcsol6d6 kornyezeti kdrelheritrsi tevdkenyseg

larsas6g feladata tovdbbd

a

b6nyavagyon-hasznosit6 rdszvenltersasdgoktol szerz<idds

keretdben etvett vagyon hasznositdsa. valamint a banydszattal kapcsolatos egyedi kormdnyzati
ddntdsek alapj6n raherulo feladatok ell6t6sa.

A

B6nyavagyon-hasznosit6 Nonprofit Kozhaszni

Kft

riltal nyujtoft szolgdltat6s az

egesz

orszeg teniletdre kiterjed

Az alapito az Alapito Okiratban hozzdjdrult ahhoz, hogy a B6nyavagyon-hasznosito Nonprofit
Ktjzhasznu Korldtolt Felel<issegri Tdrsasdg uzletszerii gazdasegi revdkenyseget is gyakoroljon.
Az .uzletszerii gazdasdgi tevdkenysdget csak a kozhaszni revdkenys6gek elcisegitese
drdekeben, a kozhaszni cdlt nem veszdlyeztetve gyakorolja.

A Tersasag a gazdilkoddsa sordn eldn eredmdnyet nem osztja fel. azt az Alapit6 Okiratban
m€ghatdrozott kdzhasznu feladatok ellAt6s6ra forditja.
1.2.A T6rsasdg tev6kenys6ge

A

B6nyavagyon-hasznosit6 Nonprofit Kozhaszni Korldtolr Felel6ssegrj Tirsaseg a
feladatokat az Alapit6 Okiratban feltuntetett tevdkerysdgek kererdn beliil ldtja el

A Tirsasig tev6kenys6gi kiire
F6tev6kenys6g

M6rn6ki tevekenysdg, miiszaki randcsad6s
Feketeszdn-banyeszat
Barnaszdn-, lignhbanyaszat

K6olaj -, loldgaz-kitermelesi szolgdltat6s
Kavics-, homok-. ag1ragbdnydszat
K6olaj-kitermelds
Foldgaz-kitermelds
Egydb m6shova nem sorolt benydszat
Epiiletdpitdsi projekt szervezdse
SajAt tulajdoni ingatlan addsvdtele
Sajet tuiajdoni, bdrelt ingatlan bdrbeaddsa, nzemelterdse
Egydb termdszettudomdnyi. miiszaki kutares, fejlesztds
Piac-, kdzvelemeny-kutates
Uzletviteli, egydb vezetesi tanrcsadas
Mriszaki vizsgdlat, elemzds
Mdshova nem sorolt egyeb szakmai, tudomdnvos. mriszaki tev6kenysdg

lt

Mdshovd nem sorolt egyeb kiegdszit6 uzleti szolgaltates
Szervetlen vegyi alapanyag gy6rt6sa
M N.s. egydb vegyitermek gydrtdsa
Mdsz-. gipszgy6nas
Vil lamosenergia-termel6s
Villamosenergia-szAllitas
Villamosenergia-elosztAs
Villamosenergia-kereskedelem
Viaermelds,- kezelds,- elldtds
Haszn6lt eszk6z bont6sa
Vizi letesitmdnyek dpitdse
Zdldterulet-kezeles
OhatAst kiegeszit6 tevdkenyseg
Ur6n-, toriumdrc-b6nydszat
Egydb benyiszati szolg6ltates

A

Tiirsasag tevekenysdget k<i,zhaszni ds a kozhasznir tevdkenyseg el6segit6se drdekdben
folltatott iizletszeni v6llalkozasi kdrben v€gi.

A

Tdrsasdg kozldsznrt

ta,ike ysigei:

Feketeszdn-benydszat

Bamaszdn-, lignitbenyeszat
K6olaj-kitermeles
F6ldgiizkitermelds
Kavics-, homok-, agyagbAnyiszat
Kdolaj-. loldgdz-kitermelesi szolgehatds
Egydb mdshova nem sorolt b6ny6szat
Viztermelds, - kezeles,- ell6t6s
Zdldteriilet-kezelds
Urdn-, toriumdrc beny6szat
Saj6t tulajdonri ingatlan adesvdtele
Piac- k6zvdlemdny-kutatAs
Uzletviteli, egydb vezetdsi tanicsadis

A fenti tevdkenysdgek a megszr.int bAnyaszati tevdkenys6g ut6n fennmarad6 kdrnyezeti
kerokozes megszuntet6sevel (pl. banyabezaras, tajrendezds) kapcsolatos intdzked6sek
vegrehajtds6val <isszefii996 tevdkenysegek
Egydb term6szettudomdnyi, miiszaki kutat6s, fejlesads

Mdrndki tevdkenysdg, mfiszaki tanicsadis
Mriszaki vizsg6lat, elemzds
Mashovd nem sorolt, egydb szakmai, tudomenyos miiszaki tevdkenysdg
MAshova nem sorolt egydb szoci6lis ell6tAs bentlakAs n6lkul

A Ttirsostig iidetszeii ('ril I al koxtls i) g aulasdgi

tevdke nysigei

Feketeszdn-b6nyaszat
Barnaszdn-, lignitbany6szat

K<iolaj-kitermeles
Fdldgazkitermelds
Kavics-, homok-, agyagb6nydszat
K6ola.j-, foldgiz-kitermel6si szolgeltates

t2

:

Egy6b mdshova nem sorolt banyiszat
Epi.iletdpitdsi projekt szervezdse
Sajit tulajdoni ingadan addsvdtele
Saj6t tulajdon[, bdreh ingatlan bdrbeaddsa, lizemeltetdse
Egydb termdszettudomenyi, miiszaki kutares, fejlesztds
Piac-, kdzvdlem6ny-kutatis
Uzletviteli, egy6b vezetdsi tanecsadis
Miiszaki vizsg6lat, elemzes
Mdshovd nem sorolt egydb kiegeszit6 tizleri szolgAltates
Szervetlen vegyi alapanyag gydndsa
M.n.s. egyeb vegyi termek gyendsa
Mdsz-, gipszgyirtis
Villamosenergia-termelds
Villamosenergia-szill itds
Villamosenergia-eloszt6s
Villamosenergia-kereskedelem
Vizterrneles,- kezelds, -elletis
Hasznalt eszkdz bontisa
Vizi ldtesitm6nyek 6pit6se
Zoltenilet-kezelds
Oktatest kiegdszit6 revekenyseg
Uran-, t6riumdrc-bdny6szat
Egydb bdny6szati szolg6ltat6s

1.3. Beszfmo16 nyilvinoss6ga

A szdmviteli besz6molo ds az ahhoz kapcsol6d6 kiegdszit6 informaciok, jelentdsek a
jogszab6lyok 6ltal el6irt nyilvenossagon til a tarsas6g szekhely6n megtekinthetolq azokol
teljes vagy rdszleges mdsolat kdszithet6. A szdkhely pontos cime: l126 Budapest, Tartsay
Vilmos utca 3. L emelet
1.4.A v6llalkozris folytatisa

A

mdrlegkdszites napjAig a vellalkozes folytat6s6nak ellentmofldo tdnyez6, kdriilmdny nem
Allt fenn, a tiirsasAg a beliithat6 jovtiben is fenn tudja tartani mrikodds6t, folytarni tudja
tevdkenysdgdt, nem vArhato a mrik6dds beszuntetdse

1.5. Alkalmazott

szimviteli szabdlyok

Jelen beszimolo a hatAiyos magyar szamviteli szabelyok szerint kerult dsszedllitesra,
torvdny el6ir6sait6l val6 eltdrdsre okot ado kdriilmdry nem meriilt fel.

1.6. M6rlegen

kiviili t6telek

A mdrlegen kil.tili teteleket

2.

a

beszimol6 I

1. pontjaban .6szletezzrik

A szfmviteli politika bemutatisa

2.1.A ktinlwezet6s m6dja

tl

a

A

B6nyavagyon-hasznosito Nonprofit Kozhasznl
ds szab6lyai szerint vezeti.

Kft

kdnyveit magya. nyelven, a kett6s

konywitel elvei

2.2. Ktinywezetr4s p6nzneme

A

kon,.vek vezetdse magyar forintban tortdnik, az adatok elt6r6 jeldlds hi6ny6ban ezer
forintban kertilnek f€ltuntetdsre

2.3. A besz6mol6 elk6szit6s66rt felel6s
A tdrsasag konywezetesdt a HSSC Kft (1033 Budapest, Hajogy6r u. 132.) latja el, regisarelt
mdrlegkdpes k<i,nyvelti: Samund Gorza Irdn, regisztr6cios sz6mt I3 l9I 9
2...1.

Kiinywizsgilat

gazdrilkodiisi formihoz el6irt, vagy mds jogszabdlyi kdtelezettseg alapjrln a t6rgyevi
beszimol6 szabdlyszeriisdg6t, megbizhatosAg6t es val6disAget kdnywizsgdl6 ellen6riae.
A besz6mol6t hitelesit6 kony'!'vizsgdl6: Even Balance Szamviteli 6s Szolg6ltat6 Kft, 1065
Blrdapest, Rdvay utca 10. l.em. 105 MKVK nyilvantanesi szdma: 004136
Szemdlydben felel6s konywizsg6lo: Helyes-Pongo Agnes 8086 Felcsut, Arany J6nos utca
Ib (MKVK bejegyzesi szama 000824).
Vegbrzoni l'etadaiok ellardsi drja evi I 700 e Fl.Afa

A

2.5.Beszdmo16 form6ja 6s tipusa
A Banyavagyon-hasznosito Nonprofit Kdzhasznri Kft dves beszdmolot kdszit
Az e.edmeny megallapildsenak modja. Osszkoltseg eljirds
A mdrleget ds az eredmdnykimutat6st ,,A" v6ltozatban illitotta dssze

2.6. ttzteti 6v

A

beszimolo a 2016. januar

fordul6napja 2016. december

l-

2016. december 31. id6szakot tarlalmazza,

a

mdrleg

3l

2.7. M6rlegk6szit6s id6pontja

A

mdrlegkdszitds id6pontj6ig ismerttd v6lt, a tirgydvet drint6 gazdas6gi esemdnyek,
mdrlegkdszitds valasztott id6pontja: 201 7
korulmenyek hatdsait a beszAmol6 lafialfiazza
febru6r 28.

2.8. Jelentds tisszegii hib6k 6rtelmez6se
Jelent6s dsszegu az a hiba, ha a hiba feltaras5nak dvdben a kiilonbdz6 ellenorzdsek sorin, egy

ado( uzleti 6vet drint6en (dvenkdnt knl6n-krilon) meg.illapitott hibiik. hibahat6sok eredm6nyt,
sajrt t6kdt n6vel6-cs6kkent6 drtdkenek eliijel ndlkill figyelembe vett egyuttes dsszege
meghaladja az ellen6rz0tt rizleti ev mdrleg l6osszeginek 2 szizarcke\ illetve ha a
mdrlegftidsszeg 2 sz6zaldka nem halad.ja meg az I milli6 forintot. akkor I millio forint.

1.1

2.9. 6rt6kcsiikken6si

teiris

elsz6mo16sa

6rt6kcsiikken6si leiris m6dja

Az evenkdnt elszamolt ertdkcs6kken6s megtervezdse az egyedi eszkdz verhato hasznilata,
ebbol adodo elettartama, fizikai ds erkdlcsi a\lllesa, az egyeb kdriilmdnyek ds a tenezerr
maradvAnydndk figyelembevdtelevel iltaliban az eszkoz bekerul€si (bruuo) drtekdnek
ar6nydban, linearis m6dszerrel tdrtenik

tn6kcsiikken6s elszimolisinak S/akorisiga
Az drt6kcsdkken6si leir6s elsz6moldsara - mind a fbk6nyvben, mind a kapcsolod6
analitikakban - havonta kerul sor, kvdve a kivezetett eszkoatk terv szerinti td(evi
drtekcsdkken6sdt, mely kivezetdskor kenil elsz6moldsra Terven felili ertekcsokkendsi-reiris
az azt megalapozo esemdnnyel egyidejiileg vagy a fordulonapi drtdkelds keretdben t6rtdnik

Kis 6rt6kii eszkiiziik 6rt6kcsiikkendsi leirdsa

A

forint egyedi bekertilesi drt6k alatti szellemi term6kek, vagyoni drtdkn jogok 6s
drtdket a tarsasag haszn atbavdtelkor 6rtdkcsokk;ndsi leir6skdnt egy
.eszkdzok

100 ezer

tdrgyi

tisszegben elszdmolja.

2.10.

f,rt6kveszt6sekelsz6mol6sa

Ert6kvesads elszdmoldsdra akkor kenil sor. ha a kdnyv szerinti dndkhez kepest az egyes
tdtelek esetdben a vesaesdgjellegri knlonbdzet tartos ds jelent6s. A rirgydvben drtdkvesztds
elszamolesdra

keiilt

sor.

2.11.
A

C6ltartal6kk6pz6sszabilyai
Banyavagyon-hasznosit6 Nonprofit K6zhasznu

Kft.

azon kdrtdrirdsi ds egy6b
kdtelezettsdgek fedezetdre kdpzett cdltaftaldkot, amelyekre tamogatesi foffds vdlhet6en nem
6ll rendelkezesre

2.12.
Az eszkdzok

Leltdrozdsiszabilyok
ds forisok leltirozAsa az eszkozok 6s forr6sok leltdrkeszitdsi ds lelrerozasi

szab|lyzata szetint. az ahal6nos szabdlyoknak megfelel6en t6rtdnik.

2.13.

P6nzkezel6siszabilyok

A pdnz- ds drtdkkezeles, valamint a kincstari kdrtya haszndlata, azok szabdlyzata alapjdn
tdrtdnik.
2.14.

A t6rsasig k6pviselet6re, az 6ves beszimol6 aliirrsrra jogosult
szem6ly: Cz€miin Miklos ugyvezet6

2.15.

igazgat6.

T[rsas6gunk kutatrisi 6s kis6rleti fejleszt6si tev6kenys6get nem
folytat.
I5

2.16,

Jelziloggalterheltingatlan

Sttjrh,elezd 0l 5/12

hnz ki'efl bdntarelep

233012004 Kormanyhatarozat alapjr4n a jogut6d ndlkLil megszrln6 Borsodi Bdnyavagyonhasznosit6 Rt .,va"-t61 szerz6d6ssel etvettiik a ,,szdnb6nyAkat" terhel6 kdtelezettsdgeket. Az
6tvett kotelezettsdgek rdszbeni ellentdtelezdsekor ,,megv6s6rldsra ' kerult a Saj6velezd 015/12
hrsz.-u. ,,kivett" besorolasu ,,bAnyatelep" megnevezdsii ingatlan a B A.Z. Megyei Munkaiigyi
Kozpont jogosult jav6ra bejegyzett 1 7.200 e Ft jelzllo&ioggal terhelten
TArsasigunk levdlben kdrte a Munkaugyi Kozponttol a jelzelogjog torl6set, mivel a kdvetelds
szemdlyes kotelezettje jogut6d nelkul megsztnt. Ennek kdvetkeztdben pedig figyelemmel a
Ptk 259. S (3) bekezdds6ben foglaltakra a kdveteldst biztosit6 jelzalogiog, mint j6ruldkos
jogosultsag is megszrint A kdres elutasitAsra kenilt ds a Munkaiigyi Kdzpont pert inditott.
Az Eszak-magyarorszdgi Regionelis Munkaiigyi Kdzpont dltal a ielzdlogiog drvdnyesitdse
mialt inditott perben joger6s ddntdst - amely ellen fellebbezdsnek helye nincs - a Debreceni
itelot,ibla dltal hozott, 6s az itdletben drsasegunkat "annak triresdre k<itelezi, hogy a tulajdondt
kdpezti, saj6velezdi tulajdoni lapon 015/12 helyrujzi szemon nyilvintartott ingatlanbol a
felperes a rdszdre mdg meg nem tdriilt 7 .216.765 Fr dsszegti k6veteldsdt birosdgi vegrehajt5s
itjan kiel69ithesse."
A vdgrehajtdst a Miskolci Torvdnyszdk Vdgrehajtdsi lrcd ja 2012. januAr 31-dn a 0500Vh853/2012. szdmon elrendelte, a vdgrehajt6st a F6v6rosi Torvdnyszdk Cdgbir6sdga
bejegyezte, a Cdgk6zlony 2012. februer 23-i sz6m6ban megjelent.
saj6velezdi ingatlanokat firsasagunk t6bbszor hirdetdsi felhivds utj6n megpr6balta
dfidkesiteni, azonban drvdnyes pily6zat nem drkezett.
Id6kozben az ingatlanra vonatkozoan Arverds kenilt kittizdsre, azonban a 2014 09-12
2014 ll.l1. kozdfti vdteli ajdnlatteteli id6tartamban megtartott ingatlanArverds sikenelenul

A

A

'

zarult 2015 februrirjriban ds 6prilis6ban ismdtelt ingatlanirverdsi hirdetmdny kenilt

kdzzdt6telre, amelyre nem drkezett ajinlat. Ez kdvet6en mivel a v6grehajtes kdr6 nem
kivenia az ingatlant Atvenni, a becsdrtdk fele drtdkdben, folyamatos drverds lett kitrizve, ami
aztjelenti, hogy ha 5 6ven beliil valakitol erkezik ajanlat, akkor konkrdt erverdsre keriil sor A
beszdmolo k€szitesdig a folyamatos drverdsek nem vezettek eredmdnyre.

A rendelkez6sunkre 6llo informdciok alapj6n a vegrehajt6si eljdr6s sordn sem v6rhato, hogy
vagyontArgyak drtdkesitdse esetdn a konyv szerinti nyilvdntartisi dnekn6l nagyobb osszegti
bev6tel realizdl6dna.
T6rsasagunk ezdrt mdg 201L dvben az esetlegesen felmerul6 tov6bbi kailtsdgekre 1.120 eFt
c€hartal6kot kdpzeft.

3. Kimutatds a kdlts6gvetdsi tr{mogatdsokr6l

6s a

tdmogat{s

felhaszn{l6s16l

J.l. Tdrsasigunk 2016, 6vben az al6bbi jogcimeken r6szesiilt
tAmogatisban:
evre a kozponti koltsdgvelesb6l 2015. dvi C. tondny (XVII Nemzeti
Fejlesadsi Miniszt6rium fejezet, 20 Fejezeti kezeldsii el6iranyzatok cim, 38. Egydb feladatok
alcim. 17. Bdnyabez6rds jogcimcsoport) alapjiin egyedi termeldsi t6mogatisk6nt kenilt
igenyldsre es kiutalisra I 0i8 500 e Ft osszegben

A 2016 gazdasigi

l6

A 2016. gazdasdgi dvre a kozponti

k6lts6gvetdsb6l 2015. dvi C tdrvdny (XVIL Nemzeri
V6llalkoziisok foly6 temogatasa cim.
Egyedi
tamogatesok ellentdtelezise alcim, 3. Mecseki urdnbdnydszok baleseti jaraddkainak 6s egyeb
k6rtdritdsi kotelezetts6geinek etvAllalesa jogcim alapj6n egydb v6llalati trmogatesk6nt
el6irinyzott 225 000 e Ft dsszegben

Fejleszt€si.Minisztdrium fejezet,

21

I

A 20l6.dvi kozponti kdhsdgvetdserol szolo 20156vi C. torvdny (XVII Nemzeti Fejlesztdsi
Minisztdrium fejezet 20. cim Fejezeti kezeldsii el6ir6nyzatok 35. alcim,,Klima-, enirgia- ds
zoldgazdasig-politikai Agazatok programok" l. jogcimcsoport ,,Uran6rc benya hosszrj t6w
kdrnyezeti kerelharft6s" fejezeti kezeldsii el6irAnyzat rerher;313 300 e Ft dsszesben
3.2.A trmogatisok alakulisa 2016. 6vben
Binyabezriris
201 5. evrdl elhararolt,

osszege

l3 7.669 e Ft

dsszege

720

fel nem haszndlt tdmogates

elt
visszakonyvelds 12 49,/ elt

Atvett vagyon miatti halasztott bevdtel konekci6

Czimiin Mikl6s pr6mium dsjriruldkai

Osszesen:

150.886 e Ft

Kiutal6s id6oontia

Kiutalt timosat{s

20t6 07.25.

500 000

20r6

10.13.

250.000

2016

lt

28,1 865

23.

6ssresen

A tdmogatis

(e

Ft)

1.034.865

targydvben teljes osszegben kiutalasra kertilt.
A kiutalSsra keriilt timogatAs a tranzakcios illetek miatt alacsonyabb 3 635 eFt-tal, mint a
torvdnyben szerepld osszeg.
a

A 2016.6vi t{mogatds cdl szerirti felhasznilisa:

eFt
SzdnbenyAszattal kapcsolatos feladatok

182 188

CH kutakkal kapcsolatos feiadatok elldtdsa

554.079

I

kozbeszerzdsi feladatok

miikdddsi k6ltsegek fedezerdre

160

31t.36',7

Osszesen:

1.0,18.79{

t'7

2016. dvben bdnyabezArasra igdnyelt ds fel nem hasznalt 2017. 6we Atvihet6 tamogatas
137 6'77 e Ft (ebb5l'720e Ft itvett vagyon miatti halasztott bevdtel korrekci6)

Mecseki urinb{ny{szok baleseti j{rad6kainak 6s egy6b kirt6rit6si kittelezetts6geinek

6tvillalisa

lg6nyl6s id6pontja
2016.

januir

Ig6nyelt
1{mosatis (eFt)

Kiutalis id6pontja
2016 mejus

14.093

9.384

19

2016. majus 19.

2016. februdr

r

2016 marcius

l8

2016. dprilis

21 .27 4

2016 augusztus

2016 mdjus

l8 656

2016. augusztus 15.

2016. junius

ll

584

2016. szeptember 16.

2016 jnlius

t

15',7

2016. oktober 12

2016 aupusrus

li

678

2017 januiir

2016 szeplember

l8 623

2017 januir l3

2016 okober

l]

2017. januar l3

2016 november

18.142

2016 december

Ossres"n

5

2016. junius 22

584

i89

1,1.3

15

13

201'7 februtu 24
2017 01 18-1n igenyelt, de meg nem
kernlt az ad6folyoszimldra
felkon!veldsre ds kiutaldsra a
beszAmol6 elkeszitdsdig

89

199.053

uranos jiirad6kok ds kirtdritdsek finanszirozisa utolagosan tortdnik. Tarsasagunk a
havonta kifizetdsre kerult osszegeket a tergy h6napot kovet6en igdnyli meg az egydb

Az

temogatarsi keret terhdre

Ur{ndrcb{nya hosszri tivri kiirnyezeti kirelhiritrs t{mogatis 2016.08.24'-6n 313.300 eFt
itsszegben kiutalisra keriilt tirsas{gunk 16sz6re.

I/8.

A tdrsas{g vagyoni, p6nziigyi
bemutat{sa

6s

jdvedelmi helyzet6nek

Mutat6szAmok segitsdgdvel a TarsasAg val6s vagyoni, penziigyi 6s jdvedelmi helyzetdnek, az
eszkozok osszetdteldnek, a sajit t6ke 6s kotelezetts6gek, a likviditis ds fizet6kdpesseg
valamint a j<ivedelmez6sdg alakul6sinak elemzdse es 6n6keldse

l8

l.

A Tirsasig vagyoni helvzet6nek 6rt6kel6se
)luritrt

me91creza5c
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sajat t6ke

296

0.02

001

4.12

052

he bi$e*teIc

a

vallalkoz6s vagyondnak sajet forrAsa, amelyet a tulajdonosok rdszben
v6glegesen bocs6tanak a v6llalkoz6s rendelkezdsdre. A megfelel6en feldpitett t6keszerkezet
az egyik megalapoz6ja a gazdrilkodrls zavanalanseg6nak, a t6keszerkezet elemzdse soran a
sajAt es idegen t6ke forrasokhoz viszonyirott ariny6t, ezek alakul6srit vizsgiiljuk

A t6keer6sseg a sajat t6ke ds a forrasdsszeg ariinyiit fejezi ki, a vagyoni helyzet egyik
legfontosabb mutatoja. A v6llalkoz6s t6kellerottsrigat mutatja vagyis a tulajdonosi t6kerdsz
ariinyet Endke csdkk ent 53,57yo-til 33,7 47o-re A csdkkenis oka, hogy jelent6sen i 732 843
e Ft-tal megn6tt forrdsok 6llomdnya, amit nem fedezett a sajAt t6ke ndvekeddse 400.527 e Ft
drtdkben.

A kdtelezettsdgek ardnya
Ft-tal n6tt, mig

10,09%-161 5,9t7o-re csokkent. A kotelezettsdgek endke 63.561 e
L732 843 e Ft volr

a forrdsok 6rtdkdnek novekedese

A befektetett eszkozdk fedezete mivel a befektetett eszkdzdk ezen belul a targyi eszkozok
drtdke az dtvett telephely kapcs6n jelent6sen t 14 85j e Ft-rol I 541.386 e Fr-ra n6tt. a sajer
t6ke n6veked6se viszont 400.527e Ft volt.

l9

2.

A Tirsasfg p6nziigyi, likviditdsi helyzet6nek 6rt6kel6se

Ad6ssrgillom{nyra vonatko26 mutat6k
Hosszu tavu pdnziigyi mutatok nem csak a rovid lejdratu kotelezettsegek pdnzugyi
teljesit6kepessegdt vizsg6lj6k, hanem az 6sszes kiils6 forr6s fedezetdt, de kul6nosen az
adoss6gdllomdnnyal kapcsolatos fizet6kdpesseget. Adossrg6llomAny alatt az egy dvndl
hosszabb tivon igdnybevett ktils6 forrasokat, kotelezettsdgeket d.tjiik (vagyis szemvitelileg a
hatrasorolt ds hosszu lejaratf kdtelezettsegeke0. A mutatok segits6gdvel Syakorlatilag
feltdrkdpezhetci a Tdrsas6g eladosodotts6ga.

Kowtel&*
Mrdlefiratu tdtekrtesek

\dos\rlrlo'

nr

! n\ 1ri

.\d6ssigsbbil,rif€dexri mrlr6
.\d6ssigilbnnrv Edezllsa3.

Ha$ri

let.

kakle..uiAck torletai ts.let.

saittbke

(oo)

Adti$dzdll.tu)nr

AtlrSos \c\15 tutrBil5 (nrp)

id,r.r ./illio

lnkmdd ltrrt,)

v.v6irrn0i6iiUo nya;nr-i

Sznllltbk

I

hdDt ahtoPt.llePii

raibr.llht

(uo)

Hitelfedezeti mutat6 alapjen a koveteldsek drtdke 141 o/o-ban fedezi a rdvid lejdratit
kotelezettsdgek dndk€t, ami kedvez6.
Adoss6grillomriny ar6nya 0,30 a viltozds 56 7o csokkentdst mutat, ami kedvez6.
(Ad6ss6gdllomdnyban a 2.691 e Ft-os hosszu lej6ratu kdtelezettsdg szerepel.)
Adossagillomeny fedezettsdge magas, a veltozas 181 %, ami kedvez6. A sajat toke nagyobb
mdnikben tudja fedezni az adoss6getlomAnlt.
Az dtlagos vev6 futamid6 3,7 I nap a valtozas kedvez6 volt.
Az dtlagos szallito futamid6 36 nap. A n6vekedds oka, hogy a szerz6ddseink hosszabb fizet6si
hatarid6vel keniltek megkdtdsre.
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Likviditrsi mutat6

Fotltai,kn..k
75%
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+

F.ttaknai.k
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621

3.64

L'Eni ,1^t^ - )Mnzid,
Sbk.rnll Etun t Fi.tet ka

A

penzijgyi mutatoszamok olyan drtdkmdr6k, melyek szimokban kifejezve osszesiiritik a
rendelkezdsiikre 6110 informrici6rdmeget, hogy gyorsan ds 6tfogoan viz8elhassuk a Tdrsaseg
penzugyi helyzetdt, erej6r, egyensilyiit
A likviditisi mutat6k mindegyik dndke csokkent a tergy dvben. A forgoeszk<izok dsszesen,
a forgoeszk<izdk-keszletek, p6nzeszkozok+6ndkpapirok, illetve csak a pdnzeszkozok kisebb
mdrtdkben tudj6k fedezni a.dvid lej6rati kotelezetts6geket.
Az EBIDTA fedezet nem drtelmezhet6, mert nincs hitel6llom6ny ds ebb6l ad6doan nincsenek
fizeteft kamatok sem.

A Trirsasig jiivedelmi helyzet6nek 6It6kel6se

3.
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Minden mutato ertdke csokkent. mivel az lzemi, az adozis el6tti illetve az ad6zott eredmeny
is csdkkent az el6z6 dvhez kdpest
Mivel a tArsasiig nonprofit kozhaszni jellegri, ezdrt els6dleges cdlja a feladatok hatdkony 6s
kdltsdgtakardkos elvdgzdse.
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SPECIFIKT]S RISZ

IIIA. M6rleghez kapcsol6d6 kieg6szit6sek

l.

A Trirsasrlg m6rleg6nek elemz6se - Eszktiztik
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A mdrleg fti iisszege 2016. 6vben 2,661.275 e Ft

22

rl2

313

A mdrleg lbdsszege 287 %-kal tdbb az egy dwel korabbinAl.
A novekedes oka

a

k6v6govril6si telephely beolvad6sa volt.
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Az eszkiiziik 697o-a a befelletett eszkdzdkben, 31 7o-a a forg6eszkozdkben testesiilt meg
Az elozo |vhez kdpest a befektetett eszkdzok dsszege 605 %-kal reszatinya 37 yo -kal
novekedett, a forgoeszkozok rdszaranya pedig 36 o/o-ponttal csdkkent.
A befektetett eszk6zok allomrnyAnak jelentris novekeddse alapvet6en az 6vk0zben atvett
k6vigosz6l6si telephely beolvadAsa soren atvett eszkozok drtekdvel fugg dssze.

A forg6eszkozok 6llominydnak

ds rdszar6nyinak ndvekedese ddnt6en a kdszletek, valamint
kisebb mdrtekben a koveteldsek allomanyanak n6vekeddsdvel (1741%-kal illetve 4l I %-kal)
luggott dssze.

1.1.

Befektetett eszktiziikelemz6se

A befektetett eszkiiziiket kisebb rdszben az immateriAlis javak t 59 245
a ttugyi eszkdzdk alkotjdk 1.664.895 e Ft €(dkben

26

e Ft,nagyreszt pedig

179

Befektetett eszkozok osszetdlele

IIt

B.fckrcrcu panzievi B*d7dk

Befektetett pdnzu.qyi eszk6zunk nent volt.

1.1.1. Immaterielis iavak

ir,rk6&r!* zrdrhi,.r

Az immateri6lis javak dndkcsokkendsdnek elszAmoldsi modja nem valtozoft az el6z6 evhez
kepest Beszerzes ldrlent o6l e Fl ertekben, a telephely beolvad6saval pedig jelent6sen. I 277
e

Ft drt6kben ndvekedett az allomany

27

1.1.2. Tergyi eszkdziik

in&@baa ^tM dbdnrq

li,dlsdtrktr&!i'6,bndry

20l6.dvben a k6vagosz6l6si telephely beolvadasdval jelent6sen megn6tt a targyi eszkdzok
iillom6nya osszesen I 512.831 e Ft drtdkben, ebb6l 234.049 e Ft volt a befejezetlen beruhazds.

A

targyevben 63 869 e Ft eszkdz beszerzds tdrt6nt. Ebb6l 54.285 e Ft beszerzds
k6vdgosz6l6si telephelyre, 9.584 e Ft pedig egy6b telephelyekre kenilt. AktivAlas 249.583
Ft dndkben volt.
Egy notebook 6s egy gdpkocsi keriilt irtdkesitdsre

a
e

Selejlezds volt a beruh6z6sok kozott 2.353 e Ft dsszegben a szdnhidrogdnes szolgalmijogok
bejegyzesdnek meghiusulAsa miatt.
Terven feltili 6rtdkcsokken6s lett elsz6molva 4 399 e Ft osszegben, ami a t6rgy6vben iizembe
helyezeft, de a kordbbi dvekben mar hasznAlatba vett, a beolvadas soran etvett eszk6zokhdz
kapcsolodik.

28

Beruhiz{sok

Tdrgltr

Flitrii(\

ji8
r-

i.I.i7

i00
a

'I

aB!evl fliiblllilris

:1.10,1!

ll
3 017

:.1r 5El

I l5l

ll
Znr;

5 15l

Tdrsasdgunknak a tdrgyev vdgen

Az lmmateriilis javak

6s
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5t I J.]

133 e Ft folyamatban ldv6 beruhaz6sa volt.

t{rgyi eszkiiziik elszdmolt 6rr6kcsiikken6se leirisi m6donk6nt

IlnMun rj!{k i'sn!.tr
Ins.tLnok

ir

a

kap6obd6 v,8toni ddkn

\rtuari bd.ndea.(E.p.t ]anfi
Flyib h.ende*e!
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Lhm63.(

Tdrsasdgunk valamennyi eszkoz esetdben line6ris leir6si kulcsot alkalmaz. Eszkozeink

maradvdnyertdke ds a leir6si kulcsa sem vAltozott a tits/dvben
Atvett tArgyi eszkozdk kdzdft befejezetlen beruhirskdnt keruh rt az,,egysdges vizelvezet6
rendszer b6vitds [. iitem kidpitese L szakasz", de kiderulr. hogy mdr 2015.03.03-an
rizembehelyeztdk. 2015.03 03-t6l az aktivilisig 2016.07.13-ig eltelt idore terven feliili dcs
elszdmol6st tdrtdnt 4.399 e Ft drtekben.

1.1.3. Befektetett p6nziigyi eszkiiztik elemz6se

2q

Befektetett p6nzrigyi eszkdz6k osszetetele

A Tdrsasignak befektetett penziigyi eszkdze (ezen belul mis tdrsas6gban rdszeseddse, illetve
egydb tanosan adon kolcsone) nincs.

1.2.

Forg6eszktiziik elemz6se

F0196eszkozdk dsszetdtele

llrq.

A k6szletek r6szletez6se:
Anyagok: 31.602 eFt ur6npor a beolvad6s sor6n kenilt tarsas6gunlhoz. kdsztermdkek 12 331
eFt uran koncentr6tum, amely 2016. dv sor6n kdpz6ddtt az urannal szennyezett viz tisztitasa
sof6n

Az 6ruk dllominya 2.661 eFt,2.667 db meddti sz6nhidroS6n krit.
2013. junius O6-6n a modositott vagyonkezeldsi szerz6dds alapjdn tersasAgunk 2.667 darab
hasznalaton kivrili melyfirrds keze)dsddrt felel6s.

Az 6llominy drtdke nem viltozoft

1.2.1

^z

el6z6 6vhez kdpest.

Koveteldsekelemzese

Kdveteldseink novekedeset a liileg az egyeb kdveteldsek noveked6se okozta.

A forgoeszkiizokdn beliil a kiiveteldsek 6sszegdt d<lnt6en az egydb kdveteldsek tettdk ki
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1.2.1.1. Vev6k
Vev6i kdvetel6sek 6llom6nydnak alakul6sa lejirat szerint
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Tergy6vben tersasegunk nem szamolt el drtdkvesztdst vev6koveteldssel kapcsolatban.
Az dndkvesztds ,llomAnya csdkkent 150 e Ft-tal. a hatdrid6n tuli vev6 kovetelds kivezetdsdvel
megegyez6 6rtdkben.
A vev6kdveteldsek a mdrlegkdszit6s id6ponrjiiig (februer 28.) kiegyenlirdsre keriiltek

1.2.1.2. Egy6b ki)vete16sek iisszet6tele
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A jelent6s novekedes fobb okail
az AFA kovetelds emelkedett 114 831 e Ft-tal.
az igdnyelt uranos temogatAs 49 104 e Ft-tal novekedett az el6z6 evhez kepest

-

Tarsasagunknak nincs kdveteldse kapcsolt vdllalkozissal szemben.
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1.2.2.

frt6kpapirok
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Tdrsasdgunk a feladat- ds a m[kddds finansziroz6sAhoz 6tmenetileg nem szuks6ges
pdnzesztdzeit a Magyar Allamkincsternal vezetett Ertdkpapir nyilvantartisi szdmlan tartja
Diszkont Kincsterjegy enekpapirban
Az dllomAny dndke 9.832 e Ft-tal csdkkent az el6z6 6vhez kdpest.

1.2.3. Iirt6kvesztes m6rlegt6telenk6nti
!'lerlegtilcl
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2016. dvben drtdkveszt6st a Tarsasag nem szemolt el
Vi-sritolt kivetelis kinyv szeinti

irtikihek

Ievezelise:

,,Tatabrinyai B6ny6k ,,Fa" kovetelds eredeti drtdke

27.3'70

Kdvetelesre kor6bbi evekben elsz6molt 6nekvesztds

-8.895

A

felszdmolo 2014. janudr 22.-€n kelt leveldben tdjekoztana t6rsasdgunkat arrol. hogy az
ivovizh6lozat tulajdonba ad6sa az Eszak-dundntili Vizl].tij Zfi rdszdre folyamatban van. A
tulajdon dtvdtel6hez az MNV Zrt. hozz6jfuU]ilsa sztiksdges A nyilatkozat megdrkezte utAn a
felsz6molis befejezdse azonnal megtortdnhet. A felszamolo biztost6l szarmazo 2017 04 05
en kapott informacioink szerint a folyamat mdg nem zdrult
az MNV Zrt.-vel kapcsolatos
rigyintdzds miatt
ezdft az drtekvesztds dsszegdn nem vdltoztatunk ds tovdbbra is
szerepeltetjuk a t6rsas6g mdrlegdben

le

-,

l2

-

Ort6kYeszt6sekalakuldsa

2016 evben ijabb ertdkvesztds elszdmoldsera nem kerult sor Az drtekvesztds 2016 evi
dllomdnya csokkent 150 e Ft-tal. Kivezetdsre kertilt a New Trans KFT kdveteldsdb6l 2 db
201

l.dvi szamla.

Ertdkvesztds zir6 6llomAnya 2016 december J I
Ebbcil: kovetelesekre ( 6ruszall. ds szolg.nyujtisbol)
elszamolt
Ebb6lr vAsaroit kdvetel6sre ( Tatab6nyai Brinyrik)

elszimolt

7.2,4.

P

9 015
150

8 8S5

6nzeszkiizit k alakulasa

:lt

Tersasegunk a Magyar Allamkincstdrndl vezeri penzforgalmi szdmleir Az Allomiiny l3 747 e
Ft-tal ndvekedetl.

1.3. Aktiv id6beli elhatirolasok
Aktiv id6beli elhatdrolesok osszetetele:
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Tdrsasigunk a bev6telekndl a diszkont 6rtdkpapir id6ar6nyos kamatet, 12. havi drbevdtelt ds
az urinos humdn kifizetdsek ellentdtelezds6t hatArolta el 2 I l2 e Ft 6rtdkben
Koltsegek akiv id6beli elhatarolisakent kiilonfdle ig6nybevett szolg6hatasokkal kapcsolatos
koltsdgeket hat6rolt el I 247 e Ft endkben.
Az el6z6 dvhez k6pest a bevetel elhatArol6s csdkkent 3 015 e Ft-tal, a kolts6gek elhatarolisa
viszont n6tt 721 e Ft-tal. Ez okozta dsszessdgeben a 2.294 e Ft-os csokkenest.

2.

A Tdrsasig m6rleg6nek elemz6se - Forrisok

2.1.

saiet t6ke elemz6se

Sajdt t6ke osszetdtele

t.l I

leg!/r(. d.

trEgbe

nemi2ren riikc

0

.1310

-2951

Az etvett telephely kapcsan az alabbi saj6t t6ke elemek n6ttek:
jegyzett t6ke 100.000 eFt,
-i6ketartaldk 144 859 eFt
eredmdnrtartaldk 154 309 eFt ertdkben

-

i4

A megnovekedett feladatok elletesahoz sziikseg volt

a sajat toke rendezdsdre.

Az eredmdnltartaldk novekeddse a koverkez6kbol all: az el6z6 dvekben k6p ziidi;Ll 4'73.07 4 e
Ft. beolvades sorin kapott 154.109 e Ft, illetve a 20l5.evi ad6zott eredmeny 4 jto e Ft
etvezetdse. Ezen tetelek 6sszege 631.691 e Ft.

Sajdt tdke .illominyvdltoz{sa

A t,rgy dvi eredm6ny I i59 e Ft nyeresdg

2.1.1. Lekiitiitt tartal6k iisszetev6i
Tdrsas6gunknal a lekoiott tanaldk er-tdke nem valtozott

2.2.

C6ltartal6kokelemz6se

Cil(rnalik
Callln.lck

a
a

\ nrlaro lLileleatlsi.elF
6beni k hs;!.|R.

l:7,

lr::r_

u

t9

27

t7129

,.

l716l

Tirsasagunk c6ltartaldkot kdpez az Lijonnan indult, de az 6v vegeig be nem fejezett perekkel
kapcsolatosan. Cdltanalek feloldris pedig a bir6segi itelettel befejezert, joger6re emelkedett
pe.ekkel kapcsolatban t6rtdnik.
A kdpzes 12.729 e Ft volt, a feloldds 17.361 e Ft, a ziro allominy l4 595 e Fr.
Ft

l5

1

Sajovelezd 015/12 hrsz ingatlan
urin perekre kdpzett c6ltartal6k el626 evr6l

urin perekre kdDzett cdltartaldk
-l s/enes human perekre krjpzen cehanaldk

r20 000
746 000

6

100 200

6 628 740

C6ltartal6k iisszesen:

2.3.

r

1.1

594 900

Kiitelezetts6gekelemz6se

Kotelezettsdgek osszetdtele
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2.3.1. Hosszli leieratri kaitelezetts6g elemz6se
Hosszi lejdratf kiitelezetts6gek iisszege 2,691 eFt

l6

-

A MNV Zn.-t6l elszamolesi kotelezettseggel vagyonkezelesbe etvett medd6 szdnhidrogdn
kutak iillomenya kerult kimutatesra a hosszu lejeratt kotelezeftsegek kdzdtt 2.667;Ft
6rtdkben.

-

Kapott kaucio dsszege 24 eFt.

2,3.2. Riivid

Rd\ id

V.\

leilratf kiitelezetts6gek

elemz6se

l€j6Elt kdhsonok
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lll.126
I i86 {18
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A kdtelezeftsdgek erusziillitesbol ds szolgaltatisbol soron jelentkezo hatdridrin beltili
kotelezettsegeinket. 2017. dv elejdn teljes osszegben a kifizettrik.

3'7

Egyeb rovid lejdrati kdtelezettsdgek osszetdtele ds ellomanyveltozasa
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Az egydb r6vid lejaratu kotelezettsdgekb6l 24.075 e Ft ado 6s jeruldk kdtelezetts6g, 20.692 e
Ft 12 havi munkab6r, 10.687 e Ft k6rr6ritdsi jtuadekok, t2.413 e Fr ajinlati 6s jo teljesitdsi
biztositdkok, ovad6k 640 e Ft egy€b kdtelezettsdgek 759 e Ft dndkben.

Az egydb rdvid lejd,ratu kotelezettsigek dndke t5.842 e Ft-tal ndvekedetr az el6z6 (vhez
kdpest A niivekedds fii oka a bdrek es j6ruldkok n6vekeddse, ami a telephely atvdtel soren
atvett dolgozoi ldtszem ndvekeddsevel magyar6zhato
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2.4.

Passziv id6bell

elhatirollsok elemz6se

Passziv id6beli elhadrolas dsszetev6i
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Brutt6

Halasztott bev6tel levezetdse
2016.01.01.nyit6

133 355

2016. tSmosat;sb6l mesval6sitoft beruhizas ( BvH)

8 194

12113

2016. 6vi BVI-l 6rtekcsokken6s visszaxsepeetet6s

2015.07.13. MKB 6tvett halasztott bevdtel

12MU|

201.6. 6vi M(B t6mosat6sb6l meeval6sitott beruha26s
2016. 6vi MKB 6rt6kcsokkends visszacsepegtet6s

54 245

22604
1 405 354

6sszesen'

Brutt6

Bevdtel passziv id6be li e lhai6ro l6slnak leve2et6se
2016.01.01.

nvit6

138389

Czem6n Mikl6s p16mium 6s ierul6kai kivezet6se

12 491

2016.6v t6mosatas kiutalt osszese

1

2016.6v t;mogatas felhas2n5l5sa

1M8194

2016. ev 6tvett vasvonb6l szerma26 bev6tel korrekci6

034 865
124
137 617

Oss.esen,

l9

A bev€telek elhatarol6sa soron a fel nem hasznelt banyabezArasi tamogatas 712 e Fttal
csokkent
A kdltsdgek elhalarolasa 29 502 e Ft-os csokkendst mutat.
Ennek oka, a ki nem fizetett pr6mium ds jarulekainak csdkkenese 27 884 e Ft ds az egydb
kdltsdgek csdkkendse 2 847 e Ft ert6kben. A tranzakcios illetdk ndvekedett L 025 e Ft-tal.
A tobbi tdtel vahozdsa nem volt jelenrris
A hdrom, Bdnyavagyon-hasznosito Rt.-t6l 6s az Uj telephel).t61 dtvett eszkozdk miatti
halasaoft bevetel elhat6rolasa I 405.354 e Ft, mely megegyezik az itvefi es a k<inyvekben
szerepl6 tAmogat6sbol beszerzett eszkdz6k nett6 irtdk6vel
Az id6beli elhatarolast olyan titemben szuntetjiik meg, ahogyan vagyonelemek
enikcsokkendse elszimolesra vagy a vagyontergyak dnekesitdsre keriilnek.
A temogatesbol megval6sult beruhiias dndke ndvekedeft 1.271999 e Ft-tal, ami ftikdnt a
k6vegosz6l6si telephely etvdtelehez kapcsolodik. Emiatt novekedett jelent6sen a halaszott
bevdtelek €rtdke.
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redm6ny ki mutatdshoz kapcsol6d6 kieg6szit6sek
Az Ozemi eredminy dsszetet'iii
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Az dndkesitds netto arbevdtelenek dsszeterele ldbb tevdkenysigenkdnti bontesban
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Az dndk€sitds nett6 6rbevdtele 8.030 e Ft-tal ndvekedett az el6z6 dvhez kdpest.
Legnagyobb v6ltozds voh a tovAbbszemlazoft szolgeltatasok bevdteldnek novekeddse - lstvdn
akna medd6henyo tdjrendezdsdnek tov6bbszdmldzrlsa - 16 074 e Ft drtekben, a sajet
tevdkenysdg bevdtele 2 053 e Ft drtdkben ndvekedett . A benyatelek hasznositas bevdtele
l0 234 e Ft-tal csdklent a kiemelked<! drbev6telii tavalvi 6v utin
A tobbi v6ltoz6s nem volt jelent6s.

I-II

A Tdrsaseg eltal az uranos vizkezeldsi tevdkenysdg sor6n fennmarado urinport a Saj6t
Termeldsri Keszletek Allom6ny V6ltoz6sa szamlAval szemben vette keszletre, melynek 6ndke
12 311 eFt

1.2.

Egy6b lrev6telekiisszet6tele
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Az egyeb bev6telek l'7 ohkal220 556 eFt d(dkben ndvekedtek az el6z6 dvhez k6pest.

A tdrgydvi egy6b-egydb bevdtelek ftibb 6sszerev6i

-

rig).vezeto prdmium ket millio feletti r6sz kivezetdse 1.223 e Ft,
behajtAs kdhsdgdtaldny kivezetdse 670 e Ft,
nlugdijfolyosito visszat6rites 756 e Ft,
-11

-

egydb 124 e Ft

A vdltozdst 96 %-ban a felhasznalt koltsdgvetdsi t,mogatds novekeddse okoaa 205 437
drtdkben Ugyancsak nott a temogatAsbol megvalosult t,rg/i eszkdzdk elszamolt
drtdkcsokkendse is 25 390 e Ft-tal A tdbbi terel velrozrisa nem jelent6s.

1.3.

e Ft

Kiilts6gek

1.3.1. Kiilts6gek kiilts6gnemenk6nti 6sszet6tele
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Az anyagjellegil rdforulitdsok 6 %-kal ndvekedtek az el6z6 dvhez kdpest.
A szemilyi jellegii rdlo ithsok 34 yo-kal novekedtek a trrgydvben Ennek oka. hogy a
kov6gosz6lcisi telephely dtvetele miatt 46lovel megn6tt a ldtszdm Nagyrdszt ez okora a
szem6lyi j ellegii riiforditdsok 163 504 e Ft-os ndvekeddsdt is.

A ftibb tdtelek a kovetkez6kl
lJcl'ki;lt\eg iisszc\e

250.870 eFt
217 t00
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I6kok iisszesen
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97.813 eFt

75 189

Kanc rrtesi I aradck (ho szenbtn\r-,.sz.1r

2 382

Kertdritdsi .j:iradik cho uran

r0 t12

Az drtdkcsdkkends 85 %-kal novekedett M el6z6 6yhez kdpest Oka az uj telephellr5l
drkez6 eszkdz6k drtdkdnek jelent6s ndvekedese volt. Ami maga utin vonta az elszdmolt
endkcsdkken€s novekeddsdt

i

s

lirt6kcsiikken6si leinls
Ton szerint clszimolt i(dkcsokkends

47 281 eFt
19.201
8 08t)

EgI osszcgbcn clszimolt e(ikcsokkenes
Osszessegeben a kohsdgek ds az egydb ralbrditdsok 18 %-kal novekedtek

1.4.

Egy6briforditesokdsszet6tele
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E(dkesitett targyi eszkoz konyv szerinti drrdke 2 453 e Ft. cdltartaldk kipzds 12.729 e Ft Az
ad6k, illetdkek Osszege az dnkormanyzati ad6kat, cdgautoadot, vizkdszlet, loldvddelmi
j6rulekot, bdnyaj 6rad ekot tart^:lmazza 5 742 e Ft ertdkben. Terven feltili drtdkcsokkends 6 752
e Ft, bdnyakir 12 650 e Ft, egyeb raforditdsok 4 e Ft.

A

ncivekedds 9 791 e Ft

volt az el6z6 dvhez kdpest. Ket ielent6s tdtele volt a terven feluli

drtdkcs6kkenes novekedett 6.514 e Ft-tal, illetve a b6nyakirra kifizetett dsszeg 5.991 e Fr-ral

Az ad6k ndvekeddse 2 361 e Ft, a cdltartaldk dllomenya ugyanaklor csokkent 3 518 e Ft-ral.
Birseg nem volt, ami kedvezri ds csokkendsr jelenteft I 7t 8 e Fr dnekben
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A penziigyi miiveletek bevdteldn beliil a kapott kamat 2016 6vbenjelentosen 55 7o-kal
1 I 20 e Ft-tal csokkent MagyarAzata a nagyon alacsony kamatok, mivel az 6rtdkpapirok
6llomdnyinak csokken6se nem volt.jelent6s

-

A pdnzr.igyi mriveletek r6fordit6s6n belul az elsz6molt irfolyamveszteseg I I
csdkkent. ami kedvez6.
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3.

Ad6zr{s

A kiizhasznf t{rsasrlg adrikiitelezetts6ge
A

k6zhasznu t6rsasdg adoalapjat a Tao. Tv. l3lA {-aban fogialtak szerint, illetve
adokdtelezettsegdt a Tao. Tv 20 g (l) bekezddsenek e) pontja figyelembevetelevel illapiria
meg

Az ad6alap meghat6rozdsdnak kiinduldsi pontja a rarsaseg tevdkenysdgeinek egyuttes
eredm6nye. A kdzhaszni, valamint v6llalkozdsi tevdkenysdg <isszes bevdteldnek 6s osszes
koltsdgdnek, reforditasanak ktilonbsdgekdnt megallapitott ad6zas el6tti eredmdnlt m6dositjak
egyiittesen az el6irt korrekci6s taelek.

A korrigelt ad6alap utini ado olyan rdszet nem kell megfizetni, amelyet a kozhaszni
tarsasAgnil a Tao Tv 6 szdml melldklerenek E) fejezete aiapjdn megallapitott
kedvezmdnyezett tevekenysegb6l eldn bevdtel k6pvisel az 6sszes bevdtelen belul.

A T6rsas6g kdzhasznu tevdkenysege keretdben a megsziint szdnbinydszati tevdkenyseg ut6n
fennmarado kornyezeti ds vagyoni k6rokozis megsziinretdsdvel, a sz6nbdnydszatbol kikeriilt
munkav6llalokat megillet6 juttat6sokkal, az egdszsdgkirosod6sbol szdrmazo kArt6ritdsekkel.
adatszolgaltatassal, igazolasok kiAllitAseval, stb, a magyarorsz6gi ur6nbiny6szatban 1993
december 3l-ig keletkezett baleseti j6radekokkal 6s a munkavdgzdssel kapcsolatos egydb
kartdritdsi kdtelezettsegekkel. az ur6ndrc-bdnydszathoz kapcsolod6 kornyezeti krirelhariiiisi
tevdkenyseggel es a kapcsolodo biinyatelkekkel, valamint az ellami tulajdonu medd6
szdnhidrogdn kutak vagyonkezelisdvel (hasznosit6s6val) kapcsolatos tevikenysdget vdgez

-

Feketeszdn-banyAszat

Bamaszdn-, lignitbAnyaszat
K6olaj-kitermeles
Foldgezkitermel6s
Kavics-, homok-, agyagbdnydszat
K6olaj-. loldgriz-kitermel6si szolgaltatds
Egydb m6shov6 nem sorolt biny6szat
Saj6t tulajdoni ingatlan ad6svdtele
Piac-,kdzvdlem6ny-kutatAs
Uzletviteli, egydb vezetdsi tanicsadas
Viaermel6s,- kezel6s, elldtas
ZoldteriileGkezelds
UrAn-,t6riumdrc-banyeszat

A fenti tevdkenysdgek a megsztint banyiszati tevdkenysdg uten fennmarad6 kornvezeti
karokozas megszuntetdsevel (pl b6nyabezir6s, tejrendezds) Lapcsolatos intdzkeddsek
v6grehajtdsdval <lsszefiigg6 tev6kenys6gek.

-

Egyeb termdszettudom6nyi, miiszaki kutatds, fejlesztds
Mdrnoki tevdkenysdg, m0szaki tanacsades
Miiszaki vizsg6lat, elemz6s
Mashova nem sorolt egyib szakmai. tudomdnyos, miiszaki tevdkenysdg
Mdshova nem sorolt egyeb szociilis elletrs bentlak6s n6lkul
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3.1.

Bev6telekmegoszldsdnakkimutatrsa
adrlok ezer Fl-ban

Kiizhasznii

Megnevez6s

bev6telek

Szdnhidrogen uzlet69 6rbevetele

t.+3

Banyatelek hasznosit6s bevdtele

3 901

Sajdt tevekenyseg bevetele

2 281

TovAbbszAmlezott szolailtatis

r6 418

Ert6kesitett targyi eszkozok bevdtele

1.2i

Kdltsegvetesb6l kapott tdmogatAs

I 198

E96

l5

320

Tdmogatisb6l megval6sulo beruhdzds ertekcsokkendse

Urin

tamosatAs

198 829

Egydb bevetelek

2.711

I

Ossresen

Kiizhaszni bevdtelek ardnva:
.

1

,;;;;;;

562 529

= e8.660/o

Kamatbev6tel megosztisa: I J56 eFr ! 98,66 = 1.338 eFt

Kiizhasznf bev6tel:
- ViLllalkozisi bev6tel:

1.562 529 + I

338 = 1.563.867 eFr
= 19.865 eFt

1583.732- 1563.867

17

3.2.

KiizhaszDr'i jogdll;is megillapitisihozsziiks6ges mutat6k
adaok ezcr Fl

Alapadatok

Ekizri 6r

Vezet6 tisztsdgvisel6knek nyujtott juttat6s

12.182

r

3.983

Eves dsszes bevdtel

1 356 266

I

58i.'732

Osszes rdfordit6s(kiadds)

I 15l 956

I

594 703

Ebb6l: szemdlyi jellegri rdfordit6s
Kozhasznu tevdkenyseg rdforditasai

Adozott eredm6ny

-

Tirgy6v

248.777

642 6t',7

1i32.832

1.578 595

4.310

L3 59

frarforris ell6to(ts{g mutat6i
Megfelel6 er6forres dll rendelkezdsre a tarsasag kei lezdrt uzleti dv vonatkozdseban
mivel az al6bbi feltdtelek kozril kdt mutatosziim teljesul
a)

Ectv 12. { (4) a) pont:
azaz I 476.164 eFt.

az etlagos dves bevdtel me8haladja az egymilli6

forintot,

b.) Ectv 32. $ (a) b) ponti kdt dv egybeszAmitott ad6zott eredmdnye nent neEativ, azaz
5 669 eFt.

c.) Ectv i2. $ (4) c pont: szemelyi jellegii rdforditdsok (vezet6 tisztsdgvisel6 ndlkul)
eldrik az osszes reforditds egy negyeddt, azaz 39,4 7o

-

T{rsadalmi t{mogatottsig mutat6i
Megfelel6
teljesiil
a

a

tarsadalmi tamogatottsag mutat6ja, mivel a kdvetkez6 feltdtelek kdzijl egy

) Ectv 32. $ (5) a.) pont t6rsas6gunk nem r6szesiil a szemdlyi

jovedelemado

felajdnl6s dsszegdb6l

b.) Ectv 32 I

(5) b) pontr kozhasznu tev6kenys6g drdekeben felmeruh koltsdgek,
rdfordit6sok el6rik az iisszes riforditds fel6t a k6t 6v dtlag6bao, azaz 98.80ok

c.) Ectv

32. S (5) c. pont: a kozhasznu tevdkenyseg elletisat tartosan nem segiti

iink6ntes szem6ly.

48

Kimutat6s a vagyon dsszetdteld16l

t14 Ii59
1359
ll97 9l I

A gazdilkodis sordn eldrt L359 e Ft eredm6ny az Alapit6 Okirat 7.2 pontja alapjen nem kenil
felosztisr4 azt a k6zhasznri feladatok ell6tdsira kell forditani
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s,csen

Adialap

Adokedvczncny (98,67%)

Jd\r&lc'n'ninin'um szcrinli ltlr:lcl
AdoaLp nij\ el6lerelek
Adoalrp cstklient6 letelek

J6\€del( minimunal.da

Az ad6kedvezmeny 98,67
A fizetend6 ad6 1 e Ft.

0/o

ami 90 e Ft.
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3.4.

Egy6b adr6
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Az ipaniz6si ad6 tdtelei (nett6 arbevdtel, anyag kdlts6g, kdzvetitett szolgdltatAs) az ar6nyositris
miatt 1.33 %-ban keriiltek beszamirisra
A szemites szerint az adoalap negativ ez6n nem kell fizetni

4.

Az ad6zott eredm6ny levezet6se

uiizital
Adtzns .l6fti cr.dm6n]

{

Tir,a) 6\

312

r 360

2

I

{ll0

r J59

A gazddlkodis sordn elert L359 e Fr eredmdny az Alapito Okirat 7 2 pontja alapjdn nem kerul
felosztdsra, azt a krizhasznu feladatok elldtisdra kell forditani

III. TAJEKOZTAT6RfSZ
l.

Szem6lyi jellegii tij6koztat{s
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Adatkiizl6s a vezct6 tiszts6gvisel6kr6l

A

tArsasdg vezet6 tisztsegvisel6i 6s

a feliigyel6 bizottsag tagtai az al6bbj

dijazesban

rdszesultek

I

Dr)

l7 l0.l

Az iigyvezeto igazgat6 bdrkoltsege 13 284 e Ft. termdszetbeni juttatasai 699 e Ft
Felfigyel6 bizottseg tagjainak dijazdsa Eln6k 100 e Ft,ft6, tagok 80 e Ft,&6

2.

Ellen6rz6sek

A tdrsasAg az eszkdzdke, fon6sokra ndzvejelent6s osszegu hibet a targydv soran nem t6rt fel
A tArgyevben NAv AFA ellen6rzds volt. Az AFA kiutalasra keriilt, megallapitis nem tortdnt.

3.

M6rleg fordul6napjrt kiivetd esem6nyek bemutatdsa

A m6rleg fordulonapja utdn nem zajlott le olyan

esem6ny. amely jelent6sen befolyiisolja a

Tarsasag dves beszAmolojat.

4.

Egy6b tdj6koztatis

A t6rsasdgnak nincs kulfoldi telephelye.

5.

A tirsasdg kiirnyezetv6delmi tev6kenys6ge

A firsaseg 2.1 pontban rdszletezett feladatai mind szdnbanyeszati, mind szenhidrogdnes.
mind uriinb6nydszati teriileten kozvetlemil. vagy kozvetetten jelentos m6rt6kben a
k<irnyezetvddelmi vonatkozesiak.

Sz6nbinyiszati iizlet{g

A megszrint b6ny6szati tev6kenys6g ut6n fennmaradt kdrnyezeti kArok megsziintetds6vel
kapcsolatosan az al6bbi tevdkenysdgeket vdgeruk:
Vegyi szenryez6sek

A bitonlterc yei rasiti rako. i teruletdn 7 6wel ezel6tt megkezdett talaj ds talajviz
kermentesitdst a kcirnyezetv6delmi hai6siig 2014 6vi helyszini ellen6rzdset 6s

52

intdzkeddsdt kdver6en befejeztiik, 20t6-ben a karmentesitesi monitoring tev6kenysdg

zEloll

Dotoghdza, Minkes bdnyaiizem teriiletdn

a talaj es talajviz

szdnhidrogdn

szennyezettsdg tdrbeni lehatA.olesat es a karmentesitdsi beavatkozas terudnek hat6sdgi

elfogadasfi kovet6en a nyih kdzbeszerzesi eljaressal kivelasztott kivitelez6 elvegezte
2013-ban a beavatkozis L iitemdr, vagyis a reljes szennyezett talaj kitermelis6r,
drtalmatlanit6sat es cserejet. Az 6rtalmatlanitott vesz6lyes hulladdk mennyisdge 2200 t
volt A beszlmolt id6szakban karmentesitdsi monitoring-rendszer iizemeltetdse
zajlott

-

Az egykori Purhok aknai gabanizdl' zem terljllet'n mlikddteteft monitoring kit
adatsorai alapjAn az illetekes kornyezetvddelmi hat6s6g elrendelte a kimutatort
nehdzfdm szennyezes lehat6rol5s6t A kiterjesztett kutat6s alapjan benyujtott
tdnyfelt6rrisi dokumentaciot a hatoseg elfogadta, ds mint ponrszeni szennyez6forrast,
annak egy uj monitoring kit kialakitasdval t6n6n6 rendszeres ellen6rz6sdt rendelre el

Felszini 6s felszin alatti vizek v6delme

A bdnyiiszati cdhl vizemelisek megszuntetdsdt kovet6en visszate16 felszin alatti vizek
emelkeddsi folyamat6nak (vizszint ds vizmin6s6g) ellen6rz6se c6ljdb6l a kordbban
ldtrehozott al6bbi monitoring rendszereinket folyamatosan iizemeltettiik:

i
)>

>
>
>
)
>

mecseki rdtegviz ds talajviz
pdcsi felszini vizfolyisok rendszeres vizmin6sdgi ellen6rzdse

-

Edeldny terulete
Putnok tenilete
Feketev6lgy reriilete
Ozd-Farkaslyukteri.ilete
Salg6tadani talajviz
Szeles

A

felszin alani brinyatdrsdgekb6l felszinre juto b6nyaviz mrjszaki es vizjogilag
rendezett elvezetdse drdekdben fokozott er6fesziteseket teftiink pet6fib6ny6n, ahol a
megvalosult mfiszaki rendezds vizjogi engeddlyeztetdse - a szolgalmi jog rajrunk
kivnl6ll6 okok miatti hiAnya okin - egyenl6re nem jdn eredmdnnyel. A szolgalmi jog
rendezdsdt szerz6ddssel itadtuk az illetdkes onkorminvzatnak
T6jsebek

- A

herendi hotgtiszt.i szomszddsrigriban ldv6 egykori krilfejtds rezsaistabilizalasi
munkiira vonatkoz6 tervdokumentaci6t 6s kulonbdz6 szakhatosagok dltal el6i.t
szakvdlemdnyeket elkdszitettuk ds engeddlyeztetttik, a kiviteli munkdkra vonatkozo
kozbeszerzdsi eij6r6st lefolytattuk. A kiviteli munk6k 2015 lt fdldben megkezd6drek.
ds kisebb-nagyobb megszakitesokkal 2016-ban is folyak

-

A Pdcs, Istvdn aknai med&ihdnyd kiegeszit6 tijrendez6sdt elvdgeziik

Felszin alatti b{nyat6rs6gek felszinre giakorolt hatisa

A

lakott teriiletek alatt folyatott bany6szari tevdkerysdg okozta felszinmozgisok
nyomon kovetdsdre az ali,bbi geoddziai ellen6rz6 rendszereken vdgeztiink
mdrdssorozatokat.

,

Salgotarjan

5l

>
2

verpalota
Tovribbri ugyancsak geoddziai ellen6rz6 mer6si h6lozatot mtkodtetrink a
jogosultsiigunkban ldv<i mecseki b6nyatelkek teriiletdn (Vasas, Szaszv,r, P€csMecsekszabolcs,)

A

vagatbiztositasok tonl(remenetele altal el6iddzett fedrikozet mozgdsok felszinre
gyakorolt kes6bbi hatdsdnak (beszakaddsok, horpdk, siillyeddsek, epi.iletek rongel6dasa
stb) megelozdse celjAb6l ndhany kisebb volumenii tev6kenysdgen kiviil befejeztrik az
Ormosb6nya kdzseg alatt kis melysegben hirz6do vdgatrendszer firolyukakon keresztul
aramoltatott homokzaggyal tdrtdn6 tdmeddkelesdt

A sz6nhidrog6n iizlet6g kiirnyezetv6delmi vonatkozdsi tev6kenys6ge

A kutak mriszaki felszemoldsa arra irAnyul, hogy a a ktt fur6sa sor6n harintolt ds fluidumot,
gizt vagy vizet tartalmaz6 rdtegeket kizdrjuk annak drdek6ben, hogy a kutbol semmilyen
anyag ne keniljdn a kdrnyezetbe, 6s ne okozhasson k6rnyezetszennyezdst. A kutak miiszaki
felszdmolas6t kdvet6en a kitk6rzet felszini rekultiviici6jdval v6lik teljessd a b6ny6szati
mdlyfiir6sok tdjrend€zdse A rekultiveci6s tervek kit6mek a kitkorzetek kornyezetvddelmi
alapdllapot vizsgdatara, ami a kitkorzet talaj- 6s talajviz szennyezoddsdnek vizsgalatdt is
jelenti. Az alap6llapot vizsgdlatok sorin esetleges jelentkezo talaj szennyez6ddsek
karmentesitese a rekultivaci6s munkdk keretdben kerul elvdgzdsre. Talajviz szennyeztidds
eseten a felszin alatti vizek v6delmer6l sz6lo 21912004 (\rIL 2l ) Korm rendelet szerint
kornyezetvddelmi kerelhiritdsi elj6rds indul
Ezen kdmyezetvddelmi vonatkozisu tevdkenysegek k6znl 2016-ben az alrbbi reszfeladatokat
vdgezl

iikl

Kutak miiszaki felszimol{sa:
Az aldbbi bany6szati mdlyfurdsok mtiszaki felszAmolesa val6sult meg

Kinyavdr-l
KAm-1

Eperjehegyhiit-2
Szil-38
GBF.6
Sem-3

Ujfalu-t t
Ba-28
Elkdszittettuk ds enged6lyeaettuk tovebbi

-

l0

db kirt miiszaki felsz6molasi tervdt

Tijrendez6si tervek:

A

Banyakapitenysdgok (illetdkes Megyei Korm6nyhivatalok Banyeszati Oszt6lya)
2016-ben 40 db tdjrendezdsi tervet hag)'tak j6v6

Rekultivdci6l

Az aliibbi 8 db hasznalaton kiviili bAnyiiszati cdhi melyfirr6s k6rzetdnek tejrendezdse
fejez6d6n be a tirgydvben.
EperjehegyhAt-6
Szentgydrgyvdlgy-3
Budafa-423
Somogysdmson-5

Kadark[t-4
Kadarkit-6
Hedrehely-2
Lovdszi-149

-

Kiirnyezeti kirmentesitcs

c Vinir-l lri,

korzetdben 6szieh talaj- ds talajviz szennyez6des rdszletes
tdnyfeltaresa 2013-ban tdrtent, ma.id 2014-ben talajcserere ds talajviz risztitAsra
keriilt sor. A Kozdp-DunAntuli K6rnyezetvidelmi ds Termdszetvddelmi
Fehigyel6sdg a kArelharitast 25550/2014 sz. haterozatdban elfogadta ds ehendelre
a kdrmentesitdsi monitoring uzemeltetdsdt A monitoring befejezesi hatarideje
2018. oktober 30 2016-ban a kdrmentesitdsi monirorilg zavartalanul fol),t

.

Bdnzentmihdl',fa-I kit kbrzete: Az alapallapot vizsgelat sorAn megellapitAst
nyert, hogy az egykori iszapgddOr helydn a ralaj szennyezett A 2015-ben
elvdgzett rdszletes tdnyfeltarAs jelent<is meonyisdgii szennyezetr talaj jelenletet
mutafta ki. A Vas Megyei Katasztrofavddelmi lgazgat6s6g (Vizr.igyi Hatos6g)
VAY/KTF 12661-12/2015 sz. har,rozateban a rdnyfeltares eredm6nyeit elfogadta,
egyben 2016 szeptember 30. hatdrid6vel kotelezte t,rsasagunkat a miiszaki
beavatkozesi terv benyijtds6ra, amelynek eleget tettiink

Urdn6rc-b{nya hosszt tdv{ kiirnyezeti

Mrelhiritis

A

b6ny6szati ds drcfeldolgozasi tevdkenys6get kdvet6en a hatosagi el6ir6soknak
megfelel6en elvegzett rekultivaci6s munkdlatok eredmdnyekdnt 2008. ev r egere a
kdzvetlen k6myezetj havaria veszdly megszrint, a Komyezetvddelmi Engeddlyben el6in
hatirendkek betanesa biztositott
A pellerdi ds a tortyog6i iv6vizbdzisok (ezen keresztul Pdcs vdros 6s a kdrnyez6
teleplildsek iv6viz elliitAsdnak) veszelyezteteftsdge azonban tovdbbra is fennall, ezert
ndlkuldzhetetlen az 6rcfeldolgoz6si zagferoz6k kdrnyezetdben vdgzett felszin alarii

vizkarmentesitds,

az

urdnnal szennyezett b6nyaviz emelds

ds tisztitas, a

k6rnyezetellen6rzdsi rendszer mtkodtetdsdnek ds a tejrendezett teruletek utogondozAsa

A

Nemzetkozi Atomenergiai Ugynokseg (NAU, 2010-ben !egzerr ds 2011-ben
,,Nemzetkdzi szakdrt6i feliilvizsgelat a Pdcs melletti (Magyarorszdg) koriibbi
urantermel6 teriiletek hosszu tdvu gondozdsi programjdr6l" ndven kiadott
felulvizsgelatiiban (Audit) foglaltak dnelmdben elkdszitettiik es a t6rgyevben..... 30
6ves Strategiai Tervet az ur6nipari hosszU t6vu k6rmentesitds feladataira

Kiirnyezetv6delmi c6lI tev6kenys6g iizemeltet6se
Tevekenysdgiinket az IIl. uzemi binyatersdg felteldseb<jl szrirmazo, urdnnal szennyezett
tobbletviz vizkormdnyozisa ds urAnmentesitdse
II fel6v sordn 147 956 mr bdnyaviz kiemeldsdt ds urdnmentesitdset vdgeztiik el

Vizkezelii

6s

vizkorminyz6 rendszer iizemeltet6se

A kor6bban kidpitett rendszernek 20t4 dvben megkezd6ddtt. majd 2015 ds 2016
dvben folyatott b6vitdse mely az E-i banyatdrsegek felrelesdbol sz6rmazo
tdbbletviz kezel6s6t ds vizkorm6nyoz6sdt
55

biaositja

els6 k6r iitemdnek kivitelezdse

az dv els6 felevdben fejez6doft be lgy biztositott volt a tr. fdl6vbe. a III
bdnyaiizemi feheldsbol szirmazo 188 310 m' t. nal szefiryezett t)bblet\1i,
bdnyaviz kezel<i rizembe tdfidn6 korm6nyoz6sa, majd uranmentesitdst kovet6en
ellen6rzott m6don egy ponton tdrtdfl6 bevezetdse a l'elszini befogad6ba
Urinmentesit6s
2016. jnlius 13-t6l dsszessdgdben a bAnya.viz kezel6 iizemben 340036 mr viz
urenmentesit€sdt v6geztiik el, melyb6l t 746,9 kg f6murin kertilt kivonasra es a
vizkorm6nyoz6 rendszer b6vitds miatt a rendszerben tarolt anyaggal egyiitt
1 995,9 kg femurAnnak megfelel6 mennyisdgii koncentr6tum por keriilt szeritisra ds
csomagol6sra

Zagytiroziti vizkezel6 rendszer iizemeltet6se

A Pelldrd-To(yog6i iv6vizbizisok kozoft leteslilt 160 ha kiterjeddsu, az uriMerc
feldolgozrisbol sz6rmaz6 technologiai hulladekzagyot ta(almM6 zag)'taroz6kb6l
elszivirgoft oldatokb6l szarmazoan szervetlen sokkal szennyezeft talaj- 6s
rdtegvizek kitermelesdt folyamatosan kelJ vdgezni a korabbi dvekben elkdsztilt vizk6rmentesitdsi rendszer miitArgyain kereszttl.
A hat6sigi eloiresok miatt a mintegy 1 km k6zelsdgben tal6lhat6 iv6vizbtlzis
vddelme drdekdben a karmentesitds es vizkitermelds folyamatos munkarendben
tdrtdnik
Osszessegeben a zagyeri kdrmentesrto rendszerrel a jelenles idoszakaban J ll 222
m' viz keruk kiemeldsre illerve gyijlesre. melybdl 27 580 m'-t reszleges somentesitettunk

Hullad6klerak6 iizem€ltet6se

A IIL Uzemi medd6hdnyon

(Kov6gosz6l6s 09'1122 hrsz-en) egy nyilt terii
hulladdklerako ker{ilt kialakitAsra. A nem veszelyes hulladdklerako egys6ges
kornyezethaszn6lati engeddllyel rendelkezik. F6 feladata az ur6nipari zag\4Arczo
okozta talajviz szennyezds megsztintetdse drdekdben vdgzett vizkitermeldssel
keletkez6, magas oldott anyag tanalmi vizek s6talanitesa sorAn keletkezeft,
vesz6lyesnek nem min6sitett hulladek remediaciojiib6l szarmaz6 iszap befogadisa
es elhelyezese Feladata tov6bb6 az ut6ellenorzds sor6n feltiLn ds felszedett
sugArszennyezett fold ds ko, valamint a bdryaviz kezel1 sugerszennyezett r.izemi
hulladdkainak befogadesa ds elhelyezdse.
Slrgerszennyezett iizemi hulladekb6l 25 kg keletkezett, melyet a hulladdklerak6 erre
kijel6lt teriiletdn depon6ltunk ds megfelel6 iilldreteggel takartunk.
A zag)'tdri kdmiai vizkezelds soran a szennyezett vizb6l kicsapott, rilepitett es
prdssziir6n sziin, iszapot az iizem teriiletdn ldtesitett 6tmeneti t6rol6ban helyezziik
el. ahonnan v6llalkoz6val szrillittatjuk el az uzemt6l mintegy 4 km-re tal6lhato
hulladdklerakoba.

Kiirnyezetv6delmi ellentirzar, 6rt6kelii tev6kenys69

A

komplex kornyezetellen6rzesi monitoring Uzemeltetdsdt a komyezetvddelmi
engedely vizfoldtan, radiometria 6s geodinamika pontjai hatarozza meg. A
vizldldtani monitoringra vonatkozo el6irrlsok kiegdszulnek szennlwiz kibocs6tis
56

onellen6rz6sdvel es a vizkarmentesitesre vonatkozo hatarozatokban foglah toviibbi
el<iiriisokkal

Az urAnipari rekuttiv6.ci6 komplex monitoring rendszerdnek uzemeltet€se v6sdrolt
szolgikatiskent tdrtdnik. a beszdmolt idciszakban az al6bbi m6r6si, elemzesi
drtdkelds ds mennyisdgi adatoklal
Feladat megnevez6sr
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fti\.

Laboral6riu

l{l
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l1
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Vizmi a"o[dl aklivitlskonccntrzici6jii$t mcghaLirozisa LSC
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ll0
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1.1
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Nd\

i

\ i lLlmu

o

k<k\

fathgos aki\ rlilsinak

i\ alens faj lagos b€ta-aklr\ itdsrinak

Fil\c/c(6 detekloros ge una-spclrro clria, (GSP) rizsgiil l.
lclj€s korii nrcn \isaqr kidrtdkclisscl - talairnillta

ll

rl

l2

It2

50

Feh ezet6 dctckloros Earuna-spcktromelriai (GSP) \izsgatlirl.
rclcc konr rr,enn\r5cEr heflekclc\scl . no\en\t Ldtrru c\

m6sziszap ninla
Fih ezcl6 detekloros gaDxna-spcklrometriai (GSP) vizsglllt.
lelies korii mctuNisesi kiirlikclcsscl - hull6por ninta
Acrosrol hosszu ilelir Osszes afa,beta alllr Xis megtlaliro:ai&1

Kttrnyezetv6delmi tev6k€nys6g r{forditdsai

20 I

t1
(,
103

i1

6-ban

A kornyezetvddelmi vonatkozasir levdkenys6gek vdgrehajtasa a kdzponti koltsdgvetdsi
tdrvdnyben meghat,rozott ,,Benyabezdras' 6s ,,Urandrc-banya hossz! t6vu kdrelhAritas"
jogcimen kapott tdmogat6sb6l tortdnt

Rrforditis

Tev6kenys6g

(eFt)

l. Biinr abez{ris
Kermentesitdsi monitorins

5 776

|

Felszini 6s felszin alatti vizek vedelme

Tijsebek, igenybe vett teriiletek helyre6llitisa CH kutak
rekultiv6ci6ia
Biny6szati m6lyfirrrisok miiszaki felszdmolasa (potenciAlis
komvezetszennvezds megel6z€se)
Felszin alatti bdnyamLiveletek felszinre gyakorolt
hat6s6nak ellen<irzese
Hav6ria helyzet megsziintetdse
58

638

t6'7.696

4ta 124
.1483

r 263

Osszesen

601.580

II. Urrin6rc-binya

hosszri

tdvi ki,rnyezeti kirelhiritis

Kornyezetvddelmi cdli tev6kenysdg rtzemeltetdse

r92 040

Monitoring ds labor ievdkenysdg

i4

B6nyeszati tevdkenys69ekhez kapcsolod6 szolgdltat6sok

2 481

Kdrnyezetvddelmi ds uzemeltetesi tevdkenysdghez
szukseges szolg6ltatdsok

2S 764

Beruh6z6s

54 281

Osszesen

Mi

756

313.325

diisszesen (I.

+ II.)

914.905

A kiirnyezet v6delmdt kaizvetleniil szolg{16 tirgyi eszkdziik t6rgy6vi 6rt6kcsiikken6sc
Tdrgyi eszkiiz
megnevezdse

Ert.
cs6kk

Nyitri
6rt6k

leiris

brult6
(F0

kulcs (9/o)
'iizmegfigt el6
18303/3

i/

regfigl el6

06:17l

tlrtOt
csiikkenes
(Ft)

ZArit
6rt6k
brutt6
(Ft)

Ztui)
6rt6k
nett6

(Ft)

kil

hrv

felipitmdn!

\

Nyit6
6rt6k
nett6
(F0

6.67

6 220 00r)

2

.l5i

.170.000

)1t

10.0

7 760 000

68

t

7.1.1

12.3.10 0(x)

.1.259 5:r5

6.61

1.710.000

1.8{l 286

6.210 000

2

t.175.980

518 (,20

1t0

{t.t.871

6.220 000

I

196

21i85

.ll0

250:lll

lttz

61t

135

995 261

kil

I hrsT

felipilmin)

000

vizmegfi$el6 kut
0.161

htsz

tclipilmdnve

vizmegfig el6

I82

7.760 000

0

881.076

t2 110 000

I

r l8 159

.l 710 000

I 53012?

{16 208

6 2.10 000

2 001 676

t05.385

I175 980

.r71 2:15

kil

Jl5.r2 tusz

fclipilmdny

vizmegfigtel6

I

l7n -ti9

hit

0828/29 hrs7

feldpilmcn)

rizmegiigyel6 knt
36971 h$z

feldpitmdq

6 db kismal\sigii
\iznrcgfiglcl6 krit

7.

tl

.I7

881

VA-llelil
\

i/rucgfiglel6 kul

l.l20l/l:l hrs/
L]}4F-2telt
\irmcgfiglel6 kit

I2.50

Osszesen

5 955 000

2 667.09S

5ll

9 021.125

.l.89ri.

54.255.105

20.012.907

:r

7

I

i10

5.955 000

2 125 788

1128.016

9.024 l2s

I770

4.507.595

54.255.105

r5.525.312
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6, A Benyavagyon-hasznosit6 Nonprofit Kozhaszn( Kft. CH kutakkal
kapcsolatos 2016. 6vi kiizhasznri tev6kenys6g6nek r6szletez6se

Vagronkezel6s

et.t

KutdokumentAcio tArol6sa. kezeldse. kitoresvddelenr

9. r20

Kitfelngyelet (helyszini szemle, munkavdgzds, ellen6rzds)

2 417

Eseti biztons6gi munlak kivitelezese

1l6i

Kutkataszter felt6ltds, karbantartAs

0

Kitkataszter b6vit6s

0

HasznAlaton

kivijli m6lyfuriLshoz kapcsolod6 biinyaszolgalom alapitas

,181

13.311

6sszesen

Kitfelszimol{s

e!'t

Kritfelszdmol5si tervek kdszitdse, engeddlyezds

l0

303

Kutfelszdmolds kivitelezes

400.12t

6ssresen

{ 10.72{

Tijrendez6s, miivel6sbe tiirt6nti visszaadis

eIt

Tdjrendezdsi tervek kdszitese, tajrendezds enged6lyez6s

45 691

Tdjrendezes, kivitelezds

81.995

127.686

Osszcsen

60

Hasznositis. 6rt6kesitds
el.1

Ertdkesit6si folyamat elokeszitise tersasegon kivtil
Endkesitds el6keszitdse tdrsasigon beliil

l5

Kutak b6rbeadris,ival kapcsolatos bevdtelb6l az MNV Zn.
fi

rdszdre

IOI

zetett hasznosit6si dij

Osszesen

2.-159

CH kutakkal kapcsolatos kiizhasznf tev6kenys6g iisszesen: 554,180 eFt

7. Banyavagyon-hasznosit6 Nonprofit KtizhasznI Kft. 2016. 6vi
ktizhasznri sz6nbenyeszati tev6kenys696nek r6szletez6se
el,l
526nbdnyiszati tev6kenys6g

Atvett
Megnevez6s

Ujonnan
ismertt6 vilt
dllami
feladatok

kiitelezetts6g
(m6rlegen kiviili
t6telek)

Mecsek benvabeziras
Mecsek b6nyak6r

6.

Ossresen

0

1 431

7.137

ll,1

0

6.13.1

t70

1.170

I

Mecsek tijrendezds

0

Mecsek vagyonhoz kdtott

0

t.10

t{0

2t6

61 798

68.0t{

Eszak-Mo. bdnyabezerds

0

50 973

50.973

Eszak-Mo bAnyakar

0

t4 652

t

Eszak-Mo tdjrendezds

0

4E

Mecsek humdn

1888

Eszak-Mo. hum6n
Veszprdm banyabezeras
Veszprdm bdnyakdr

{8
t.88E

0

0

0

l?0

0

f,20
3.382

Veszprdm vagyonhoz kotott

0

Veszprdm humen

0

5 247

Veszprem tljrendezds

l3

080

9 703

6ssresen

21.638

160.550

a,l

-1.652

5.241
22.'.7

83

182.188

8. Urinos vizkezel6s
e

I iriodrc-l]i ]a hosszir l:i\ ri kiim\ezrti k:irclh:ifit,is
l ,nr c/.r\ cdelrnrJclr r.\.1.!\ se! u/.nBltclaic
!r!,il.trr!..
h

J'^lr

l,

lib,, tc\clcn\ s.r

It,nr\ e/.t\ eJ.lnier u/.n.h.rc\, r.\

(itIl

1,1

1!\ eL.n\ saaekh./ krn.s,.l(\tL,

I.l

7Y

: |tl

\/nhrhrlriol

cl.!\ iclhe/ r^rkra,r.' '^1!xhrrs,,k

lr.-r,1
5J 2ltl
J

tl..l25

9. Kiizbeszerz6s k0lts6gei
Kozbeszerzdsi feladatok elvdgzdsdre osszesen

10, Ur6nos

1.160 eFt

humin k6rt6rit6sek

Urdnos humen kandritdsek osszesen

198.829 eFt

l.

M6rlegen kiviili t6telek
2005 . 2006, ds 2007. dvben tersasegunk etviillah a vdgelszdmolds alatt ldv6
I

a

hArom

Benyavagyon-hasznosito Rdszvdn),tdrsasegtol ds
Sz€nblnydszati Szerkezetatalakitisi
Kozponnol (Karolina knlfejtds rrjrendez6se) 6sszesen 5.607.595 eFr 6ndkr.i fugg6 es jdv6beni
kotelezettsdget

Atvillalt

kOtelezetts6g r€szletez6sei
eFt

Atvellalt k6telezettsdg Mecsek

I 312 346

ArvAllalt kdtelezetrsdg Borsod

660 407

AtvAllalt kdtelezettsdg Veszprdm

105 44,1

Karolina kiilfejtds kOtelezettsdg Atvellal6s

-

Teljesitett

itvillalt

I329.398

kiitelezetts6gek r6szletez6se:
eFt

2005 dvben teljesiretr 6tvAllak kotelezettsdg

t

2006 evben teljesitetr dtvellah korelezettsdg

369 754

2007. ivben teljesitett etvellalt k6telezettsdg

251 667

2008 evben teljesirert atvellalt kdtelezetrs6g

159 921

2009 dvben teljesitett Atvellalt kdtelezenseg

279 8)6

62

45 693

2005. dv

AIA

onellen6rzds miatti kotelezettsdg

6 898

2006. ev AFA helyesbitds miatti kotelezettseg
2010. dvben teljesitett
201

l.

)0'771

&villalt kdtelezertsdg

rst

793

6vben teljesitett 6tvellalt kdtelezeusdg

123 291

2012 6vben teljesitett 6tv6llalt kotelezettsdg

75 '705

2013. dvbenteljesitett ervillalt kdtelezetrsdg

66 356

2014 6vben teljesitett 6tvallalt kdtelezettsdg

3l257r

teljesitetr itvellalt k6telezetts6g

1'702

201 5. dvben

2016 6!,ben teljesitett 6tvallalt kdtelezettsdg

2l

6sszesen telj.sitett dtv:illalt kiitelezetts6g

618

1.989.576

2016, december3l-6n megl6vti virhat6an felmeriil6 kiitelezetts6gek iisszege:3.618.020

eFt

A

m6rlegen kivrili kotelezetts6g teljesitdsdnek eredmdnyre gyakorolt hatisa nincs, mivel
feladatokat a koltsdgvetesi egyedi tdmogatdsbol valositjuk meg.

Budapest, 2017 marcius 20.
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Alta16nos r6sz

l,l
A

A tirsasdg alapitisa

a

Kormany

2330/2004.(Xll. 21.)

sz

hat6rozataban intdzkedett

a

szenbdny6szati

szerkezetdtalakit6s jelenlegi dsjdv6beni feladataihoz illeszked<i rij rendszer

Jovehag),ta

a

kialakitisir6l
h6rom bdnyavagyon-hasznosit6 rdszvenytdrsasdg v6gelszemolessal t6rtdn6

megszuntetesdt
Jovdhag),ta a Benyavagyon-hasznosit6 Kozhasznri Tdrsasdg

Meghaterora

a

(KHT) megalapltdsar.

KIIT feladatait:

a szdnb6nydszati szerkezetalalakitasbol mdg hitralev<i dllami feladatok teljesitdse,

-

az dllami tulajdonu ,,medd6" szdnhidrogdn kutak kezeldsdvel, drtdkesitdsdvel

es

felszamol6s6val kapcsolatos dllami kotelezetts€gek ell6tasa,
a bdnya eromii integraci6s szerzoddsek megkot6sekor mdg nem ismen 6llami
kdtelezettsdgek vegrehajtasAval kapcsolatos teend6k elletesa.

Biztositotta a feladatok vdgrehajtdsdhoz sziiksdges tbrresokat:
engeddlyezte, hogy a KHT k6telezettsdgeinek vagyon6n6kesit6sb6l nem fedezheto
hanyadat a koltsdgvetds finanszirozza.

A Kormdny 353/2004.(XL 22)

sz. rendelete szerint a KHT tekintetdben a Szenbinydszati
Szerkezetdlalakitdsi Kozpont (tovebbiaLban SZESZEK) gyakorolta az alapitoi jogokat. a
tarsasegi 16szesedds tekintetdben a vagyonkezeltii jogokat es felugyelte a KHT tevdkenyseget
A SZESZEK a 26'7 /2006 (XI 20 ) Korm rendelet alapjdn megszlint, a Kormdny a Magyar
Binyaszati ds Fdldtani Hivatalt (tovebbiakban MBFH) jeldlte ki a SZESZEK jogutodjanak
A Kormany a Magyar BAnyeszati Hivatal etalakitiisiival ds a Magyar Allami Foldtani
lntdzettel. valamint a Magyar Allami Edtvos Lor6nd Geofizikai Intdzettel kapcsolatos
feladatokr6l szol6 220512006. (xl. 27.) Korm hat6rozat 3 pontj6ban egyetdrt azzal, hogy a
Binyavagyon-hasznosit6 Kdzhasznf Tdrsasdg feletti vagyonkezel6i jogot a Gazdasiigi 6s
K<izlekeddsi Minisztd um Atvegye a Szdnbdnydszati Szerkezetitalakitesi Kozponft6l 2007
janudr l-i hatiirid6vel
Az dllami vagyonrol szol6 2007. 6vi CVI torvdny ds a Nemzeti Vagyongazdilkod6si Tan6cs.
illetve Magyar Nemzeti Vagyongazdalkod6si Zrt megalakul6.sa a Gazdas6gi es Krjzlekedesi
Minisztdrium (GKM) alapit6i, tulajdonosi ds vagyonkezel<ii jogositv6nyait tdrsasagunk
vonatkozaseban nem veltoztatta meg.
A Nemzeti Fejlesztdsi Minisztdrium (NFM) jogel6djekdnt a Kozlekedesi, Hirkozlesi es
Energiaugyi Minisztdrium (KHEM) es a Magyar Nernzeti Vagyonkezeki Zn. (MNV Zrt )
kozott letrejott ,,tdrsasrgi rdszesed6s hasznositdsanak dtengedesercil" targyu Megallapod6s
alapjdn a Tirsasdg tulajdonosi jogait a NFM gyakorolta. melyet a Miniszter kdpviselt.

(X

a tulajdonos l6/2008
20.) szdmu hatdrozatdnak
megfelel6en B6nyavagyon-hasznosit6 Nonprofit Kozhasznu Korldtolt Felel6ssdgLi Tdrsasdgra
(tovibbiakban: Kft.) v6ltozott 2008. november l-t6l A valtozAs cdgbirosiigi bejegyzese 2009
janu6r 8-dn megtdrtdnt.
Tdrsasigunk neve ds cdgformdja

A Nemzeti Fejlesztdsi Miniszt6rium ds a Magyar Nemzeti Vagyonkezel6 Zrt a rdszesedds
hasznositasdnak 6tengedds6r6l szol6 megdllapoddst 2011. julius 4-6n megsznntettik. a
tulajdonosi ds alapitoi jogok gyakorJ6ja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt A viltozAs
cdgbiros6gi bejegyzese 201

I

szeptember I 2-dn megtdrt6nt.

Magyar Nemzeti VagyonkezelS 2n.2016 m6jusi dontdse szerint a Radioaktiv
Hulladekokat Kezel6 Kdzhaszni Nonprofit Kft 6s a B,nyavagyon-hasznosito Nonprofit

A

Oldal 3 / 37

Kft italakult. Az 6talakulds sordn a Radioaktiv Hulladekokat Kezel6 Kozhasznu
Nonprofit Kft., mint sz6tv6lo t6rsasag vagyonanak egy ftsze (az urandrc-banyeszathoz
kapcsolod6 kirelha trsi tev€kenysdg ell6tesahoz sziiksdges vagyonnal ds a kapcsol6d6
benyatelkekkel) a B6nyavagyon-hasznosit6 Nonprofit Kozhaszni Kft.-hez csatlakozott.
Kozhaszni

Cdgjogilag beolvaddsos kivel6s tortdnt

1.2 A Ttidasdg alapadatai:
A tirsaseg

neve

B6nyavagyon-hasznosit6 Nonprofit
K6zhasznu KorlAtolt Felel6ssdgu Tiirsaseg

8-ig

A tirsasag neve 2009. janudr

Banyavagyon-hasznosito Kdzhasznu
Tdrsas6g

Szdkhelye:
Trlrsas6g fi6ktelepei

ll26Budapest,Tartsayvilmosutca3l

em.

7629 Pdcs, Dobo Istvaln u. 89.
3501 Miskolc, Kazinczy u. 28.
2510 Dorog, Hosdk tere 15/A.
8800 Nagykanizsa,
1

Alapitis

kelte

Tevdkenyseg kezddsi

Kii\ly

it

20.Ill7.

673 Kiivigoszi3li3s, 0221 15 tusz

2004 december 27.

id6pontja

2005. janurir 17

Tersas6gtevdkenysdgdnekmin6sit6se

kozhasznirszervezet

Ad6szdm:

22143200-2-43

Cdgbejegyzds szdma ds kelte

0l

KHT cdgbejegyzds szima

ds

kelte

0

-09-908199

2009. januer 8

l- 14-000584 2005. februiir

2

A t6rsaseg statisaikai szimjele

221 43200-'1 t

Jegyzett t6ke:

120

A Tdrsasdg tulajdonosa

Magyar Allam

Tulajdonosi jogok gyakorloja

A Magyar Allamot megillet6 tulajdonosi
jogok ds kdtelezetts6gek osszessdget az
dllami vagyonr6l sz6l6 2007 dvi CVt
torveny
$ (1) bekezdds alapjrin a Magyar
Nemzeti Vagyonkezel6 Zartkoriien Miikdd6

t2-572-0 |

millio Forint

I
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Rdszvdn).tdrsas6g (szekhely: I 133 Budapest,
Pozsonyi ut 50.. cegjegyzekszam 0l- l0-

045784) gyakorolja.

Egy szemdlyben Czdmdn Miklos ldtja

A Tarsasig iigyvezetdse

el

201I januar 27 napjdtol
lakcime: 8800 Nagykanizsa, B6sze K,lmdn
koz 7

A konywezetds

modja

kett6s konywitel

VAlaszott

kdnyvvizsgalo

Fe[igyel6

bizottseg

Pdnzforgalmi

Dr. Ritky Mikl6s elnok
Buz6s Zsolt
Horvrth Zoltan

jelz6szimok

Intemetes honlap

2

Even Balance Szdmviteli 6s Szolgaltat6 KFT
( 1065 Budapest, Rdvay utca l0 lem 105.,
Cdgiegyzdksz6m: 0l -09- 18663?
Helyes-Pongo Agnes
8086 Felcsit, Arany Janos utca 1,6.

Magyar Allan <incstar
1003 2000-0028801 I -000000I 7
I003 2000-0028801 l -00000024
I 0032000-0028801 1-0000003 I
I 0032000-002880 I l-00060028

cime

wrryw.bvh.hu

A T{rsasig tev6kenys6ge
2.1 A tdnasig cdlja, felodatai

A TarsasAg cdlja a megsziint 6llami szdnb6ny6szati tevdkenysdg ut6n fennmaradt kornyezeti
ds vagyoni karok megszrintet6sdvel, a szdnbenyeszatbol ds az ur6nbinyiszatbol kikenilt
munkav6llalokat megillet6 juttatesokkal, valamint az 6llami tulajdoni b6ny6szati mdlyfurasok
kezel6sdvel kapcsolatos allami kdzfeladat ell6tdsa, illetve az abban tdrtdn6 kdzremlikddds

Feladata:

>A

vdgelszAmol6ssal,

jogut6d nelkiil megsziin6

bdnyavagyon-hasznosito
rdszvenlt6rsasagoktol szerzddes keretdben Atvett alAbbi kdtelezettsdgek teljesitese
a benyabezerdsi, t6jrendezdsi, bdnyak6r-rendezesi feladatok;
a felsz6mol6s alii

vont szdnbanya-v6llalatok volt dolgozoival kapcsolatos hum6n

l'eladatoki
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a felszamolas al6 vont szdnbanya-v6llalatok iratainak elhelyezesevel, az
adatszo196ltat6s megszervezds€vel kapcsolatos feladatok;

- a felsz6molisi eljdrdsok lez;r6s6val osszefu g96 feladatok.
- A bdnyavagyon-hasznosito rdszvdnltersasagokt6l szerz6dds keretdben itvett
vagyon hasznosit6sa

z

Az NFM hatdskordbe tartoz6 egydb banyabezarrisi, tdjrendezesi ds banyak6r-rendezdsi
k6telezettsdgek teljesitdse

r Az

illami, tulajdonu banyAszati mdlyfur6sok kezeldsdvel, hasznositds6val ds
felszdmoldsival kapcsolatos teend6k elletAsa:

-

az itvett benyeszati mdlyfurAsok 6llapotiinak. jellemzriinek, a kapcsolatos
teend6knek a felmdr6se, a kutakrol informAcios adatbiis (kutkatasaer)
Etrehozasa, az adatbizis karbantan,sa;
a kutakkal dsszefiigg6, megldv6 el6irasok, miiszaki szabalyozasok, kovetend6
eljArasok rendszerbe foglaldsa;

a

kutkezelessel, (fehgyelet. ellenorzds) dndkesitdssel, felsz6mol6ssal,
tdjrendezdssel kapcsolatos tevdkenysdgek m€gszervezdse ds vdgrehajt6sa,
valamint e tevdkenysdgek szabdlyozott modszereinek kialakitdsa;

>

A bdnya-er6mli integracios szerzoddsek megkdtdsekor mdg nem ismen, de ta.rtalmAt
tekintve az dtvetel rdszdt kdpez6 6llami feladatok tetesitdsdben val6 kdzremiikddds.

>

A

.

2014 jan$i\r l-t6l az Alapito 6l l/2013 (Xll 02.) sz6mu hatirozata szerint a Tdrsas6g
kotelezettsdge az urenbanyAszatban keletkezett baleseti j6raddkok ds a

bAnyaszattal kapcsolatos egyedi korm6nyzati dontdsek alapjen rdhdrulo feladatok
ellAtiisa

munkavegzdssel kapcsolatos egydb kandritdsi kdtelezettsdgek teljesitese

,

2016 julius 13-tol az Alapito 281/2016 (V.04.) szAmu hatarozata alapjan Tarsasagunk
vdgzi az ur6nerc-b6nydszat hosszu t6vu kdrnyezeti kerelheritesi feladatait, akkdnt,
hogy a Radioaktiv Hulladdkokat Kezel6 Nonprofit K6zhasznu Kft -t<!l tdrsasagunkhoz
akkreditdltdk a feladatot, a szuksdges szemdlyi 6s targyi eszkoz allomin),t
(K6vAg6sz6l6si Fioktelep)

A tdrsasdg dltal nyirjtoft szolgiltatds az egdsz orszdg teriilet6re kiterjed
Az alapito az Alapito Okiratban hozzij6rult ahhoz, hogy a Banyavagyon-hasznosito Nonprofit
Kdzhasznu Korldtolt Felel6ssdgii Tarsaseg iizletszeni gazdasegi tevdkenys6get is gyakoroljon.
Az rizletszerii gazdasrigi tevdkenysdget csak a kdzhasznu tevdkenysegek el6segitdse
6rdekdben, a kdzhaszni cdlt nem veszdlyeztetve gyakorolja.
A Tarsaseg a gazddlkoddsa sor6n eldrt eredmdny6t nem osztja fel, azt az Alapit6 Okiratban
meghatdrozott kozhaszni feladatok elletdsara forditja
Benyavagyon-hasznosit6 Nonprofit K6zhaszn[ Korlato]t Felel6ssdgri Tdrsaseg a
feladatokat az AIapir6 Okiratban feltrintetett tevdkenysdgek kerer6n belul l6tja el.

A
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2.2 A Tdrsasdg tuaekenysdgi kdre
Fttev6kenys6g
Mdrndki tev6kenyseg. miiszaki tandcsadds
Feketeszdn-beny6szat
Bamaszdn-, li gnitbanyAszat
K6olaj-, ft,ldgrz-kitermeldsi szolg6ltatds
Kavics-, homok-, agyagbanyeszat
Koolaj-kitermel6s
Foldgaz-kitermel6s
Egydb mdshova nem sorolt banyaszat
Epiiletdpitdsi projekt szervezdse
SajAt tulajdoni ingatlan adesvdtele
Sajiit tulajdonu, bdrelt ingatlan bdrbeaddsa, tizemeltetdse
Egydb termdszettudom,nyi, mfiszaki kutatds, fejlesads
Piac-, k6zvelemdny-kutat6s
Uzletviteli, egyeb vezetdsi tanacsad6s
Miiszaki vizsgalat, elemzds
M6shova nem sorolt egydb szakmai. tudom6nyos, miiszaki tevdkenysdg
Mashovi nem sorolt egydb kiegeszit6 iizleti szolgdltates
Szerrellen veg) r alapanlag gydnasa
V n s egyeb regyi termek gydndsa
Mdsz-, gipsz gy6rtAs
Villamosenergia-termel6s
Villamosenergia-szallitAs
Villamosenergia-elosztAs
Villamosenergia-kereskedelem
Viaermelds-, kezelds-. ell6tis
Hasznalt eszkoz bontisa
Vizil6tesitmdny dpitdse
Zdldteriilet kezelds
Oktatast kiegdszit6 tevekenys6g
Uren-, toriumdrc-bdnyAszat
Egydb b6nyiiszati szolgdltatris

2.3
A

A

Tdrsasdg

ki)6haslni to'iAenysige

T6rsasag tevdkenysdgdt k<izhasznu 6s a k<izhasznir tevdkenysdg el6segitese 6rdekdben
\ egzi.

lolyalon iizlerszeru vallalkozasi korben

A

Tdrsas6g k6zhaszni tevdkenysdge sordn olyan kdzfeladatot

lat el, illetve

annak

vdgrehajtdsaban kozremrikddik. amelyel
a krirnyezet vddelmdnek 6ltal6nos szabdlyairol szolo 1995. dvi

LIIL torveny 38.

$-dnak

a)-b) pontjai, valamint

Korm6ny tagjainak feladat- ds hatrskordrdl szol6 15212014. (Vl. 6 ) Ko.m. rendelet
65 d 8. pontja 6llami szervek feladatk6rebe rendelnek, ds ezen feladatok
kornvezervedelmi te\ eken) segek.

-

a bdnydszatr6l

szolo 1993. dvi

XLVlll
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-

(Vl 6.) Korm rendelet
szervek feladatkordbe rendelnek. es ezen feladatok

a Kormany tagjainak feladat- ds hatdskorer6l sz,6l,6 15212014

109.

$ 5. ponlja illami

komlezelvedelmi tevekeny:egek.

A TArsasAg kdzhasznu tevdkenysdge keretdben a megszilnt szdnbdnydszati tevdkenysdg ut6n
fennmarad6 kdrnyezeti 6s vagyoni k6rokozis megszuntetdsdvel, a szdnbdnydszatbol kikeriilt
munkavdllal6kat megillet6 juttatasokkal, az egdszsdgkirosodasb6l szArmaz6 kartdritdsekkel,
adatszolgdltatassal, igazoliisok kiallitAsAval stb., a magyarorszagi ur6nbanyaszatban 1993
december 3l-ig keletkezett baleseti j6radekokkal ds a munkavdgzdssel kapcsolatos egydb
kdrtdrit6si kdtelezettsdgekkel, az ur6ndrc-bdnydszathoz kapcsolodo kornyezeti kerelheritasi
tevdkenysdggel ds a kapcsol6d6 bdnyatelkekkel valamint az dllami tulajdoni medd6
sz6nhidrogdn kutak vagyonkezeldsdvel (hasznosit6s6val) kapcsolatos tevdkenysdget vdgez
A Tdrsasig 6ltal v6gzett c6l szerinti ki,zhasznI tev6kenys6gek:
Feketeszdn-banyaszat

Barnaszdn-, lignitbdnyAszat
K6olaj-kitermeles
FoldgAzkitermelds
Kavics-, homok-, agyagbAnyaszat
K6olaj-, foldgiiz-kitermeldsi szolgAltatis
Egvdb mdshova nem sorolt b6nviszat
Saj6t tulajdonu ingatlan adisvdtele
Piac- kozvdlemdny-kutatAs
Uzletviteli, egy6b vezetesi tanicsadis
Egy6b term6szettudomdnyi, mriszaki kr.rtatds, fejlesa6s
Mdrnoki tevekenyseg, miiszaki tanecsades
Miiszaki vizsgdlat, elemzds
M6shova nem sorolt egydb szakmai. tudomdnyos, mriszaki tevekenysdg
Viztermel6s-. kezelds-, el16t6s
Zoldtenilet kezel6s
Urdn-, toriumerc-bdnydszat

3

Sz6khely,telephelyek

526khelyl
Cime: 1126 Budapest, Tartsay V. u. 3. L em.
Leirdsa: 9 db b6relt iroda 296 m2 dssaenilettel.
Ldtszemr 12 fo, valamennyi, milszakids/vagy kdzgazdasagi fels6folru vdgzettsdgii
.A szekhelr egyulal a rarsasag kdzponrja is.
Mecseki fi6ktelep

Cime: 7629 Pdcs, Dob6 Istvan u. 89.
Leirdsa:
7 db bdrelt iroda (0 Ft,rh6), 252,5 m2 ossztenilettel, melybol 4 iroda a rersasag jellemz6en
mriszaki iratterak6nt iizemel
Ldtszem: 4 lo
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2 ftj fels6foku miiszaki vdgzettsegri ds 2lii kozdpfoku vegzetts6gri munkatiirsunk dolgozik

a

telephelyen.

A

mriszakiak fobb feladatai: a jogosultsagunkban l6v6 4 db szdnb6nyAszati bdnyatelek
vonatkozasiban a felel6s mriszaki vezet6i ds helyettesi feladatok jogszabelyban rogzitett
elldtdsa Ezen tulmenoen a b6nyak6rok szakirt6i vizsgAlata, tajrendezdsi, bdnyabezdr6si
tervek kdszitdse az enged6lyeztetdsi eljdrdsukhoz szlkseges kozigazgat6si egyeztetdsek
lefolltatesa Kiviteli munkik mtiszaki ellen6ri teend6nek ell6tdsa.
Kdzdpfoki vdgzetts6gri munkat6rsaink a Trrsas6g humen csopoftjanak tagjaikdnt a szen-. ds
urenbanyaszati humen kotelezettsdgeinkkel kapcsolatos, tovAbbe a berszimfejt€si feladatokat
ldtjrk el A fioktelephez a megsziint Mecseki SzdnbAnydk Vrlllalat er6miii integraci6ba nem
kerult binyateruletei taroznak
Ezen benyateruleteken 4 db jogosultsAgunkban ldv6 banyatelek van
P6cs-Mecsekszabolcs

-

Komlo

-

Szdszvi{r
Vasas

A Fioktelepen iratrer is mrikodik.

Miskolci fi6ktelep
Cime: 3501 Miskolc, Kazinczy u. 28.
Leiresa:
A tiirsasdg tulajdonaban ldvo 89 m2 6ssztetulertj lak6s megnevezesti ingatlan, melynek egyik
szobd.ja dokumentumtarkdnt funkcion6l.
L6tszdm 4 fti
3 fti fels<ifoku miiszaki vdgzettsdgii ds f<j adminisarariv munkatirsunk dolgozik a
telephelyen.
A mriszakiak fobb feladatai: Bdnyakar bejelentesek helyszini vizsgdlata, bAnyakarszakdrt6i
szakvdlemdnyek kdszitdse. AknanyilAsok rendszeres ellen6rz6se A kiviteli munkdk mLiszaki
ellenori teend6nek ellitdsa M[szaki-gazdasdgi tervek kdszitdse
Negyedik munkatdrsunk adminisztrecios feladarokat let el.
A fioktelephez a megszrint Borsodi Szdnbrinyrik Vallalat, Nogr6di Szdnbeny6k Vallalar es
Mitraaljai Szdnbrinyek Vallalat er6miii integrdci6ba nem kerult banyateriiletei ta(oznak
B-A-Z-, N6grdd-, ds Heves megydben.

I

Dorogifi6ktelep
Cime: 2510 Dorog, H6sok tere I5/A
LeirAsa:

Bdrelt irodahelyis6gek 6l m2 dssztenilettel. A 3 helyisdgbol I irattarkent funkcionil
A fi6ktelepen mtkddik a tdrsaseg gazdas6gi csoportja
Ldtszem: A targyid6szakban 2 fo fels6foku es 3 fd kozdpfoku vegzettsdgii dolgozo.
F6bb feladataik: a t6rsasdg gazdasdgi-, penziigyi-. szamviteli-, t6rsadalombiztositAsi-, ad6zasi,
statisztikai- 6s nlugdijbiztositrisi feladatainak rel.jes kdrii ellAt6sa Penzligyi-gazdas6gi tervek,
beszdmol6k kdszitdse, egydb adatszolgdltatdsok vdgrehajtdsa
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Nagykanizsai fi6ktelep
Cimer 8800 Nagykanizsa, Kiriily u. 20. I/17.
Lei16sa

Bdreh iroda i3 m2 osszterulettel
Ldtszam I fti. kozepfoki vegzettsdgii, referens.
Feladatai a kutak rendszeres helyszini ellen6rz6se. a biaonsigellenes-, vagy kornyezeti
k6rosodds kockdzat6val jaro 6llapotok megszlintetdsere irdnyulo munkik irdnyitdsa,
ellenorzdse. A kritfelszrimol6si-, kl'itkorzetek tdjrendezdsi munkiinak helyszini feliigyelete
A fioktelephez az orszeg tenjletdn taldlhato, vagyonkezelesiinkben lev6 meddri szenhidrogdn
kutak tartoznak.

K6vd g6sz6l6si Fi6ktelep
Cime. 7673 K6veg6sz6l6s 0222115 hrsz.
A Fioktelep rc1.sz6,rna. 421"o. aminek megoszldsa l0 fd felsofbku. 28 fb k6zdpfoktr ds 5 lo
alaptbku vdgzettsdgri.
A Tarsasag tulajdonosijoggyakorlojr4nak 283/2016 (V.04.) sz hatdrozateval Tdrsasagunkhoz
kerult a Radioaktiv Hulladekokat Kezel6 Kozhasznir Nonprofit Kft, mint szdtval6 tarsasag
vagyondnak egy rdsze (az urdn6rc-b6ny6szathoz kapcsolod6 kiirelha tdsi tevekenysdg
ell6t6sahoz sziiksdges vagyonnal ds a kapcsol6d6 biiryatelkekkel, illetve 2016. jflius l3{61
T6rsas6gunk vegzl
urfrnerc-banyAszathoz kapcsol6d6 kornyezeti kdrelhirit6si
tevdkenysdget

az

4

M6rlegelemz6s

1.1 Az eszkbziik alakuldsa
Befektetett eszkiiziik: 2016. 6vi tervezett dsszeSe 1.807.155 eFt, a 2016. dvi teny I 824 140
eFt, amely a tervezettndl 16.985 eFt-al tdbb, melyb6l befejezetlen beruhiz,s 51. 13 3 eFt.
A tervezettn6l nagyobb dllomdny oka, hogy a k<ivrig6sz6l6si telephely beolvaddsakor a
tervezettndl nagyobb osszegu befejezetlen beruhazdst vettunk et, amelynek nagyobb rdsze
aktiv6lesra kernlt 2016 dvben, kisebb rdszdnek nyilvantartAsba vetele pedig ethizodik 2017
dvre.

Forg6eszktiziik: 2016 evi terv 713 248 eFt a 2016. dvi t6ny 833.776 eFt, amely 120.528 eFttal tobb a tervezettndl Ennek okai:
- 20 !6. 6vben a beolvadis sorAn a tersasegunkhoz kerult 31.602 eFt drtdkben urAnpor.
- a fel6v sor6n tov,bbi 12.331 eFt keszlet kdpzoddtt. Ez az lr6I1por a vizkezeldsi
tevdkenysdg sor6n keletkezik tdrsasdgunkn6l.
- a koveletesek kdzdtt kimuratotr, szdnhidrogdnes tenilet teljesitdsehez kapcsolodo 2016. dv
utolso 4 h6napjAban visszaigdnyelt AIA dsszegek 2017. 6vben keriiltek kiutalasra
- 2016. utolso negyeddvben igdnyelt uran humdn tdmogatdsok kiutal6sa is 2017 dvben t6rtdnt
meg
Az ertdkpapir 6llom6ny a tervezett szintnek megfelel6en alal-ult.
A pdnzeszk6z 6llom6nya az 6th[26d6 AFA es urdn humdn lamogalas kdveteldsek magas
szintie miatt elmaradt a tervezeft6l

Il
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Aktiv id6beli elhatirolisok: 2016. dvi tervezett osszege 3.000 eFt, a 2016. dvi teny adat
1.359 eFt. A tdry allominy a tervezetthez kdpest 359 eFt-tai tobb, mivel a binyatelek
hasznosites 2016. IV negyeddves bev6tele az adatszolgaltatds kdsedelme miatt 20t7 evben
kerult kiszAmlA.zasra ,A 2016.6vben kisz6mldzott. de 2017 ever terhel6 kohsdsek
minimdlisan magasabb szinten alakultak minr a tervezet (bizrositasi-el6fizetdsi dijak, stb.).

4.2 Fonisok alakulisa
Sajit taiker A2016.6vi tervezett 889.793 eFr a20t6 6vi tdny8979lteFt,amely8. 8eFr
tal tdbb a tervezetthez kdpest.
Tarsasegunk jegyzeft r6keje 2016. dv soren 20 O0O,- eFtrol t20 0OO.- eFt-ra ndvekedert
A jegyzett t6ke valrozeset 2016 07.13 -en az urenos komyezetei karelharitasi tevdkenyseg
atvdtele kapcs6n a Radioaktiv Hulladdkokar Kezel6 Kdzhaszni Nonprofit Kft.-t6l iivett
100 000,- eFtjegyzett t6ke okozza.
A t6ketartaldk 6sszegeben 2016. dvben a valtozist ugyancsak az urAnos kdrnyezetei
k6relhdritiisi tevdkenysdg Atvdtele kapcsan a Radioaktiv Hulladekokat Kezel6 Kdzhasznu
Nonprofit Kft -t6l atvetr 144 859,- eFt tokda(aldk okozza.
Lekdtott tartaleklllomdnnyal nem rendelkezunk
Az eredminltartaldk 2016. 6vi ziro dllomdnya 631 693,- eFt. Osszessdg6ben 8.093 eFt-tal
emelkedett a tervhez kdpest. Ennek oka, hogy Radioaktiv Hulladekokat Kezel6 Kozhaszni
Nonprofit Kft.-t6l a 20l6.evi tervben szerepl6n6l magasabb osszegri eredmen)tartaldk keriilt
6tvdtelre.

C6ltanal6kok:

2016 dvi terv 10.793 eFr, a 2016 6vi tdny t4 595 eFt Az elterds 3.802 eFr
os novekedds, ameJynek oka, hogy a tenhez kepest 2016 evben tobb szdnb6nyaszari, uranos
a

hum6n es b6nyakdros per indult ds nem fejez6dott be a beszemolo k6szit6sdig.

Kiitelezetts6gek: A 2016. evi tdny 157.221 eFt, amely 952.456 eFt-tal kevesebb, mint a 20 16.
dvi terv.
Az eltdrds oka, hogy a k6viig6sz<il6si telephely beolvad6sakor a t6mogat6sb6l megvalosirorr
tergyi eszkozok dn6ke a passziv id6beli elhatiiroliisok kdzott keriilt kimutatesra, a terv
keszitdsekor pedig tevesen az e1.t.dot6l kapott informdcio alapjiin - a hosszu lejararu
kdlelezeft sdgek kdzott keriilt szemitdsba verelre
Passziv id6beli elhatdrolis: A 2016. dvi terv 513.140 eFt, a 2016 evi tdny 6sszeg 1.591.548
eFt, amely 1.078.408 eFt-tal tdbb a tervezettndl.
A ndvekedds alapvet6 oka hogy a 2016. dvi terv k6szitdskor - k6vAgosz6l6si telephely
beolvaddsakor - a tamogatesbol megvalositott targyi eszkdzdk erteke nem a passziv id6beli
elhatdrolasok kozott kenilt kimutatdsra.

5

Eredm6nykimutatSselemz6se

Az 6rt6kesit6s nett6 irbev6tele
2016 6vi tervezett osszege 66.373 eFt, tdnyleges dsszege 24.210 eFt, ez 42.143 eFt-tal
kevesebb mint a tervezet. A ten16l az elmarad6st a Gyiikdsi medd<ih6ny6 tdjrendezdsek
2017 dvre val6 6thriz6d{sa okozza, a megrendel6 finansziroz6si probldmdi miatt.
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A sajdt termel6sii k6szletek {llomin}rydltozisinak 6rt6ke 12.331 eFt, am€ly az urdnos
vizkezeldsi follamat sorin fennmaradri urinpor 20l6.6vben tdrsasigunknil k6pzddiitt
6rt6k6t jelenti.
Egy6b beY6tel
2016 6vi tervezett osszege I 547 797 eFt, tdnyleges osszege I 558 146 eFt, l0 i,19 eFt -tal
nagyobb osszeg kenilt elsz6mol6sra.

Az egy6b bev6telek iisszetevtii

t.4921 088

2016. t6nv
eFt
3 232
1 497 724

0

0

0

14 405

17.361

0

4.509

2 956
4.509

39 304

35 320

2016. terv

Eft6kesitett immateriAlis iavak ds tdreyi eszkozok
T
6sok felhaszndldsa
0. szemlaoszt nyilvdntanott koveieldsre befoly

0

osszes

Celtartalek lelold6s
Egydb bevetel
T6mogat6sb6l megval6sr-rlt beruh6z6s
6n6kcsokkenese

Ell616s
3 232
3 636

-i

984

Az immateridlis javak ds tirgyi eszkozok dnekesitdsdb6l 2016 evben 3.232 eFt- bevdtelt
realizdltunk az tarsasag egyik aut6janak cserdje sorAn

-

tamogatasok (b6nyabeziir6s. ur6n) felhaszndJdsdnak tervezett osszege 1.494.088 eFt,
t6nylegesen 1.49'1.724 eFt keruh elszdmol6sra. A tervezetthez k6pest a tobblet alapvet6en
a szdnhidrogdnes teriileten mutatkozik

-

A cdltanalek feloldas tervezett osszege 14.405 eFt, tdnylegesen 2 956 eFt-tal tobb. mivel

A

a

2016. dvben a tervezetthez kdpest tobb per fejezodoft be.

- Az egyeb bevdtelek osszege 4 509 eFt-tal tobb a tervezettndl, amely egyrdszt, a
k6v6g6szolosi telephelyet 6n villimkinal kapcsolatos kdrteritesb6l, k6tb€rek-k6sedelmi
kamatok osszeg6b6l, misrdszt biaositdsi dijak visszateritdseb6l ds a nyilvintartott
behajtesi koltsdg6tal6ny kivezetes6b<il adodik.

A

tdmogatasbol megvalosult firgyi eszkozok targydvi dndkcsokken6senek megfelel6
osszegij halasztott bev€tel elsz6mol6sa 35.320 eFt. A tervhez kdpest lAthat6 elmarad6s
oka, hogy az RHK KIi.-t6l itvett eszkozdk drtdkcsdkkendsi leirds6nak kulcsairol nem
rendelkeztunk pontos informdciolikal.

Anyagiellegii r{forditdsok:

A 2016 evi tervben szerepl6 osszeg 859.814 eFt, tdnylegesen elsz6mol6sra kerult 864.464
eFt. Az elterds 4 630 eFt, amely egyrdszt az igdnybevett szolgAltat6sokn6l jelentkez6
t6bbletb6l ad6dik - a szdnhidrogdnes terulet tobblet teljesitdse miatt -, mesreszt a kdzvetitett
szolgiltatisokndl jelentkez6 elmaradas miatt jelentkezik - a gyiik6si medd6h6ny6
t6jrendezdsdnek 2017. 6vre tolodik et

Szem6lyi jelleg6 riforditdsok
2016-ban 670 416 eFt-ot terveztiink, tdnylegesen 642 617 eFt realizril6dott, M eher,6s -27 .'799
eFt.
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A tervhez k6pest a bdrkdltsdgn6l l 071 eFtot takaritottunk meg
A szemdlyi jellegri egyeb kifizetdsek dsszege 21 028 eFt-tal kevesebb, mint a tervezett. Ennek
oka elsosorban az, hogy az ur6nos tenileten a magdnszemdlyeknek kifizetett humdn jrlraddkok
es nem vagyoni, dologi kdrtdritesek tdnylegesen kifizetett dsszege 18.402 eFt-tal alacsonyabb
mint a 2016.6vi uzleti tervben szerepl6.
A bdrj6ruldkokn6l a tervhez k6pest 5.700 eFt megtaka t6s jelentkezik a bdr es az egydb
szemelyi jellegii kifizetdsekhez kapcsolodoan.

f

rt6kcsii kken6si

Ieiris

2016. evben a tervben 56 l9l eFt, tdnylegesen 47.281 eFt 6sszegr.i dndkcsokkendsi leirest
szdmoltunk el Az eltdres 8 910 eFt, amelynek oka egyrdsa, hogy a RHK Kft -t6l dtvett
eszk6zok irtdkcsdkkendsi leirisinak kulcsair6l nem rendelkeztrink pontos informdciokkal,
mesrds, a bemhizisok aktivalesenak id6pontja Athuz6dott 2016 m6sodik fdl6vere.

Egy6b

riforditisok

A 2016 dwe tervezeft egydb raforditesok osszege 27.890 eFt, tenylegesen 40 330 eFt kerult
elsz6mol6sra. Az eltdres 12440 eFt. Az eltirds alapvet6 oka hogy az RHK KR.-r6l iitvett
eszkozok lizembe helyezds€nek elmaraddsa miatt es a CH kutakhoz kapcsolod6 be nem
jegyzett szolgalmijogok utan - t6rvdny vdltozesa miatt - terven feluli endkcsdkken6st kellett
elsz6molnunk 6.752 eFt dsszegben. Tovribb6 a 20l6.dv sor6n lecserdlt auto kcinyv szerinti
dneke is elsz6molSsra kenilt az egy6b riiforditAsok kdzott.

iizemi (iizleti) tev6kenys6g eredm6nye
A2016. dvitervezett osszege -161 eFt, a2016. dvit6nyleges l5 eFt. Az elt6res 176 eFr
P6nziigyi mf veletek eredm6nye

A 2016-os tervezett dsszeg I 500 eFt, tdnylegesen 1.345 eFt realizelodott. A csokkends oka az
enekpapir kamatok folyamatosan csdkken6 mendke.

Ad6zis el6tti eredm6ny
2016 dvi terv szerinti ad6z6s el6tti eredmdny I 339 eFt, 2016. dvben tdnylegesen I.359 eFt,
az ehdrds 20 eFt tdbbler.

Tdrsasigunknak

2016 dvi terveben 0 eFt. tdnylegesen

I

eFt tirsasegi ado fizetesi

k6telezettsdge keletkezett

6

Miiszaki feladatokkal kapcsolatos kdlts6gek terv - t6ny adatai
6.

t

/ilk mi tutajdohi binydszati mityfirbokkal

kapcsolatos kiiltsdgek

A CH rizletag 2016 dvi munkaj 6t a 23 3 0/2004. ()CL 2l ) KormAnyhatArozat, az MN V
Zn-vel hatdlyos vagyonkezeldsi szerz6dds a 2016. dvi azleti terv 6s a 2015 ill 2016.
6vi, ,,Bdnyabez6rds" koltsegvetdsi eloirinyzat alapjin az NFM-mel kotdtt tamogatdsi
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szerz6ddsek, 1rvAbb| az MNV Zrt fele k6szitett vagyonkezeldsi feladattew alapjiin
vdgezte.
A tervfeladatok vdgrehajtesa a kovetkez6k szerint alakult

VaS/onkezel6si feladatok

A

vagyonkezeldsi tevdkenys6ghez tanoznak mindazon munkAlatok, amelyek a
kutakkal kapcsolatos inform6ci6k, dokumentumok kezeldsdre, a kutak miiszaki
dllapotiinak meg6rzdsdre, szriksdg esetdn a miiszaki ds komyezeti 6llapot
helyre6llitdsdra 6s a kutak rendszeres ellen6rz6s6re ir6nyulnak
A tergyid6szakra a tervezett 21.460 eFt-tal szemben a tdnyleges kdltsdg 12 830 eFt
Az eltdrds rervezettndl ldnyegesen kisebb kiadest igdnyl6 biaonsagi
intezkeddsek miatt keletkezeft
felszabadulo kiaddsokat kutfelszamolasra
csoportositoftuk et.

lett

a

A

Kitfelszrmolis
A banyaszatr6l sz6l6 1993. dvi XLVlll tdrvdny alapjan a nem hasznosithat6 kutak
vonatkozasAban a t,jrendezds a kutak tulajdonos6nak .ielen esetben a Magyar
Allamnak a kdtelezettsdge. A 233012004 (XI21 ) Korminyhaterozat ds a
benyiszati melyfurisok vagyonkezeldsdrol szol6 szerz6dds alapjin ezen kotelezettseB
vdgrehajtesa a Banyavagyon-hasznosito Nonprofi t K62haszni Kft feladata.
A tdjrendezds vegrehajtasanak els6 f6zisa a kutak felszin alatti biztonsagba helyezdse,
miiszaki felszimoldsa.
A miiszaki felszimolds gyakorlatilag azt jelenti, hogy a kirt fi-rrdsa sorAn har6ntolt ds
fluidumot, gezt vagy vizet tartalmazo rdtegeket cementdug6val elzerjdk, annak
drdekdben, hogy a kutb6l semmilyen anyag ne kernljbn a kornyezetbe, 6s ne okozzon
munkAk elvdgzdsdhez legl6bb esetben kutjavit6 berendezds
szennyezdst.
igdnybevdteldre van szukseg, amelynek bejdro utat es betonalapot kell biztositani A
cement dugoval to(dnt elz6ras ut6n a kitfejet leszerelik 6s a bdldscsdvet a betonakna
aljan (1,5 m a felszin alatt) elv6gjak.

A

t[l

Az iizleti terv a tervezdsi ds engeddlyezdsi kdltsdgeken
a bedrkez6 aj6nlatok
fuggvdnydben 5-7 db kut kitjavito berendezdssel tort6n6 felszamolAsanak koltsegeit
tanalmazta 350 000 eFt kdltsdggel
A kozbeszerzesi eljardst kbvet6en az opci6s lehetcisdgek rdszbeni kihaszndldsival 8 db
ki.rt felsz6moldsa valosult meg 6sszesen 400.421 eFt k6ltsdg mellett.
Ezen feli.il elkdszittettiik ds engeddlyeztettiik 30 db kut mriszaki felszamoldsi tervdt.
tov,bbi 10.303 eFt kdltsdggel.
Tij rendez6s (rekultivlici6)

A t6jrendezdsi

kbtelezettsdgek teljesitdsdnek m6sodik, szakaszdban a betonakna es

berendezds alap kerul elbontesra ds elszdllitdsra. Amennyiben a kLltk6rzetben a fiirAsi

technol6giiib6l adod6 fur6si iszap is fellehet6, akkor azt, mint veszdlyes hulladdkot
artalmatlanitani kell. A munkrik befejez6se utdn a teriilet visszakeriil az eredeti
mtivelesi6gba.
A targyi idoszakra a be6rkez6 aj6nlatok fuggvdnyeben 6-10 db kirt korzetdnek felszini
rekuhivdciojrit valamint kb. 50 db m6lyfuras rekultivdci6s terveinek elkdszitdsdt
tervezliik, dsszesen 98.263 eFt kdzvetlen kdltsdggel.

A kcjzbeszerzdsi eljiris eredmdnyekent megkotott szerz6dds alapj6n 8 db haszn,laton
kir,rili bdny6szati celu mdlltires korzet6nek tijrendezdse fejez6dOft be 2016 evben.
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osszesen 81.995 eFt koltseggel, ds elk6sziilt, engeddlyezesre

kenilt 40 db mdlyfuriis

t6jrendezdsiterve is, toviibbi45 691 eFt-drt

-

Kutak hasznositisa

A fentiekben mir hivatkozott kormAnyhatdrozat

ds vagyonkezelesi szerz6dds alapjdn
feladatunk a geol6giai ds miiszaki ellapotdftdkeldsek alapjrin m6s celu hasznositdsra
alkalmas kutak hasznosit6sba adasa (haszndlatba adas, bdrbeadas). A 20t3-ban
kidolgozott piilyrizati es szerz6desi feltdtelrendszer alapj6n 2016-ban 2 db kit
haszndlatba ad6s6ra kenilt sor A201s-benaMANNVIT Kft. eltal kesziten 30db kithasznositasi portf6li6 alapjan 2 db kirt hasznositdsi pelyazat6t bonyolitottuk le ds robb
tucat kit esetdben intdztrik a banyaszolgalmi jog bejegyzdsi eljrirdst.
A kutak ert6kesitese nem tersasegunk jogkOre, igy jelenieg csak az drdkesites
eltlkeszitesi folyamatdban vesziink rdszt.
A hasznositas te.vezett 8 500 eFt-os koltsdgevel szemben a tdnyleges rdforditds
2.459 eFt A megtakaritast a hitfelszemolasi ds t6jrendezdsi munkdkniil haszndltuk fel.

A CH iizletdg 2016. 6vi feladatait a tervezett 490.673 eFt kiizvetlen ki,lts6ggel szemben
554.180 eFt kiizvetlen kiilts6g rrforditissal teljesitette.

6.2 Szi binlhzati kiihsigck

Binyabeziris

A

bdnyabezdrdsi tevdkenysdgekre 83062 eFt k6ltseget terveaunk, es 58410 eFt
val6sult meg. A tervezett6l tortdn6 elmaradis oka alapvet6en a Miskolc Berekalja alatt
hirz6d6 mrirtonbdnyai v6gatrendszer tdmeddkeldsdnek elmaraddsa, amelynek
megkezddsehez is az elozetesen feltdtelezettndl joval tdbb miiszaki informdcio
beszerzdsdre van szuksdg
Ugyanakkor eredmenyesen befejez6dOtt az Ormosbdnya
aknai vdgatrendszer
2015-ben megkezdett homokzagyos tomeddkeldse, amellyel mintegy 700 m
felszinkdzeli, lakott terrilerre is potencialis veszdly jelent6 briayaterseg t6meddkelese
val6sult meg.

VII

Tijrendez6s

A tAjrendezesi tevekenysdgiinke

osszessdgdben 58 231 eFt kdltseget terveztiink, k6r
nagyobb munka, a pecsi Istv6n I-IL aknai medd6h6ny6 6s a szintdn pecsi, Gyukesi
medd6hdnyo trijrendezdsenek kivitelezdsdvel,
Az lstvin aknai medd<ihiny6ra tervezett kdltsdghez kdpest a kozbeszerz6si eljdr,s
eredmdnye alapj6n megkdtott szerz6ddssel - valtozatlan mfiszaki tartalom mellett
jelent6s koltsdgmegtakaritest 6rtrink
tdjrendezesi munka kifog6stalan
min6segben elk€szrilt.
A Gynkdsi medd6hdny6 fijrendezdse azonban teljes mdrtdkben elmaradt 2016-ban.
melynek oka a munka elvegzesdhez szukseges az erintem onlormanyzattal tdndn6
megdllapodds onhibiinkon kivrili elmaradAsa
Az alapvet6en 2015-re tervezett herendi partfal tereprendezds munkAinak legnagyobb
r6sze athuzodott 2016-e. ezen a teriileten a tervezett 1.110 eFt-tal szemben a
tdnyleges koltsdg 22.783 eFt lett
meredek rdzsrjkcin nem v6n es meg

el A

A
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megnyugtat6an nem megoldott mriszaki akad6lyokba utkdztilnk a munka hat6sdgi
atvdtele nem tortdnt meg 2016-ban
A tejrendezdsi feladatcsoportra forditott targydvi kdltsdg tisszesen 40.344 eFt lett.

Binyakir
A banyakaftalanitasra

a 24.457 eFt tervkdltsdggel szemben tdnylegesen 21.106 eFt-ot
fizettunk ki.
Vagyon hoz kiitiitt ktitelezetts6gek

A

vagyonhoz k6tott kotelezettsdgeink (ingatlan adok. tersashii kozos kdltsdg,
ingatlan hirdetdsek) teljesitdsdnek koltsdgyonzata a tervezettel kdzel azonos.
1.522 eFt

A sz6rb6nyiszati kiitelezettsdgeink 2016. 6vi teljesit6s6nek iisszes kiizvetlen kiiltsdge

a

t€rvezett 170.671 eFt-hoz k6pest 123.382 eFt lett.
Az ijzletilg tervezetthez k6pest tiirt6nt kiilts6g elmaradisdt a sz6nhidrog6nes iizletig
tiibblet tev6keny6g6re forditottuk.

6.3

Szinhinyiszati

hunli

kiitelezeftsigekkel kapcsolatos kdhsigek

A

szdnb6ny6szati human kotelezetts6gek teljesitdsdnek 75 150 eFt-os koltsdgvonzata
gyakorlatilag megegyezik a tervezettel

6-4 Ufihbihliszati humdn kitlelezettsdgekkel

kapcsolatos kiiltsigek

I

Tirsasagunk 2014. januiir ota vdgzi a mecseki urdnbenyeszok balesetijdraddkaival, egydb
munkahelyi egeszsdgkdrosoddsaval kapcsolatos teend6ket, az allami kotelezettsdg
viselojekdnt.
A koribbi dvek tapasztalatainak figyelembe vdteldvel a beszimolt id6szakra tervezett tel.ies
kohsdg 225 000 eFt volt, amely tdnylegesen 198 829 eFrban realizalodott
Az elmaradas oka alapvet6en a szigoru takardkosseg. masr6szt az. hogy tobb ugy kenilt peres
fizisba, mely perek 2016-ben nem z6rultak le

6.5

titi

kinyezai k4rclhiittis
A feladat az azt ellato K6vegosz6l6si telephely teljes szemdlyi-, ds tArgyi eszkoz
illomlnyival 2016. julius 13-tol kerijlt tArsasagunkhoz a Radioaktiv Hulladdkokat Kezelcj
Nonprofit Kozhaszni Kft-t6l A tevekenysdg a cdgjogi aktusrol fuggetlemil zavartalanul ds
Urinirc-hdnya hosszri

zokken6mentesen fol1t.
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2016.

Urindrcbdnya hosszi tdvi kiirnyezeti kirelh{rit{s
(EFO

Kiirnvezctv6delmi c6li tev6kenvs6s iizemeltet6se
2. Visirolt szolgriltatrisok
2.1 Monitoring ds labor tevekenyseg
2 2 Banyrszati tevikenysdgekhez kapcsol6do
1.

308 195

3r3 325

205 183
18 622

t92 010

3. Beruh6z6s

I
3.2

Eszkozbeszerzes

LdtesitmdnyldtrehozAs

A 3.1. soron l6that6 koltsdgtilldpes

67 001

t4

55 500

szolgdltatdsok
2.3. Kornyezetv6delmi esrizemeltetisi
tevdkenvsdghez szukseqes szolgAltatAsok

3

2016.
f6l6v
t6nv

Il.

tr. f6l6v
terv

756

2 471

248t

20 645
2{ 390
9 390
l5 000

29 164

5{ 28{
l5 282

i9

002

az NFM-mel kdtott eredeti tdmogatAsi szerzodes szerinti

els6 tamogatesi rdszlet dtutalesenak k€sedelmdvel fiigg dssze (Az I fdlevben e soron a
tervezeft 16.110 eFt-tal szemben mind6ssze 2 122 E Ft koltsegfelhaszndes tortdnt
A 3 2 Ldtesitm6ny ldtrehozds soron jelentos koltsd$ullepes Iathato. melynek nagyajizala az.
hogy eredetileg - a kolts6gvetesi tamogatas mellett az E-i banyauzemek vizfelteldsevel
osiieftrggdsben elengedh;tetlenut szuksdges, folyamatban l6vti vizrerdszer b6vitdsi
beruhrizds megvalositisdra kivdntuk felhasznilni az U;rinnal szennyezett benyaviz tisztilasa
sorin mellekterm6kkdnt keletkezti urenkoncentretum 20l6 6vi exportja erbevdteldnek
jelent6s rdszdt. E forres helyett azonban a szigoru kdltsdgtakardkosseg eredmdnyekent a
'komyezetvedelmi
tevdkenysdg iizemeltetdse ds a vesrrolt szolgdltatisok teruletein tonent
me$akaritAsokat hasznaltuk Gl.

BcruhIz6sok
Beruhtizis

2016.

2016.

Terv

T6nr

f,lt616s

eFt
Eev6b 6p,iletek, epitmenyek
Egydb informatikai beruh6z6s

Miikodtet6

ds

kiszolgalo

eszkozbeszerz6s

lneatlanok. vagvoni dndkii jogok
lmmaterialis iavak
Egveb
Osszcsen

-39 i88

78 i90
980

39 002

i1

06'7

22 604

610
2 550
l 000

961

- 1.589

1.000

0

111.621

61.830

-ll7

64i

620

-lI

,161

-20

vizkezeldsi
Egy6b 6piiletek, 6pitm6nyekl a 39 388 eFt-os megtakarites oka. hogy az urinos
az
f'eldvben
mivel
."?arr"i' UOri,.ti beruhdzds sajat forrirsbol tervezett rdsze elma'adt'
jelentkezo
likviditAsi
toneni u.anp".o*ia drtdkesitd;b6l szirmazo penz a 2017 dvben
probldmdk kezeldsere letttanaldkolva.

t
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Eg5r6b

informatikai beruhizisok:

a

tervezetndl kisebb dsszeg keriilt felhasznelasra'

Mfikiidtetti es kiszolgil6 eszkbzbeszerzosre a tervezett 34 067 eFt -tal szemben 22 604 eFtot kdlldttlink, mivei szigoru k6ltse$akarekossag eredmdnyekdnt nem keriilt sor az
elhaszn6l6don gdpkocsipark lecser6lisdre

lngatlanoh vagyoli 6rt6ki jogoknal

a tervezett kiadas 640 eFt, tdnylegesen enn6l 20 eFt-tal

kevesebb mertilt fel.

Immateridlis jrvak: a tervezett 2.550 eFt-tal szemben tdnylegesen csak az integr6lt virus is
k€mprogram licenszdnek (ESET Endpoint Security Business Edition) megijitisa es egy ij
szamit6g6pre operecios rendszer 6s irodai szoftver v6s6rlasa tdrtdnt 961e Ft osszegben.
Egy€b: elore nem l6that6 beszerz6si igdny nem tortdnt.

A 2016 evi rizleti tervunkben a beruhazasok tervezett, uzembehelyezisre keriilo
dsszesen 254 457 eFt volt, mig a t6nylegesen iizembe helyezett beruhazesok

dsszege
dsszege

250.545 eFt.

Az RHK Kft.-t6l a beolvades soran 234.049 eFt befejezetlen beruh6z6st vettunk et, amelynek
jelentos rdszdt m6,r a kordbbi dvekben haszndlatba keriilt, azonban az aktiv6l6st csak
t6rsas6gunk vdgeae el.
2016. 12.31.-6n a befejezetlen

8

bcruhizds dllomdnya 51.133 eFt.

L6tszdm- 6s szem6lyi jellegii rdforditfsok

86r, szemdlyijelleg0 kdltseg

6s

berjll,Iuldkok 2016. 6vi terv-tdny 6sszehasonlit6sa
2016. 6vi

terv

Megnevez6s

2016.6vi
t6ny

elt
Bdrkohseg egyszeri tdtelek ndlkul

t

Llrdrds
cI t

.t

941

250 870

-1.071

-0.,11

251.9{l

250.E19

-1.07

t

,0.{3

52 r34

19 508

-2 626

-5.04

jellegt

262 828

214 126

-18 402

-7,00

Szem6l]i j.llegii egy6b kifi zet6sek
Berjiruldk

311.962

293.931

-21.028

-6,68

77 5i l

75 189

25 982

22 624

-3 i58

25

Egyszeri bdrkohseg

lrirkiilts€g
Szemelyi jellegri relorditesok egyszeri ndlkul

Ldtszamledpitds szemdlyi jellego egyszeri
kdltsegei
Kandritds fizetds miatt elszemolt szemdlyi
egyeb

-3,02

Kandritds fizetds miatt elszdmok b6rj6ruldk
Brirj:iru16kok

r

03.513

97.Ell

-5.700

-5.51

Szem6lvi jellegii r{fordit:isok

670.{16

612.617

-21.199

-,1,15

10

619

-2,86

l8

.{5

-1,t7

Zar6 ldtszdm (osszes foglalkoztatott)
Atlagldtszem (6sszes foglalkoaatott)
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L6tszim-,

6s

b6radatok 2016. 6vi terv-t6ny iisszehasonlit{sa
2016. terv

Megnevez6s
fd

.ll

Teljes munkaid6ben foglalkozratoft ak
RdszmunLaid6ben foglalkoztatottak

i
{8

6sszesen,
Tiszteletdi
\ lcrl.rzast ritl

Alkalmi munkav6llalo
Ossresen:

A drsaseg ziir6 ldtszima 2016. dv vdgdn 68

2016. t6nv

elt

f.i

231 264
t3 274

,11

2.1{.538

.15

-1

et t
234 577
I0 99i
2,15.570

3

120

I

857

3 I20
r 5i2

426

650

251.9,1t

250.870

flo.

Ta$as6gunk- 2016 dvi elfogadott uzleti tervdben meghat6rozott bdrkdhsdg 251 941 eFr.
tdnylegesen felmerult 250.870 eFt, a megrakaritas I 07l eFt.
A 2016 evi bdrkifizetesek a tulajdonos eltal kiadott irenyelvek szerinr tdndntek. Bdrfejlesztds
2016. €vben nem volt
A szemdlyi jellegii egydb kifizetdsek risszege 21.028 eFt-ral kevesebb, mint a tervezett.
A tirsasdgunkndl 2016 -ban kollektiv szerzridds ds cafetdria szabelyzar kerult kiadesra a
kcivAg6sz<il<isi telephely beolvadesat kovetoen.
Az egyeb szemdlyi jellegii r6forditrisokniil 2 626 eFt megtakariris keletkezetr.
Td,rsas,gunk a szemdlyi jellegr.i egydb kifizetesek kriz6n magdnszemdlyeknek kifizetett nem
vagyoni 6s dologi kafidritdseket szamol el, amelynek a 2016. evi tervezett 262 828 eFt voh,
mig a tdnyleges dsszeg 18.402 eFt-tal alacsonyabban alakult. 244 426 eFt dsszegben
A berjiruldkokndl 5.700 eFt megtakarites realizalodoft a bdrkolrsdgen ds a szemelyi .ie egri
egyib kifi zetesek sorokon eldn megtakarirdsokhoz kapcsolod6an.

ij

9

Kdrnyezetv6delem

A tfusasag 2.1. pontban rdszletezett feladatai mind szenbAnyiszati, mind szdnhidrogdnes,
mind uranbanyAszati teruleten kozvetleniil, vagy kdzvetetten jelent6s mdrtekben a
kornyezetvddelmi vonatkoz6s[ak

9.1 Szdnbdnydszati iizlefig
A megsztint banyaszati tevdkenysdg utan fennmaradt kdrnyezeti karok megszrintetdsdvel
kapcsolatosan az al6bbi tevdkenysigeket vdgeztiik:
Vegyi szennyez6sek

A bdtonyt*enyei vasiti rukodi teriiletdn 7 dvvel ezel6tt megkezdett talaj is
talajviz k6rmentesitdst a kornyezetvddelmi hat6sdg 2014. dvi helyszini ellenorzdsdt
6s intdzkeddsdt k6vet6en befejeauk, 2016-ben a kirmentesitdsi monrtoring
tevdkenyseg zajlon.

-

Doroghdza, Minkes bdnya um teriiletdn a talaj 6s talajviz szenhidrogdn
szennyezettsdg tdrbeni lehatArolas6t ds a kirmentesitdsi beavatkozas terv6nek
hatosligi elfogadasdt kdvet6en a nyilt kdzbeszerzdsi eljfu6ssal kivelasztott
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kivitelezri elvdgezte 2013-ban a beavatkozas L utem6t, vagyis a teljes szennyezett
talaj kitermeldsdt, 6rtalmatlanitAsdi ds cserejdt. Az irralmatlanitott veszdlyes
hulladdk mennyisdge 2200 I volt A beszdmolt id6szakban kdrmentesitdsi
monitoring-rendszer uzemeltetdse zajlott.
Az egykoi Putnok aknai gab'aniz.iki iizen te.|jletdn mrikodterett monitoring kut
adatsorai alapjen az illetdkes komyezetvddelmi hat6s6g elrendelre a kimutatott
nehdzfem szennyezds lehatarolasat A kiterjesztett kutatas alapjan benlujtort
tdnyfelterisi dokument6ci6t a hatos6g elfogadta, ds mint pontszerii szennyezd
forrast. annak egy ij monitoring kit kialakitasaval tdftdn6 rendszeres ellen6rz6sdt
rendelte el

Felszini 6s felszin alatti vizek v6delme

-

A

banyaszati celu vizemeldsek megszrintetdsdt kdvet6en visszatel6 felszin alatti
vizek emelkeddsi folyamat6nak (vizszint ds vizmin6s6g) ellen6rzese cdljdb6l a
korabban ldtrehozott alibbi monitoring rendszereinket folyamatosan rizemeltettiik

>
;
>
;
/
i

mecseki retegvtz es talajvtz
pdcsi felszini vizfolyisok rendszeres vizmin6sdgi ellen6rzese

Szeles Edeldny terulete
Putnok terulete

Feketevolgy teriilere
Ozd-Farkaslyuktenilete
Salgoradiini talajvlz

- A felszin alatti bdnyatersegekbrjl

felszinre jut6 bdnyaviz miiszaki ds vizjogilag

i

rendezett elvezetdse drdekdben fokozott er6feszitdseket tettiink pet6fibany6n, ahol
megval6sult miiszaki rendez6s vizjogi engeddlyeztetese
a szolgalmi jog rajtunk
kivriliil16 okok miarti hidnya okin - egyenl6re nem j6rr eredmennyel A szolgalmi
jog rendezdsit szerz6ddssel dtadtuk az illetekes onkormAnvzatnak

-

Tijsebek

A

hercndi hotgrisztri szomszddsrigiban ldv6 egykori kulfejtds rezsr.istabilizil6si
munkdira vonatkozo tervdokument6ci6t 6s klil6nboz6 szakliat6srigok iltal el6irt
szakvelemdnyeket elkdszitettlik es engedelyeztettiik, a kiviteli munk=6kra vonatkoz6
kozbeszerzesi eljerast lefolylattuk A kiviteli munkik 2015 Il leldben megkezd6drek,
ds kisebb-nagyobb megszakiriisokkal 2016-ban is folltak
A Pi.s, Isi'dn okhoi mefuliihdnyri kiegel'zit6 t6jrendez6sdr elvdgeztnk.
Felszin alatti binyat6rs6gek felszinre gyakorolt hatisa

A lakott teruletek alatt folyatott
nyomon kdvetesdre
mdressorozatokat

i
>
>

az

biny6szati tev6kenysdg okoaa felszinmozg6sok
alAbbi geoddziai ellen6rz6 rendszereken veqeztiink

Salgotarjrln
Vdrpalota

Tovibb6 ugyancsak geod6ziaj ellen6rz6 mdrdsi hdl6zatot miikodtetnnk

a

.jogosultsiigunkban ldv6 mecseki benyatelkek terulet€n. (Vasas, Sz6szv6r, pecs_
Mecsekszabolcs,)
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- A v6gatbiztositisok

tdnkremenetele Altal eloidizett fed6k6zet mozgesok felszinre
dpuletek
rong6lod6sa stb.) megel6zdse cdlj6b6l n6h6ny kisebb volumenfi tevekenysegen kiwl
az Ormosbdnya kdzsdg alatt kis mdlysigben hizodo viigairendver
!:fglelii!
frrrolyukakon keresaUl aramoltaton homokzaggyal tOnen<t t<imeddkeldsdt.

gyakorolt kes6bbi hat6s6nak (beszakad6sok, horpek, stillyediek,

2 A szdnhidrogan iizlefig kiirnyezetvedelmi vonat*ozdstl tevdkenysage
A kutak miszaki felszemolisa arra irdnyul, hogy a ktt fi.rriisa sorifl har6ntolt 6s fluidumot,
gAzt vagy vizet
r€tegeket tiiar;ut< innat drdekdben, hogy a ktitboi semmityen
1artalrnazo
anyag ne kedljdn a kdmyez€tbe, ds n9 okozhasson komyezetszennyezdst. A kutak
m0szaki felsz6molisit kdvet6en a kitkdrzet felszini rekultivaciojiival velik reljessd a
binyiiszati mdlyfur6sok tajrendezese. A rekultivici6s tewek kitimek a kftkorzetek
kdrnyezetvedelmi dapellapot vizsg6latira. ami a kr.itkdrzet talaj- es talajviz
szennyez6desdnek vizsgalat6t is jelenti. Az alapellapot vizsgelatok sordn esetliges
jelentkez6 talaj szennyez<iddsek kfumentesitise a rekuhivacios munkak keretdben kenil
9.

efvdgz6sre. Talajviz szennyez<idds esetdn a felszin alatti vizek vddelmir6l szi)16 21gl2OO4.

(VIL 2l.) Korm. rendelet werint kctmyezervddelmi karelherit6si elj6ds indul.

Ezen kdrnyezetvddelmi vonatkozAsf tevdkenysdgek kdztil 20l6-ben az
riszfeladatokat vdgeztuk

-

aldbbi

:

Kutak miszaki felszdmolisa
Az alabbi binyiiszati mdlyfliftlsok mtszaki felsz6mol6sa valosult meg
K6nyav6r- I
KAm-l
Eperjehegyh6t-2
Szil-38
GBF-6
Sem-3

Ulfutu-t I
Ba-28
Elkeszittettuk ds engedelyeaettiik tov6bbi 30 db k[t m(rszaki felszAmolasi tervet

-

Tdjrendez6si tervek:

A

B6nyakapitanys6gok (illetikes Megyei Kormanyhivatalok Banyaszati Osaelya)
2016-ben 40 db tiijrendezdsi tervet hagytak j6v6.

-

Rckultivdci6:
Az aldbbi 8 db hasznilaton ki!,rili biinyaszati
fejez6ddtt be a tiirgy6vben
Eperjehegyh6t-6
Szentgydrgyvdlgy-3
Budafa-423
Somogys6mson-5

Kadark[t-4
Kadarkut-6
Hedrehely-2
Loveszi-349
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cdli mdlyfiir66 k6rzer6nek

tajrendezdse

Kirrnyezeti kirmentesit6s

. Vinir-l krlt

korzetdben dszlelt talaj- ds talajviz szennyez6d6s rdszletes
tdnyfeltarasa 2013-ban t6ndnt, majd 2014-ben talajcserdre 6s talajviz tisaitesra
keriilt sor.
Kdzdp-Dunantili Kdmyezetvddelmi ds Termdszetvddelmi
Feliigyel6sdg a kerelhAritA$ 2555012014 sz. hatdrozateban elfogadta ds elrendelte
a kirmentesitdsi monitoring uzemeltetesdt A monitoring befejezdsi hatirideje
2018 okober 30. 2016-ban a kermentesit6si monitoring zavanalanul fol}1.

A

.

Birszentmih{lyfa-I kit kiirzete: Az alapillapot vizsgalat sor6n megAllapitlist
nyen, hogy az egykori iszapgddor helydn a talaj szennyezett. A 2015-ben
elvdgzett rdszletes tenyfeltaras jelent6s mennyisdgii szennyezett talaj jelenlitdt
mutatta
A Vas Megyei Katasar6favddelmi Igazgatoseg (Viztigyi Hatosig)
y A\/KTF 12661-1212015 sz. haterozateban a tenyfelt6ris eredmdnyeit elfogadta,

ki

egyben 2016. szeptember 30. hatiirid6vel kdtelezte tarsasegunkat
beavatkoz6si terv benyijtdsdra, amelynek eleget tettiink.

a

milszaki

9.3 Urdnerc-bdnya hosszti tdvti kijrnyezeti kArehdritds
A bdnydszati ds drcfeldolgoz6si tevdkenysdget kdvet6en a hat6srigi el6irasoknak
megfelel6en elvdgzett rekultiveci6s munkelatok eredmdnyekdnt 2008 ev vegere a
kozvetlen kdmyezeti havaria veszdly megsziint, a Kdrnyezetvddelmi Engeddlyben el6in
hatarertdkek betartesa biztositoft

.

A pelldrdi ds a tortyogoi ivovizbazisok (ezen keresztul P6cs v6ros ds a k6rnyez6
telepuldsek iv6viz ellat6s6nak) veszdlyeztetettsdge azonban tovabbra is fenndll. ez6r1
nelktlozhetetlen az drcfeldolgoz6si zagtiitozok kdrnyezetdben vdgzett felszin alatti
vizkermentesitds.

az urinnal szennyezett bdnyaviz emelds ds tisztids, a

kornyezetellen6rzdsi rendszer mfikodtetdsdnek 6s a tajrendezett teruletek ut6gondozdsa

A

Nemzetkozi Atomenergiai Ugyndksdg (NAU) 201o-ben vegzett ds 20ll-ben
,,Nemzetkozi szakdrt6i fehilvizsgiilat a Pdcs melletti (Magyarorszig) kordbbi ur6ntermel6
teriiletek hosszu tdvu gondozdsi programjdrol" ndven kiadott felulvizsgelateban (Audit)
foglakak dnelmdben elkdszitettiik 6s a tirgydvben felulvizsgahattuk ds a Miskolci
Egyetemmel auditAltattuk a 30 6ves Strat6giai Tervet az urdnipari hosszir tavi
kermentesitds feladataira.

Kiirnyezetv6delmi c6lf tev6kenys6g iiz€meltet6se
Tevdkenys6grinket a koribban folytatott munkekon
a IIL iizemi banyatdrsdg
felteldsdb6l szdrmaz6, ur6nnal szennyezett tdbbletviz vizkormilnyoz6sa ds uriinmentesitdse
hat6rozta meg. Vizmennyisdgek vonatkozAsdban a beszdmolasi id6szakban korNzolidelt.
kiszemithat6 lizemeltetdst tudtunk megvalositani.

til

is vizkormdnyz6 rendsler iiz,emeltetise
Jelenleg, illetve hosszri t6von ketfele szennyezett viztipus kezelesdt, korm6nyz6s6t
Vizkezeld

vdgezzrik, ezek

a benyauregeket kitdlt<i brinya-, valamint a medd<lh6nyokon dtsziv6rgo vizek
(magas oldon urenranalmtak),
az drcfeldolgoz6si technol6gidk sordn krildnb6z6 szervetlen sokkal szennyezefi
oldatok
technologiai oldatmaradekok. rovabba a zag),rerekbdl a felszi;alatti
vizekbe kijutoft szennyezett vizek

-
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A vizkezel<i rendszer reszei:

.
.

az ur6nmentesitist vdgz6 B6nyaviz-kezel6 tizem,

urannal szennyezett felszinalatti vizek

lokilis

kArmentesitdsdre kialakiton

rendszerek.

.

a zag)4dri karmenetesit6 rendszer, mely a

-

kdmiai vizkezel6 iizemb6l es

-

a zagyteri egyedi sziv6rg6- 6s talajviz kermentesito egysdgekb6l, valaminr az
ezeket 0sszek6t6 felszin alatti vizgyiljtci- 6s elvezet6 rendszerekb6l
(csdh6lozattal, akn6kkal, azok gdpeszeti szerelvdnyeivel) tev6dik dssze.

.
.

egysdges vizkorm6nyz6 rendszer, mdro, adatgyujt6 es tovebbito rendszerek,

sziv6rgo es felszini szennyezett es csapaddk vizeket dsszegyiijr6 ovArok
rendszerek

A korlbban kidpitett

rendszemek 2014. dvben megkezd6dartt, majd 2015.6s 2016
dvben folytatott b6vitdse - mely az E-i br{nyatdrsdgek felteldsdbol szermazo tdbbletviz
kezeldsdt ds vizkormanyozAsit biztositja - els6 ket iitemenek kivitelezdse az 6v els6
fdl6vdben fejez6d0tt be. Igy biztositott volt a IL feldvben a UI. bdnyatizemi feltel€sb6l
sz|tmaz6 188 310 m' urantal szennyeze tdbbletviz bi$yayiz kezel6 rizembe t6rrin6
korm6nyozes4 majd uranmentesitdst kdvet6en ellendrzott modon egy ponton td(dno
bevezetdse a felszini befogadoba

Urdnmentesitis

I.

binyrviz

es medd6hinyr6

al6l kifoly6 viz
Viz mj

\legnevez6s
b6nyarizemi kiemelt viz
E-i tAron kifoly6

Ill

147 956

Ill. binyauzemi

viz

3110

meddohdnyo szivdrgo viz

Iisztitott binyaviz + Ill meddd

Il.

ll0

188

i40

tkc

U mg/dmr

627,3

6.80

r

280,5

I,4l

4t.

0.6

l0l

U mg/dml

ukc
Il5.l

I

016

t

meddiihiny6 alol kifolyo szivdrg6 viz.

\IegIlevez6s

Viz ml

fisztitando viz

l0

892

12,4

Leengedve az

I

banya[zembe

A Frici-ti16 karmcntesit6 rendszer:
\legnevez6s

Viz

fisztitando viz

I

fisztitott viz

tl

m3

| 11'l
441
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U mg/dmr

Lkc

1.46

t6.16

0,6

6.1

lll.

medd6hiny6 alol kifolyo szennyezett viz

l\Ieg

evez6s

Iisztitando viz

Viz ml

U mg/dmr

ukg

t8 455

5,51

101.7

Leengedve az

EDi'l-trctirol6

lleg

I

b6nyauzembe

kirmentesit<! rendszer

tkg

U mgldml

evez6s

Iisztitando viz

8 728

4.83

fisztitott viz

8 728

0,88

P-ll. karmentesito

7.7

rendszer

\legnevez6s

Iisztitand6 viz

Viz nrl

U mg/dml

tkg

1 219

l.t2

4.8

Leengedve az

I

banyaiizembe

A

beszdmol6si id<iszakban osszesen 3602ll mr mennyisdg0 viz urenmentesitesdt
vdgeaiik el (a banyavizkezel6 iizemben 6s a lokilis karmentesitdsek sor6n), mely
I 801,9 kg fdmur6ntjelent.

ZagXtdrozii iz,*ezel d rcndsztt lzp melrerese

A Pellerd-Tonyog6i ivovizbrAzisok kozjtt ldtesiilt 160 ha kiterjeddsii, az rj,inerc
feldolgozisb6l sz6rmazo technologiai hulladdkzagyot tartalmazo zagltaroz6kbol
elszivdrgon oldatokb6l sz6rmazoan szervetlen s6kkal szennyezett talaj- ds r6tegvizek
kitermel6s€t folyamatosan kell vdgezni a kor6bbi dvekben elkdszult viz-kermentesit6si
rendszer miit6rgyain keresztril

A hatosdgi el6iresok miatr a mintegy I km kdzelsdgben talAlhat6 ivovizb6zis v6delme
6rdek6ben a kdrmentesitds ds vizkitermelds folvamatos munkarendben tdrtdnik
Osszessegiben a zagyt6ri karmentesitd rendszinel a jelenrds id6szakdban .l I 222 m'
keriih kiemel6sre illetve gy0jtdsre. melyb6l 27 580 m]-t reszleges so-mentesileniink.

I

Megnevez6s

mJ

Kiemelt talajviz

t97 966

Kiemell retegviz

r07 081

Sziv6rg6 viz

6 t69

Vizkezelci iizemb6l kdmiai kezeles utan kibocsetott viz

Hu

uz

27 580

Uzemi tisszes kibocsdtes (talajviz+rdtegviz+szivdrgo viz)

3t)

222

Egypontu kibocs6tes

801

5li

lladCkleruk6 zemeketise

l..ll]:..u.:Ti
hulladdklerako

(K6v6gosz6l6s Ogit22 htsz-en) egy nyitt teni
.meddilhanyon
kerult kialakitasra. A nem veszdlyes hullad;klerao egysdges
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komyezethasznelati engedellyel rendelkezik F6 feladara az |Janipari z^gyli{ozo
okora talajviz szennyezds megszuntetdse drdekiben vegzett vizkitermeldssel
keletkezo, magas oldott anyag tanalmi vizek s6talanit6sa soran keletkezett,
veszdlyesnek nem minositen hulladdk remedi6ci6j6b6l szirmaz6 iszap befogadesa 6s
elhelyez6se. Feladata tovebba az utoellenorzes sord,n fel6n
felszedett
sugarszennyezett fold es k<i, valamint a b6nyaviz kezel6 sugarszennyezett tizemi
hullad6kainak befogaddsa ds elhelyez6se.
Sugarszennyezett iizemi hullad€kbol 25 kg keletkezett, melyet a hulladdklerako erre
kijel6lt teruletdn deponAltunk es megfelel6 loldrdteggel takanunk.
A zagytbri kdmiai vizkezelds sorin a szennyezett vizbol kicsapott. ulepitert ds
pressziir6n sz[in, iszapot az uzem teriiletdn ldtesitett Atmeneti tdroloban helyezzuk el,
ahonnan v6llalkoz6val sz6llittatjuk el az uzemt6l mintegy
km-re talalhato
hulladdklerak6ba.

is

4

K ih ny eze tvi de I mi e I I e ndn6, dna k e I6 teei ke n! seg

A

komplex komyezetellen6rzdsi monitoring uzemeltetdsdt

a

komyezetv€delmi
engedely vizfbldtan, radiometria 6s geodinamika pontjai hatiuozza meg. A vizfiildtani
monitoringra vonatkozo el6irasok kiegeszulnek szennyviz kibocsetes onellen6rzdsdvel
ds a vizkarmentesitdsre vonatkozo haterozatokban foglalt tovribbi el6iresokkal
Az urenipari rekultivecio komplex monitoring rendszerdnek rlzemeltetdse vdsdrolt
szolg6ltatdskdnt tatrtdnik. a beszamok idoszakban az alabbi mdresi, elemz6si 6ndkelds
ds mennyisdgi adatokkal
Frlndrr mcgnrtrr6sr

ten

Eres

iizcmeltclIs. kxrhxntrrtis
Virlo/rm mdrese kieDilell mfitiirq\ on ( I miiliirs\
Vi^o/lrn kalibnilo nrircs kiiDilctl nriil:irs\or

I

)

ll.

f6ldv

16nr

l

I

vizszinr cszlclise aulomata moszerrel fiB\cldktlban (21 kuo
Vilszinr iszlclcsa kczi meressel li,rvel6kritban <3(n m (152 krio
Vi^rnr iszlclcsc kczi merdssel fig'icl6kritban >300 m (6 kuo
Porus\irn\on s mcrisa (llt fur;s)
Radon monitoriog iillomas incmchctcsc - Dalaqua (l elloftis)
Radon moniloring iillomiis iDemehetdse - Alphacuard (2

6llomis)
Acros/ol monrlonng Allomis iizemellelcsc - s/illopor meru\"is68
6s mdioakuvit6s mcgad6sd\ al (3 i{llonLis)

SSNTD radon monitoring ncgledevenkenti delektorcsercvel (50
hclYszin)

ktl lilesilisc
Yint.r(tirl. hrh szini mtrasck
Vi/minli\iicl mcrilisscl fcls/ini \irkjl. foniisbol. lcchtrclogiar

8{

lt.:1

2IJ:

r'l

t1
t6

t1

(,

li

I

ll
200

li)1)

!16

2l(,

TalaiYi/ minhlc\'6

fia\el6kitbol
Vizmink!6tcl felszin alatti \ izb6l s1i\arrr.rzissal. lalpmiltscg
\ i/b61.

lliT

<100 nr

Vizminlalelel felszinalalti vi7i6l szilalirrzisral. talpnd\sig
>100

n

irliIrrnlir\c1cl

cs nrrnur

Talarmintalelel
IrLr i.Lirlr\ al!l

es nnnta

I

cl6lc!/ilas ka/rcl
cl6k6srilis {6Di 6ln

.! rnrnl .ln\.s/itc!

2)

l5
l0

ssal

rirdLorir.lr ixr \

r/ilrLrllro/

Ndvin)_i mintavdlel es minta el6kcs/tcs radiometiai
vizsg6ladloz
Acroszol + vrlilopor nrinla\clcl is konccntr{cro NeShataro/as
lhrL oDor r.L11r\crc1.\.rlLlulliL\ rrr.rrf\1sc!r.r.!h.i1rno/irir lr,
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lrl

tl
ll)l
t1

tl
tl

trelndnt megnclrzasr

ten

Ercs

Ceo(lt/ n i r irssilu(r'k
a;codc/rllr li]if cr.\ (kcr.rorr/c!)
l

ncghabroz.6sa

Zre\liirorok razsiiillakon\ viq \ r/s,tiilili
Zac\lirozok sulhcdismcris. i69 BonO
Rndiomelriri I i^,lIl:rl0k

(:12 Donl)

Gamma d6zistcljcsitm€ry- meghatiroais - 2O , zo nr r agy
sfiribb Ml6ban (50 db fclc()
Gamma d6zisleljcsitm€nv meghatiroziis - 50 50 m r agir
"
sfrfibb hiil6ban (50 db fclcu)
Ganmra d6zisleljesirm6nY ncghat6rolis - eg\'cdi ponton.

meghadrozjs
Lc\cg6 rttlidekrt radioakrivitds (RI_EEC) mcghariiro/trsa
Markol' m6ds7lrrcl

Rrdon \i,,sgilat - T:tlrjslT rrrRn koncenlriicio rucqhararozis
exhal6ci6s sebess€g

mcghaLirczis
Talaj g:izpcnncabilj$s m situ mcghatiro/isil
I clulcll rlli-s/.rur\c/cllsie rncrhulriroZisr
Talaj fajlagos akli\ irr&lnak meghalarozisa firroh ukban (20 cmc[kcnl. max. 5 m mih.isia)

t-rboral6riuni r izssilat0k
Vilr'izsgiilar -rcnniv.tcs uren - ICP-MS
Vi^ izsgrlar - oldoll fimek 6s fdlfinck. l9 clem - ICP{ESA,{S
Vir\i,,sgilal - iillallnos vi^ilnia- 2(l kontponcns, AVK
Vir\r/sgiilirl - lclics \ilkar l. ll kornDoncns - TVK
Vi^ izsgrlal - riszlcgcs yizkimia. 7 komDoncns - RVK
Vizminta "'tta aktilitiiskoncenhicioj6nak meghalirozrisa LSe
modszerrel

Vizminla alfa-spcktrometriai r.lzsgltao. U n-or6p*pecif*us
mennriscgi kicrlckeldssel
Virmin0 alfa-speklromctnai vizsgitau. Po iz-otop*pecif*us
mcnnr.,isegi kienckclessel
Szilard mnra (alaj. k6zer. tiledik. nd\enli hamu $b.) ICp
clemanalizrsc. fcldnlssal
Szilfud minta
<[1 ir atCns fajlagos aLli\itis.{,nak

::

meghadrozasa
Fihcrcl6 detekloros gaftha-spekromcfiai (GSp) \ ilsgiilat.
teljes kbrfi mcnnlisdgi kiinikcldssel - talaiminla
Fih cilcl6 dclckloros gamma-spektromerriaj (GSP) \.izsg:dat.
lelcs Ldri meru\iscgr ktenekelessel - nttdnu hamu is
misziszap mi a
Fih'czet6 derckloros Sanuna-spcktrometnai (GSP) \.izsgAlar.
lclc\ [Oru mcnn\rsctsr kiinikclisscl - hullopor n nu
iLll,r fiLir .Lk1r\

I.r\ D.,,lri l,Lri/
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l.lr)
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l0l
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tl
t2

l0

t9l
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li

I

t.t

l6)
626

tr0

lr)i
-tl

ll
ll

tl

meghatiro/isa
Ndr'6n) i hanu "1(€k1i\ alcns fa.llagos bcu-aktir it.isituk

\rrn\/rL lrn../r .Ljr r\\/..

I

t{0

lalajszinten is I m-cn
Radon l izsgalal - Lcveg6 pillaMrnti ir:Rn koncenfiici6

''ttn

lani

l

Hulladiklcrak6 Seoddziai felmircsa. sTabad lerfogat

Radon \izsgeht - Talajfelvin

Il. fdl6v

L\ l

tl

tl

nl
t.l

l0:l
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9.4 Kiirnyezetvedelmi tevekenysdg rdfordlttisdi 2076-ben
A kornyezetvidelmi vonatkozAsri tevdkenysdgek vdgrehajtesa a kozponti koltsegvet6si
tdrvdnyben meghatdrozott ..Bdnyabezirrds es ..Urdn6rc-b6nya hosszu tAvu kiirelhirit6s"
jogcimen kapott timogatesb6l tortdnt

Rifordit,is

Tev6kenys6g

(eFt)

I. B:inyabez{rdLs
Kermentesitdsi monitoring

5 116

Felszini es lelszin alattivizek vedelme

1r 638

Tajsebek. igdnybe vett tertiletek helyreellit6sa CH kutak
rekultiv6cioia
Benyaszati m6lyflr16sok mriszaki felszdmol6sa (potencidlis
kcirnyezetszennyezes megeloz6se)
Felszin alatti banyamiiveletek felszinre gyakorolt hatlisinak
ellen6rzdse
HavAria helvzet measzuntet6se

414 724
4.483

r

263

60r.580

Osszesen

II. Ur{n6rc-bdnya

hosszri

tivri kiirDyezeli kirelhiritis

Kornyezetvddelmi cdlI tevdkenyseg rizemeltetdse

Monitoring

161 696

6s labor tevdkenyseg

34 756

BAnydszati tevekenysegekhez kapcsolodo szolgdltatdsok

Kdrnyezetvddelmi ds rjzemeltet6si tevdkenysighez sziiksdges
szolgaltatisok
BeruhizAs
Osszesen

Mindiisszesen (1. +

192.0,10

2 .181

29 764
5.1 28.1

313,325

ll.)

914.905

10 Kockizatkezel6s
be[il valamennyi fo szervezeti egysdg vezet6je felel6s a sajat teruletdn a
kockazatkezelesi rendszer kialakitdsddn: az iltaluk kezelt kock6zatok felmdrdsddrt.
drtdkeldsddn, kezeldsddrt, a kockezatok vdltozdsdnak nyomon k6vetdsd6n. valamint az ezen
feladatokteljesitdsdt segit6 bels6 kontrollok alkalmazesddrt.
Az rigyvezet6 igazgato havi rendszeressdggel egyeztet a szeNezeti egysegek vezet6ivel a
tdrsasigot erint6 kock6zati tdnyez6k kezeldsdrril. uj kockMati elemek ertdkeldsdr6l. a
sziiksdges intezkeddsek megldteler6l Tdrsasdgunk oniill6 belso ellenorzdssel nem
rendelkezik. A szuksdgesnek itdlt cdlellen6rzdseket a szervezeti rendszerbe integrilva, vagy
kLils6 szakember 6ltal vdgeztiik el
T6rsas6gunkon

A mrik6d6srjnkhoz sziikseges erdforrasok nagy r6sz6t a belfoldi kin6lati piacrol szereruk be.
Ert6kesitdsi tevdkenysdgunk elhanyagolhat6 mdrtdkii volt, igy az piaci kock6zatot nem
keletkeztetett. A tarsasig tevdkenysdgdt biztosito pdnziigyi fonds, a koksdgvetes iltal 2016-ra
Oldal
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biztositott 1038.500 eFt ,,b6nyabez6rdsi temogaras ds 2016. U. fdlevere es6 313.300 eFt
.,UrAndrc-b6ny6szati tdmogatas"az 6v vegdig a sz6mldnlra megdrkezett Urdn hum6n
tamogat6s hianyzik

Az inflacio, forintdrfolyam

6s

jegybanki alapkamat dvkdzi alakuldsa 6rdemi hatast pdnziigyi

helyzetunkre nem gyakorolt.
Fedezeti iigyeletekkel nem foglalkozik tirsas6gunk.
Tevdkenysdgtinket dont6 rdszben szdnhidrogdn ds szdnb6ny6szati, illetve 2016. IL teldv6t6l
urandrc-bAnyaszati tenileten fol),tatjuk, amelyek tipikusan magas termdszeti 6s technol6giai
kock62atuak

A szenhidrogdn-ipari i.izletag teriiletdn 2016 dvben egy kuton (Kiha-D-5) kellett havaria miatt
azonnali mtiszaki beavatkozest vdgeznil

A Nemzeti Fejlesadsi Minisa6riummal kotott ta,rnogatasi szerz6ddsekben vdllak feladatok
v6grehajtdsa sor6n jelent6s kockizalot jelent az ingatlan tulajdonosi hozz.ijirulisok es a
hatos6gi engedilyek megszerzdse, valamint a jelent<is id6igdnyi.i kozbeszerzesi eljdresok
eredmenyes lezdrdsa.

11 A t6rsas6g 2017. 6vi terve

A

bevdteleink dont6 rdszdt Magyarorszdg 2017 dvi koltsdgvetdsdr6l szolo torvdnyben
rogzitett vissza nem tdritend6 temogatdsok adjdk.

Osszeg

Jogrim

(NIFO

X\rIl

Nemzeti Fejlesztesi Miniszt6rium
fejezet 20. cim Fejezeti kezeldsii
el6irdnyzatok

1.038,5

,,8{nyabezirds"

XVIt
fe.jezet

FiDanszirozott tev6kenys6g
szdnbinviszati feladatok
szdnb6ny6szati humiin
k6telezettsdcek
szdnhidrog6n vagyonkezeldsi
feladatok
tersasrg mrikdddse

Nemzeli Fejlesadsi Minisztdrium
21 cim Kozponti kezel6sli

el6irinyzatok
"Mecseki urinbinyiszok balesti

225,0

Urdnbdnydszati humdn
kdtelezettsdgek

613,3

Urdndrc-banya hosszu tevi
krirnvezeti kirelhiritds

j{rad6kainak

6s egy6b Mrt6rit6si
kiitelezettsdgeinek {tvrllalisa"

XVII. Nemzeti Fejlesztdsi Minisztdrium
fejezet 20. cim Fejezeti kezeldsii
el6iranyzatok
.,Urdn6rcbdnya hosszi tdvi kairuyezeti

kirelhiritis"

ttt
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17.1 Szdnbdnydszdt

A

megszr.int allami szdnbenydszati tevdkenys6g utdn fennmarado kd.nyezeti es vagyonr
kerokozas megsziintetdsevel kapcsolatos allami kOzfeladat ellitasa az orszdg egesz

teriileten. Teljes tervezett refordites 2011-ben 245.069 eFt, amely tanalmaz raosztott
koltsdgelemeket is, ebb6l a kozvetlen kifizetds 157.149 eFt
A fdtevekenysdg bdnyabezerdsi, ti{jrendezdsi, binyakir rendezdsi feladatokra 6gaz6dik

Binyabszirds
Tersasegunknak klasszikus 6rtelemben vett bAnyabeziresi feladata nincs, hisz a
szdnb6nyeszati szerkezetatalakites sordn mir minden illetdkess6gi korbe tartoz6
szdnbiinya bez6riisa megtd(dnt, ugyanakkor a geologiai vagy miiszaki okok miatt
szabadde velo ds fokozott balesetveszdl),t jelento banyanyil6sok, ftifeltir6 bdnyavagatok
biaonsdgos leziiriis6t, felhagydsrit el kell vdgezni. Tovebbi kotelezefts6gunk a felszini es
felszin alatti vizek monitoring rendszerenek iizemeltetdse, a b6nyavizek szabalyozott

elvezetdse, szennyezett teniletek kdmyezeti kArmentesitdse.

Tdrsas6gunk

b6nyav6llalkozokdnt ndgy, a mecseki tdrsigben elhelyezkedct brinyatelek jogosultja.

A

tervdvi projektek kdzul kiemelkedik az Ormosbdnya kdzs6g egy rdsze alatt kis

mdlys6gben huzodo vagatrendszer mintegy 400 m 6sszhosszisegu reszdnek homokzagyos
tdmedekeldse, amelynek 2017-re tervezen kdzvetlen koltsdge 47 744 eFr

Tijrendez6s
TArsasegunk kdtelezettsegi kordbe tartozik

a mecseki

tdrsdgben 1dv6 banyatelkeinken
meddohrinyok
t6jrendezdse ds csapaddkviz-rendezise. Az orszitg tobbi, Allami szdnbenyeszatral drinrett
ternletdn a korebbi trjrendezdsek utomunk6it er6zi6s kenaelek, r6zsiioml6sok, csisz6sok
felszamol6s6t, illetve megel6z6 beavatkozisokat vegezzi)k

elhelyezked<i,

vagy bdnyajogi 6rtelemben hozzdjuk kapcsolodo

A feladatok koztil legielent6sebbek a Budafai medd<ihrinyo er6ziovddrt csapaddkviz
elvezet6 rendszerdnek kidpitdse, (rervezefl kdzvetlen k6lrsdg 22.987 eFr) valamint a pdcs.
Glukesi medd6hdnyo tajrendezese (tervezett kdzvetlen k6ltsdg 22.860) Az ut6bbi
tevdkenyseg vonatkoz6seban kor6bban megk6t6tt meg6llapod6s alapjdn a felmerult
kiad6sainkat a Pdcs Holding Zrt megtdriti.
BinyaMr
Bdnyak6rnak min6srilnek a bAnyaszati revdkenysdggel idegen ingatlanban, az dptletben,
az ingatlan mAs alkot6rdsz6ben ds tartozik6ban okozott, tov6bbd a vizelvon6s fol)'tin
keletkezett karok, beledrtve a k6rok megelozesdre, cs6kl(entesdre ds elheritisAra fordirott
kiad6sokat is

A binyakdrtalanite$ eltdr6 megallapodas hidny6ban

-

pdnzben kell megfizetni

Az eseddkessd v6lt kirtalanitesban a bdnyavdllalkoz6nak meg kell kisdrelni az egyezsag
l6trehozas6t.

A kdrosult az esed6kessd vAlt, de az el6in

hat6rid6n beliil nem teljesitett kartalanirdsi
k6veteldsdr, tovabbA a mer kifizetett kertalanitist meghalado tobbletkenalanitasi rgenydr a
bdnyavdllalkozo ellen inditott polgiri peres elj6res keretdben ervenyesitheti

A B6nyatorvdny el6iresainak megfelel6en Tarsasigunl vdgzi a kdrosultak ahal bejelenrett
k6resemdnyek szakdt6i vizsgelatAt. amely kiterjed egyreszt a kdresemeny es a
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szdnbrnyeszat k6ri okozati osszefiigg€s megAllapitrisara ds mdndkdre, masresa a
binyAszali eredetii kArok eseldn a kArtalanitasi megellapodas ldtrehoz6sara. a kAnalanitasi
dsszeg kifizetdsdre, illetve a megallapodas elmarad6sa esetdn a bdnyaker perek vitelere.
Az orszeg teriiletdr6l dvente 30-40 biinyak6r bejelentds tdrtenik. melyek zome SalgotarjAn.
Pdcs es Miskolc egyes virosrdszeit 6rinti. Tersasdgunk a bejelentesek mriszaki
vizsgelateval ldpdst tud tartani, egy-egy ugy teljes lezdr6sa jellemz6en fel dven belLil
megldrtenik.
Ebbe a f'eladatcsoportba tanozik a felszin mozgdsanak rendszeres geoddziai mdrese

7

7.2 szenbdnydszqti humdn kiitelezeftsegek

A

humen kdtelezeftsdgek magukban foglalja& a kiirtdritesi jiraddkokat. baleseti
jAraddkokat, nem vagyoni kertdritest, dologi kiad6sok megrdritesdt. a nyugdijas
szenjdrandos6g jogosults6got bizonyito igazoliisok ds a lakeskolcsdndkbol ad6d6
jelzAlogok tdrldsdhez sziiks6ges megbizasok kiadrisdnak koltsdgeit, valamint az egydb
(iigyintdzdsi dij, szakdrt6i dijak, illetdkek) hum6n kiad6sokat, tervezett teljes rAforditAsa
94.350 eFt amely tartalmaz r6osztott k6ltsdgelemeket is, ebb6l a kozvetlen kifizetds
83.040 eFt A human kdtelezettsdgek alapja az egykori foglalkozatottak munkahelyi
artalombol bekovetkezett egdszsdgkarosodAsa ds az allami szdnb6ny6szatban alkalmazott
kedvezmdoyek.

folyosit6sAra a T6rsadalombiztositisi
nyugell6tasr6l sz6l6 3 5212001 (\a1.23\ Kormdny rendelet. valamint az 1997. dvi LXXXL
torvdny alapjAn kenil sor
A nem vagyoni ken6rit€sek ds a dologi kiaddsok megteritese a kiadiisok kozel 50%-it
teszik ki Ezen krirt€ritdsi igdny els6sorban a volt dolgozok egdszs6gk6rosodasanak
romlisdb6l, valamint kegyeleti koltsdgek ellentdtelezdseb6l es dzvegyi-rokkantsAgi
nyugdij kiegdsziteseb6l kdpz6dik.

A

kdneritesi jAraddkok karbantartAsara

ds

Az egydb humen koltsdgek a bir6sag Altal megitdlt szaken6i dijakat ds a

felperes
kdpviseletdvel jAr6, valamint az ug)"r'itellel kapcsolatos adminisztrativ k6ltsegeket, a
tarsasAg 6ltal foglalkoztaton ugyvddi dijakat tartal.r'azza. illetve ezek k6z6tt szerepelnek
mdg a Bdnyavagyon-hasznosit6 Rdszvdnytdrsasdgolttol dtvett nyugdijas szdnjdrand6sdg
jogosultsigdnak igazol6sival, lakdshitelekn6l oka fogyotta vdlt jelz6logjogok torlds6vel
kapcsolatos adminisztrdcios kolts6gek is.

17.3

CH

leladqtok

A

fotevdkenysdg teljes tervezeft raforditAsa 201,7-ban 501,624 eFt, amely tartalmaz
raosztott kdltsdgelemeket is, ebb6l a kozvetlen kifizetds 465.916 eFt.

A fotevdkenysdg az alabbi tevdkenysdgcsoponokra 6gaz6dikr

VaS/onkezel6si feladatok: Kutkonyvek tarohsa, kdzvetlen hozzAfdres az ingatlan
nyilvantartdshoz, kitor6sv6delmi rendszer es folyamatos kitfelngyelet fenntan6sa, a
mdlyfiriisokkal kapcsolatos binyabiztonsegi ds komyezetvddelmi havAria intezkedesek,
hitkataszter adatbAzis iizemeltetdse
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Kitfelszimol6s

A

b6ny6szatr6l sz6lo torvdny altal el6irt tdjrendezes rdszekdnt a beerkez6 ajdnlatok
ftiggv6nydben 5-7 db bdnyeszati cdli mdlyfurds olajipari berendezdssel tortdn6 miiszaki
felszAmoldsa, amelyre 350.000 eFt kdzvetlen koltseget terveaunk.

Kritkiirzetek tdjrendezdse, kiirnyezeti k{relhiritds

A

biny6szatrol sz6lo t6rveny ,ltal el6irt tejrendezds rdszekdnt a bedrkez6 ajdnlatok
fuggv6nydben 6-10 db bdnyeszati c6li melyfirris felszini korzetdnek rekultivdci6jet,
valamint nagysagrendileg 30 db melyflrr6s rekultivAcios terveinek elkeszitisdt tervezzuk,
dsszesen 91 800 eFt kdzvetlen kolts6ggel.

7.4 Urdnbdnydszqti humdn kiitelezettsdgek teljesttese fdtevdkenyseg
A flotevdkenysdg 2017 evi tervezett teljes r6fordit6sa 225.000 eFt, amelybol
kartdritdsekre terezett kozvetlen rAfordites 225.000 eFt.

1

a

A

humdn kotelezettsdgek alapja az egykori ioglalkoztatottak munkahelyi drtalomb6l
bekovetkezett egeszsdgkarosodasa ds az urenbdnyaszatban alkalmazott kedvezmdnyek
magukban foglalj6k a kaneritesi jdraddkokat, baleseti
jeraddkokat, nem vagyoni kaneritdst, dologi kiaddsok megteritdset Ezen kiadesokat a

A klrtdritesi kotelezetts6gek

k6ltsdgvetds finanszirozza dves tervezetkdnt 225.000 eFt osszeggel.

k&tdritdsi j6raddkok karbantartdsara 6s folyosit6sara a Tarsadalombiztositdsi
nyugelldtdsrdl szol6 3 5212007 (]{lI.23\ Kormdny rendelet, valamint az 1997 6viLXXXL

A

torvdny alapi6n kerul sor.

71.5 llrdndrcbdnya hosszi tdvt kdrnyezeti kdrelhdrltds
A,2006/200I (1. 17.) szemir Kormanyhadrozatban leirtaknak megfeleloen a volt ur6nipari
hat6sterilelen a rekultivdciot kdvet6en is folytatni kell az un .,hosszu dvu ' tevdkenyseget
(szennyezett felszini ds felszin alatti vizek kezeldse, egys6ges vizkormenyzo rendszer
uzemeltetdse. komyezetellen6rzdsi monitoring tevdkenyseg, a rekultivalt teruletek.
ldtesitmdnyek ut6gondozesa, karbantartAsa) A vddekez6st folyamatosa!, a
veszdlyeztetettsdg fenndllasrlig folyatni kell, igy a rendszer uzemeltetese min. 30-40 evig
szuksdges

A leinakon til

a kdmyezetellen6rzdsi monitoring tevdkenysdget a vizkezeldsek id6szakat
kdvet6en verhatoan tovdbbi mintegy 50 6vig sztikseges folltatni. Az ivovizbdzis vddelmi
szempontok miatt a rendszer uzem€ltetdse folyamatos 24 6ras keszenldtet, sztiksdg esetdn

azonnali beavatkozist igdnyel

Az elvdgzend6 feladatok az debbiak.

-

egys€gesvizelvezet6r€ndszermiik6dtetdse,
radioaktivanszennyezettvizekuranmentesitdse.
zag)t€ri kdrmentesit6 rendszer es kdmiai vizkezel6 iizemeltetese.
karbantaftAs,

kornyezetellen6rzdsi monitoring tevdkenys6g.

rekultivalt teruletek, l6tesitmdnyek ut690ndozesa.
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A feladat

elletesa alapvet6en folyamatosnak tekinthet6, azonban a kornyezetellen6rzdsi
monitoring tevekenys€g eredm6nyeinek, adatainak megfelel6en mindenkor fennill a
rendszer mffkddtetds6vel dsszefiigg6 vAltoaatisi igdnyek megjelendsdnek esdlye

Az Eszaki banyauzemek (II, IV. 6s V iizem) fttldalatti uregrendszerdnek felteldse miatt a
.jelenlegi rendszer uzemeltetdsdhez sznks6ges pdnziigyi forrison tril 2017-ben is jelenr6s
beruhdzrist igdnyel a vizkezelo ds vizkorm6nyz6 rendszer b6vitdse kovetkez6 litemdnek
kivitelez6se E feladatokat 2018 ds2019 evben is utemezetten folvtatnikell

K0rnyezetv6delmi c6lf tevdkenys6g
A vizkezeldsi tev6kenyseg ket nagyobb viztisztit6 telephelyen tdrtdnik, az uranmentesitdst
vdgz6 BAnyaviz-kezek! Uzemben 6s a pell6rdi zag\4arozok t6rsdg6ben ldvd, magas
sotanalommal szennyezett vizeket kezelo Kirmentesito rendszer Kdmiai Vizkezel6
Uzemeben. Ezen tilmen6en a feladat resze a kisebb egyedi kArmentesit6 rendszerek 6s
objektumok, valamint az Osszes felszini szennyezett ds szennyezetlen vizeket gyii:it6
vizkormenyzo rendszer iizemeltetdse, villamos ds gdpdsz karbantartisa
Vizkezeld is viz*ormdny&i rendszer iizefiellelise
A hat6sAgi engedelyeknek megfelel6en a napi kb 3 000 m3 (tisztitott ds kezelest nem

ig6nyl6) brlnyaviz mennyisdgen kivul e rendszeren keresztril t6(dnik a zagltdri
szivarg6viz (a t6jrendezett, lefedett zaglt6roz6k zagltestdb6l zdn rendszeren gyijtott,
urannal jelent6sen szennyezett viz), valamint a zagyerek kornyezerebdl kiemelt talajes retegviz mennyisdg (dves szinten kb 800 000 m' szabdllozott korulmenyek kozotti
kibocsrit6sa a befogad6ba, folyamatos Lizemei6sben

Az elkdvetkez6 id6ben 2018-ig dvenre mintegy I 500 000 m3 ur6nnal szennyezert viz
vizkormdnyoz6s6ra ds ur6nmentesitesdre kell a rendszerr kialakitani. 2014-ben elindult
vizkezelci ds vizkorm6nyozo rendszer b<lvitdsdnek els6 iitemdben megvalositdsra
kerult ennek a tdbbletviznek a kezeldse. A beruhAzds 2Ot6 dvben megval6sult, majd
2017-ben ds 2018-ban torten6 befejezesdvel mdr az E-i b6nyatdrsdgek feltel6se sor6n
megjelen6 tov6bbi tdbbletvizek vizkormenyozasinak ds vizkezel6s6nek feltetelei
lesznek biaositva

Zagltdti kdtr entesltt rendszer is a kimiai uizkezetd ttzemeltetise
A szervetlen sokkal szennyezett talaj- ds rdtegvizek kitermel6sdt - alland6 depresszi6s
tenilet fenntartesaval biaositva a pell6rdi- 6s tortyogoi vizbezisok vddelmdr
folyamatosan kell vdgezni a viz-karmentesitds mritergyain keresrul
A 2017-ben a kiemeldsre kenil6, talaj- ds rdtegvizb<il, valamint a lefedett zag),testb6l
kifoly6 sziviirgok vizdb6l (osszesen 700 000-800 000 m3) verhatoan 70 000 m3 viz
kerul a kemiai vizkezel6ben tisztit6sra.

H u I I adik I emktj il Zemehetise
A IIL medd6hiny6 magaslati rdszen hulladdklerak6 kenilt kialakitasra. A nem
veszdlyes hulladdk egysdges komyezethaszn6lati engeddllyel rendelkezik, F6 feladata
a szennyezett talajviz remedidci6jAbol szdrmazo iszap befogad6sa ds elhelyezdse
Feladata tovAbba az ut6ellen6rzds soren feltart ds felszeden sugarszennyezett lijld ds
k6 sugarszennyezett [zemi hulladekainak befogaddsa
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Kiirnyezetvitlelmi elleniirzd, ittikelf tet'ikenlsdg
Adatbizis-tdrinformatikai rendszer uzemeltetdse. informatikai hdtter biztositasa
U t6go

ndozis, teril et- karba h tartis

Visirolt szolgiltatisok

A

mar ismertetett iv6vizb6zis vddelmi cdlzattal ds egydb hatosdgi eklirdsra

sajdt
kivitelezdsben vegzett tevdkenysdghez sziiksdges veserolt szolgeltatisok tartoznak ebbe a
programpontba.

Moniloing teldkenls[ghez kapcsolhthi snlgdLltatdsok
A .,k<irnyezetellen6rzesi monitoring (hidrogeol6giai; radiol6giai felszinmozgdsi)
tevdkenysegek kdzul a mintavdteleket, terepi mdrdseket, aJatgyiijtdst ds labor
vizsgalatokat teljes mdrtdkben, az 6rtdkel6st, elemzdst rdszben v6snroit izolg6ltatdsk6nt

biaositjuL

Rdnldszati tevikehysigekhel kapcsold&i slolgriltatisok
Furdsfelszdmol6s
A hosszu tavu tevdkenysdg sordn a megfigyeki kutak szdmit folyamatosan csdkkentjrik,
amely magaval vonja ezek el6irasok szerinti felhagyrsAt, feltomeddkeldsdr
Lokilisan el6fordulo anomali6k megszitnret€se
Medd6h6nyok tejrendezdse.
Kitmyezen'idel ni is ii s mel rerisi Jeladatok h oz szji ksiges szolgdltatdsok
ln keriilnek elszamolasra azok a vdsdrolt szolgaliat6sok. ' amelyek a hosszit t6vu
kirelhdritris soran a szennyezeft vizek kezelds6t vdgz6 vizkezelo ds vizkormanyozo
rendszer uzemeltetdsenek biaositrisahoz elengedhetetlJnul sztiksegesek.
illetve hat6;rgi.
vagy tdrvenyi kotelezettsdg ir el6.

2017 dvben a specialis

tevdkenysigekre szerz6dunk knls<i v6llalkozisokkal:
hulladekgazddlkoddsi tervek keszitdsehez
hullad6kok min6sit6sdr megalapozo 6.rrasos
feltards, geotechnikai elemzds ds laborat6riumi vizsg6latok.

i

Beruhizis

-

Urenbiinyeszati rekultiviicio e$/s6ges yizelvezet6si rendszer b6vit6s ILts 6s
iitem 2017 dvi kdzvetlen riiforditAs 40 000 eFr Ezen iitem kereteben megtdrtdnik
a
Pdcs-Budapest vasutvonal alatti cs66tvezetds, a kibocsat6 miitdrgy es Kimiai
Vizkezel6 kozdfti cs6vezetdk ki6pitdse valamint a yizvezetekhez szirisdses akn6k
megeprlese Ea kovetcien sor kerul a probauzemre

IL

Az urdnipari u$)ttiroz(i,k kitrnentesitisthek b6,itise. A zag)1dri karmentesit6
rendszer bcivit6sdvel ndveli kell a szennyezett viz kiv6teleiik harekonysag6t,

megakadilyozva ezzel a szennyez6des terjeddsdt A beruhrLiis kivitelezdse 2018
dvre
rithfz6dik A 2017 dvi teruezeft kozvetlen riiforditas 20.000 eFr
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M6rlegkimutat6s (2015. t6ny

-

2016. terv

-

2016. t6ny)

fszkiiziik alakul{sa

\legne\,ez6s

2016.6vi t€rv

2015.6v t6ny

2016.6v t6ny

eFt
1.82,1.110
r59 245

I32 I98

1.807.r55
t60 r99
1.616.156

621.091

7t3.214

833.116

2.667
53 060
490.0s4

2 661
90 9',72

.16 600

2t7.897

470.000

480.?22

75.310

I49 609

89 057

5.653

3.000

928.,132

2_523_{03

B€fektetett eszkitziik
Immateri6lis javak

301.688

Targyi eszk6zdk
Forg6eszktiziik
Keszletek
Koveteldsek
Ertdkpapirok

169 .190

Penzeszkozok

Aktiv id6beli elhatirolis
Osszesen

1.664.895

2.661.27 5

Fornisok alakulisa

-

Mpgnerez6s

2015. 6v

t6ny

2016. 6vi

terv

2016' 6v t6ny

eFt

Sriit

tdke
J eqyzett toke
T6ketartalek
Eredmdnv tanal6k
Mdrleq szerinti eredmdn),

{97.38,'
20 000
0

889.?93
120 000
141.859

90.969

623 60C
1134
10.793
1.109.671
r 020.17c
88 96'

Passziv id6beli elhat6rol:is

318.161

513.1{0

Osszesen

928.432

2.523.403

C6ltartal6kok
Ktttclezetts6gek
Hosszu leidratu
Ravid leiiratu

1'.73.0'7

4

4310
19.221

93.660

2 69t
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897.911
120 000
144.859
63 r 693
1.159

1{.595
151.221

2.691
15,1 5lC
1.591.5,18

2.661.215

13 Eredm6nykimutatis (2015. t6ny Sor-

2015.6vi
t6ny

A t6tel megnevez6se

szim

Belloldi endkesitds netto Arbevdrele

02

Expondnekesitds nett6 Arbevdtele

04

2016. t6ny -2017. terv)
2016.6vi

2016.6ri

ter,

t6Dy

2017.6vi
terv

eFt

01

0t.

-

b

a

I.

2016. terv

Ert6kesitds n€tt6 irbev6tele (01.02.)
Sajdt termeldsri keszlerek
i4llomenyvaltozAsa
Sajet el66llitasi eszkdz<tk a|rivi,tt
drteke

16 200

66

i73

24 23A

:8

16.200

66.313

2t.230

28.185

2.331

0

185

II.

Aktivrlt sajrt teljesitm6nyek
6rt6ke (103.+0.1.)

0

0

IT.

Egl6b be\'6telek

1.337.590

1.547.797

1.558.1,16

1.906.268

6 084

67 4a2

s1 228

127.2.38

4.389

805 572

I

ll. sorb6l: visszairt

r

6rtekvesztds

05

Anyagkoltsdg

06

Ig6nybe vett szolgdhatAsok drtdke

a7

Egydb szolgrltatAsok d(dke

OE

Eladott druk beszerzdsi eneke
Eladott (kozvetitettl szolgrlltatasok
drtdke
Anyagiellegii r{forditAsok
(05.+06.+07.+08.+09.)

l0

798 820

1',l

lrl39

t3 570

l6 366

t6 932

.105

s5 479

l6

l8 000

816.648

859.ItJ4

864.464

961 .7 42

Berkoltseg

l6t

036

251 941

250 870

3

II

Szemelyi j ellegii egydb kifizet6sek

248 178

311 962

293 9-r,1

164 8s4

11 /a

Ebb6l maginszemelyeknek
krrtdritds

230 336

262 828

244.426

279 514

t2

Bdrj6rulekok

69 699

103 513

119.113

vI.

Szem6lyi jellegii ftiforditrisok
1!0.+ I l.+12.)
f ft 6kcsiikken6si leiris

09

IV.

v.

Egvdb

fi z.

riforditiisok

85.59.1

8rl

r26 581

670.4t6

6t2.617

411.029

25.s86

56.191

17.2E1

66.191

30.s39

27.890

40.330

24.170

1.90{

-161

t5

-1.579

VU sorbo| dndkvesztds
UZf,MI (IIZLETI)
TEVIKENYSIG EREDMENYE
(1.+ll.+ll I.-N.-V.-Vl.-VII.)
13

481

Kapott (jiir6) oszal6k ds rdszesedds
13. sorb6lr kapcsolt vettaltozriLstol
kapott
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97

Rdszeseddsek dfi ekesitdsdnek
14.

sorbol kapcsolt vAllalkozast6l

Befekteteft pdnzligyi eszkozdk
kamatai, arfolyamnyerese
I 5. sorbol: kapcsoit villalkozastol
Egydb kapott 0ar6) kamatok es

I6. sorb6l kapcsolt vdllalkozest6l
Pdnziigyi milveletek egyeb bevdtelei
I 7 sorb6l: kapcsolt villalkozAstol
kapott

P6nziigyi miiveletek bev6telei
(13.+14.+15.+16.+17.)
Befektetett pdnzngyi eszkdzdk
erfolyamvesztesdge

l8 sorbol. kapcsolt vAllalkozasnak
adott
Fizetend6 kamatok 6s kamatjellegii
rAforditdsok
19. sorbol: kapcsolt vdllalkozisnak
adoh
Rdszeseddsek. drtdkpapirok,

bankbetetek drtekvesztdse
Penziigyi mriveletek egydb
rAforditAsai
21. sorb6l drtdkeldsi kiilonbdzet

P6nziigri miiveletek rrforditrsai
(18.+19.120.+21.)

PfNzilcYr MUvELETEK
EREDNIfNYE (VIII..IX.)

2.408

SZoK{SOS VALLALKOZiSI

EREDMaNY (tA.tB.)
Rendkiviili bc\6telek
Rendkiviiti r:iforditisok
RfNDKIVULI ERED
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t.500

1.345

ADOZAS EL6TTI EREDMf,NY
(+c.1D.)

[.

x
F.

.

Ad6fi zet6si kittelezetts6g

ADOZOTT

(rE.-Xr.)

f,RIDMINY

22

Eredm6nltartal6k i gdnybevetele
osztal6kra. reszesed6sre

23

J6vdhagyott osztal6k. rdszesedds

G.

EREDMTNY

MtrRLEG SZERINTI
(+F.+22.+23.)

4.312

L339

1.360

l1l

2

0

I

0

4.310

1.339

1.3-i9

171

4.310

1.339

r.359

l7l
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