Bányavagyon-hasznosító Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság

Közhasznú jelentés
2009. év
2009. JANUÁR 1. - 2009. DECEMBER 31.
ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

Általános rész

A Kormány a 2330/2004.(XII. 21.) sz. határozatában intézkedett a
szénbányászati szerkezetátalakítás jelenlegi és jövıbeni feladataihoz illeszkedı
új rendszer kialakításáról:
− Jóváhagyta a három bányavagyon-hasznosító részvénytársaság
végelszámolással történı megszüntetését.
− Jóváhagyta a Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Társaság (KHT)
megalapítását.
− Meghatározta a KHT feladatát és biztosította ezek végrehajtásához
szükséges forrásokat:
o a szénbányászati szerkezetátalakításból még hátralévı állami
feladatok teljesítése,
o az állami tulajdonú „meddı” szénhidrogén kutak kezelésével,
értékesítésével
és
felszámolásával
kapcsolatos
állami
kötelezettségek ellátása,
o a bánya – erımő integrációs szerzıdések megkötésekor még nem
ismert állami kötelezettségek végrehajtásával kapcsolatos teendık
ellátása,
o engedélyezte, hogy a KHT kötelezettségeinek vagyonértékesítésbıl
nem fedezhetı hányadát a költségvetés finanszírozza.
A Kormány 353/2004.(XII. 22.) sz. rendelete szerint a KHT tekintetében a
Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ (továbbiakban: SZÉSZEK)
gyakorolta az alapítói jogokat, a társasági részesedés tekintetében a
vagyonkezelıi jogokat és felügyelte a KHT. tevékenységét. A SZÉSZEK a
267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján megszőnt és a Kormány a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatalt (továbbiakban: MBFH) jelölte ki a SZÉSZEK
jogutódjának.
A Kormány a Magyar Bányászati Hivatal átalakításával és a Magyar Állami
Földtani Intézettel, valamint a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai
Intézettel kapcsolatos feladatokról szóló 2205/2006. (XI. 27.) Korm. határozat 3.
pontjában egyetért azzal, hogy a Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Társaság
feletti vagyonkezelıi jogot a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium átvegye a
Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központtól 2007. január 1-i határidıvel.
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény. és a Nemzeti
Vagyongazdálkodási Tanács, illetve Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt.
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megalakulása a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) alapítói,
tulajdonosi és vagyonkezelıi jogosítványait társaságunk vonatkozásában nem
változtatta meg.
A GKM egyik jogutódjaként létrejött Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium (KHEM) és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (MNV Zrt.)
között létrejött „társasági részesedés hasznosításának átengedésérıl” tárgyú
Megállapodás alapján a Társaság tulajdonosi jogait a Közlekedési, Hírközlési és
Energiaügyi Minisztérium gyakorolja, melyet a Miniszter képvisel.
Társaságunk neve és cégformája a tulajdonos 16/2008.(X. 20.) számú
határozatának megfelelıen Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelısségő Társaságra (továbbiakban: Kft.) változott 2008. november
1-tıl. A változás cégbírósági bejegyzése 2009. január 8-án megtörtént.
1. A Társaság alapadatai:

A társaság neve:

Bányavagyon-hasznosító Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság

A társaság neve 2009. január 8-ig:

Bányavagyon-hasznosító Közhasznú
Társaság

Székhelye:

1024 Budapest, Margit krt. 85.

Társaság fióktelepei:

7629 Pécs, Dobó István u. 89.
3501 Miskolc, Kazinczy u. 28.
8200 Veszprém, Budapesti u. 2.
2510 Dorog Hısök tere 15/A.
8800 Nagykanizsa, Király út 20.I/17.

Alapítás kelte:

2004. december 27.

Tevékenység kezdési idıpontja:

2005. január 13.

Társaság tevékenységének minısítése: kiemelkedıen közhasznú szervezet
Adószám:

22143200-2-41

Cégbejegyzés száma és kelte:

01-09-908199
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2009. január 8.

A társaság statisztikai számjele:

22143200-7112-599-01

Jegyzett tıke:

20 millió forint

A Társaság ügyvezetése:

Egy személyben Illés Miklós látja el.
(lakcíme: 8800. Nagykanizsa, Babóchay u.
26. )

A könyvvezetés módja:

kettıs könyvvitel

Választott könyvvizsgáló:

K-E-S Audit Könyvvizsgáló Kft
1054 Budapest, Báthori u 20. III.em.1/a
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-681313
Dr. Sugár Dezsı
1125 Budapest, Diós Árok u. 56.
Dr. Kocsis Tamás elnök
Dávid Éva
Tímár András

Felügyelı bizottság:

Pénzforgalmi jelzıszám:

Magyar Államkincstár
10032000-00288011-00000017

Internetes honlap címe:

www.bvh.hu

A számviteli beszámoló idıszaka: 2009. január 01.-2009. december 31.
A mérleg fordulónapja: 2009. december 31.
Számviteli beszámoló (eFt.)
Éves beszámoló Mérlege
Eszközök
Befektetett eszközök összege
530.123,-eFt
Forgóeszközök összege
523.748,-eFt
Aktív idıbeli elhatárolások összege 4.378.331,-eFt
Eszközök összesen:

5.432.202,-eFt
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Források
Saját tıke
399.712,-eFt
Céltartalékok
109.588,-eFt
Kötelezettségek
4.483.525,-eFt
Passzív idıbeli elhatárolás összesen
439.377,-eFt
Források összesen:

5.432.202,-eFt

Éves beszámoló eredmény kimutatása
Értékesítés nettó árbevétele
Egyéb bevételek
Anyagjellegő ráfordítások
Személyi jellegő ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások

11.334,-eFt.
1.343.035,-eFt.
701.156,-eFt.
194.520,-eFt.
62.597,-eFt.
80.960,-eFt.

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye:

315.136,-

Pénzügyi mőveletek eredeménye:

12.419,-

Szokásos vállalkozási eredmény:

327.555,-

-271.788,-

Rendkívüli eredmény:

Adózás elıtti eredmény:

55.767,-

Adózott eredmény:

55.666,-

Mérleg szerinti eredmény:

55.666,-
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3. Költségvetési támogatás felhasználása
A 2009. gazdasági évre a központi költségvetésbıl 2008. évi CII. törvény (XVII.
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium fejezet, 13. cím, 1. alcím,
2. jogcímcsoport) alapján 110/2009.(V. 22.) Kormányrendeletben elıírtak
szerint egyedi termelési támogatásként került igénylésre.
Támogatás alakulása 2009. évben
Igénylés idıpontja

Igényelt támogatás
(eFt)
270.000,-

2008. december
2009. május
2009. június
2009. július
2009. augusztus
2009. szeptember
2009. november
Igényelt
2009
támogatás összesen:

420.000,100.000,30.000,20.000,120.000,40.000,évi

Kiutalás
idıpontja
2009. jan. 19.
2009. júl. 07.
2009. júl. 16.
2009. aug. 14.
2009. szept. 10.
2009. okt. 12.
2009. nov. 17.

1.000.000,-

Az egyedi termelési támogatás igényelt összege 730.000,- eFt. A 2009. évben
1.000.000,- eFt került kiutalásra, amelybıl 2008. évrıl áthúzódó kifizetés
270.000,- eFt.
A 2008. évrıl elhatárolt, fel nem használt támogatás összege 715.553,-eFt.
Átvett vagyon miatti halasztott bevétel korrekció összege
8.048,-eFt.
A 2009. évi támogatások cél szerinti felhasználása:
- bányabezárás
- bányakár
- tájrendezés
- humán kötelezettségek
- vagyonhoz kötött kötelezettségek
- bánya-erımő integrációs feladatok
- CH kutakkal kapcsolatos feladatok ellátása
- közbeszerzési feladatok
- mőködési költségek fedezetére
- APEH ÁFA ellenırzés, önellenırzés miatt
- 2005. év ÁFA önellenırzés
- 2006. év APEH ÁFA ellenırzés
- 2007. év APEH ÁFA ellenırzés
- 2008. év ÁFA önellenırzés
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36.291,-eFt
70.666,-eFt
40.050,-eFt
115.048,-eFt
19.974,-eFt
560,-eFt
663.971,-eFt
11.371,-eFt
231.619,-eFt
22.462,-eFt
23.116,-eFt
27.304,-eFt
26.928,-eFt

2009. évben fel nem használt 2010. évre átvihetı támogatás: 164.241,-eFt
4. A vagyon kimutatása
Megnevezés
Jegyzett tıke
Eredménytartalék
Mérleg szerinti eredmény
Saját tıke összesen:

Elızı év

Elızı évek
módosításai

20.000,181.092,90.980,292.072,-

Tárgyév
20.000,324.046,55.666,399.712,-

51.974,51.974,-

Eredménytartalék megoszlása 2009. december 31.:
Adozótt eredménytartalék:
Adómentesen képzett eredménytartalék

2.670,-eFt
321.376,-eFt

Az ellenırzés és önellenırzés feltárt hibáinak és hibahatásainak bemutatását és
az mérleg és eredménykimutatás harmadik oszlopának magyarázatát a 5. pont
tartalmazza részletesen.
A társaság vagyonának változása
A 2009. évi saját tıke változás összetétele:
mérleg szerinti eredmény

55.666,-eFt

A saját tıke 55.666,-eFt mérleg szerinti eredménnyel nıtt 2009. évben,
melynek megosztása:
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye: 54.260,-eFt
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye: 1.406,-eFt
A Bányavagyon-hasznosító Közhasznú Társaság 2009. évi záró saját tıke
állománya 399.712,-eFt.
5. A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások (eFt)
Juttatás megnevezése

Juttatás összeg

Bérköltség
Természetbeni juttatás
- adóköteles
1.809,- kedvezményesen adózó
637,7

9.840,2.446,-

Felügyelı Bizottság tagjainak díjazása:

3.527,-

Elnök:
Tagok:

100,-eFt/hó
80-eFt/hó

Könyvvizsgáló díjazása:

1.495,-

6. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi ismertetése
A Társaság célja a megszőnt bányászati tevékenység után fennmaradó
környezeti és vagyoni károkozás megszüntetésével, valamint a bányászatból
kikerült munkavállalókat megilletı juttatásokkal, valamint az állami tulajdonú
meddı szénhidrogén kutak kezelésével kapcsolatos állami közfeladat ellátása,
illetve az abban történı közremőködés.
Feladata:
A végelszámolással, jogutód nélkül megszőnı bányavagyon-hasznosító
részvénytársaságoktól szerzıdés keretében átvett alábbi kötelezettségek
teljesítése:
a) a bányabezárási, tájrendezési, bányakár-rendezési és vagyonnal
kapcsolatos feladatok;
b) a felszámolás alá vont szénbánya-vállalatok volt dolgozóival kapcsolatos
humánpolitikai feladatok;
c) a felszámolás alá vont szénbánya-vállalatok iratainak elhelyezésével, az
adatszolgáltatás megszervezésével kapcsolatos feladatok;
d) a felszámolási eljárások lezárásával összefüggı feladatok.
A bányavagyon-hasznosító részvénytársaságoktól szerzıdés keretében átvett
vagyon hasznosítása.
A KHEM hatáskörébe tartozó egyéb bányabezárási, tájrendezési és bányakárrendezési kötelezettségek teljesítése.
Az állami tulajdonú meddı szénhidrogén kutak kezelésével, értékesítésével és
felszámolásával kapcsolatos teendık ellátása. Ennek keretében
a) az átvett szénhidrogén kutak állapotának, jellemzıinek, az egyes
kutakkal kapcsolatos teendıknek a felmérése; a kutakról információs
adatbázis (kútkataszter) létrehozása, az adatbázis karbantartása;
b) a kutakkal összefüggı, meglévı elıírások, mőszaki szabályozások,
követendı eljárások rendszerbe foglalása;
c) a kútkezeléssel, (felügyelet, ellenırzés) értékesítéssel, felszámolással,
tájrendezéssel kapcsolatos tevékenységek megszervezése és végzése,
valamint e tevékenységek szabályozott módszereinek kialakítása;
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d) a pályázati források kiegészítése lehetıségének folyamatos vizsgálata
és kihasználása.
A bánya-erımő integrációs szerzıdések megkötésekor még nem ismert, de
tartalmát tekintve az átvétel részét képezı állami feladatok teljesítésében való
közremőködés.
A bányászattal kapcsolatos egyedi kormányzati döntések alapján ráháruló
feladatok ellátása.
Addicionális forrás-kiegészítés érdekében a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit
Közhasznú Kft. részt vesz a tárcák által kiírt, továbbá egyéb hazai és nemzetközi
pályázatokon.
A Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. által nyújtott szolgáltatás
az egész ország területére kiterjed.
A KHEM az Alapító Okiratban hozzájárult ahhoz, hogy a Bányavagyonhasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság üzletszerő
gazdasági tevékenységet is gyakoroljon. A Kft.vállalja, hogy az üzletszerő
gazdasági tevékenységet csak a közhasznú tevékenységek elısegítése
érdekében, a közhasznú célt nem veszélyeztetve gyakorolja.
A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító
Okiratban meghatározott közhasznú feladatok ellátására fordítja.
7. A Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. évi CH
kutakkal kapcsolatos tevékenységének részletezése (eFt)
Vagyonkezelés
Kútdokumentáció tárolása,kezelése,kitörésvédelem
Kútfelügyelet (helyszíni szemle, munkavégzés ellenırzés)
Eseti biztonsági munkák kivitelezése
Vagyonkezelési jog gyakorlásának ellenértéke
Összesen:
Kútfelszámolás
Kútfelszámolási tervek készítése
Kútfelszámolás, kivitelezés
Kútbeállók készítése
Összesen:
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5.563,11.623,81.630,2.433,101.249,-

11.550,192.952,182.615,387.117,-

Tájrendezés, mővelésbe történı visszaadás
Tájrendezési tervek készítése
Tájrendezés kivitelezés

35.280,32.556,67.836,-

Összesen:
Hasznosítás, értékesítés
Értékesítés, hasznosítás lebonyolítása
Forgalmi érétkbecslés, forgalmi értékaktualizálás
Összesen:

9.069,21.366,30.435,-

Mindösszesen:

586.637,-

Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése 2009. év :

CH kutak mőszaki állapotának értékelése

CH kutakkal kapcsolatos tevékenység összesen:

77.334,-

663.971,-

8. A Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. évi
Szénbányászati tevékenységének részletezése (eFt)
a.) A 2009. évben teljesített, átvállalt kötelezettségek részletezése (eFt)
Mecsek bányabezárás
Mecsek bányakár
Mecsek tájrendezés
Mecsek vagyonhoz kötött
Mecsek humán kötelezettség
Mecsek Karolina külfejtés
Észak-Magyarország bányabezárás
Észak-Magyarország bányakár
Észak-Magyarország humán kötelezettség
Veszprém bányakár
Veszprém tájrendezés
Veszprém humán kötelezettség
2007 évi APEH ellenırzés ÁFA
2008.évi önellenırzés ÁFA

7.773,13.985,2.023,190,107.145,560,2.631,54.105,3.772,2.031,58.834,4.132,13.577,9.058,-

Összes teljesített kötelezettség:

279.816,10

Mecsek bányabezárás
Nagymélységő kutak rétegvíz ellenırzése
Vízmintavétel felszíni vizek ellenırzése
Aknák, tárók ellenırzése
Talajszennyezettség felszámolása Harkány
Mozgásmérés (Vasas, Szászvár)
Vasas volt üzemanyagtöltı áll. megszőntetése
Vasas üzemanyagtöltı megsz.befejezés miatt kivezetve
Mecseknádasd 1315/2 ing.fúrási felszámolásiterv

2.998,1.708,18,195,581,213,1.936,124,-

Összes teljesített kötelezettség

7.773,-

Mecsek bányakár
Bányászati szakvélemény
Mozgásmegfigyelési mérések, Pécs-Mecsekszabolcs
Vízszint megfigyelés, üzemeltetés
Építész szakvélemény
Jogi tanácsadás
Bányakártalanítás
Összes teljesített kötelezettség

3.739,4.486,1.398,711,2.205,1.446,13.985,-

Mecsek tájrendezés
Komló-Budafa III. akna meddıhányók
Gyükési meddıhányó tájrendezés
Összes teljesített kötelezettség

1.943,80,2.023,-

Mecsek vagyonhoz kötött
Pécsi ingatlanon főkaszálás
Hirdetés ingatlan értékesítés

23,167,-

Összes teljesített kötelezettség

190,-

Mecsek humánpolitikai kötelezettség
Kártérítési perek, vállalati járadékosok
Szakszervezeti tevékenység díja
Nem vagyoni kár
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20.020,541,73.021,-

Jogi képviselet
Dologi kár
Orvosi szakvélemény

5.402,8.031,130,-

Összes teljesített kötelezettség

107.145,-

Mecsek Karolina külfejtés
Karolina külfejtés tájrendezés

560,-

Összes teljesített kötelezettség

560,-

Észak-Magyarország bányabezárás
Borsodi monitoring rendszer mőködtetés

2.631,-

Összes teljesített kötelezettség:

2.631,-

Észak-Magyarország bányakár
Jogi képviselet
4.050,Farkaslyuk bányakár
332,Rózsaszentmárton bányakár
7.420,Felsınyárád bányakár
120,Sajómercse bányakár
1.929,Salgótarján bányakár
2.464,Kazár bányakár
99,Putnok bányakár
612,2.083,Területi mőszaki szakértıi tanulmány
Mozgásmegfigyelés
9.682,Egyedi bányászati és építész szakvélemény
. 2.016,Szakértés, tervezés
15.529,Nagyereszkei kutatófúrás
2.097,Komlói bánya táró beszakadás elhárítás
112,Ny-I Biliz gödri tárna beszakadás elhárítása
1.950,Ormos III.sz. lejtısaknai beszakadás elhárítása
1.586,Ormos VII. sz szállító lejtısakna terv
1.549,Szeles III.sz. aknai személybejáró beszakadás elhárítása
475,Összes teljesített kötelezettség

54.105,-
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Észak-magyarország humán kötelezettség

3.772,-

Összes teljesített kötelezettség

3.772,-

Veszprém bányakár
Dudar mozgásmegfigyelés
Oroszlány XXII. akna vízelv. rendszer takarítás
Herendi rézsőmozgás megfigyelés
Dorogi táró feletti beszakadás ellenırzés
Bányakár perek
Ajkai erdıkárok

1.556,147,120,49,155,4,-

Összes teljesített kötelezettség

2.031,-

Veszprém tájrendezés
Balinka I. meddıhányó tájrendezés
Balinka I. mh. befejezés miatt kivezetés

32.499,26.335,-

Összes teljesített kötelezettség

58.834.-

Veszprém humán kötelezettség
Kártérítési, vállalati járadékosok

4.132,-

Összes teljesített kötelezettség

4.132,-

2007. évi APEH ellenırzés ÁFA
2008. évi önellenırzés ÁFA

13.577,9.058,-

b.) Az átvállalt kötelezettségekkel kapcsolatos többlet költségek
Veszprém bányabezárás
Oroszlány XXII. akna vízelvezetés, üzemeltetés.

545,-

Összes teljesített kötelezettség:

545,-
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c.) Újonnan ismertté vált állami feladatok teljesítése
Mecsek bányabezárás
Rücker aknai megvalósulási dokumentáció.
Szabolcs légaknai megvalósulási dokumentáció

93.2.720,-

Összes teljesített kötelezettség

2.813,-

Észak-Magyarország bányabezárás
Nagybátonyi olajos föld kármentesítése
Újbányai vízkifolyás rendezése
Ménkesi vízkifolyás rendezése
Bátonyterenye olajos föld mentesítési munkái
Ellenırzött kutak kiviteli munkái
Borsodnádasd V. sz lejt.akna beszakadás megszőntetés
Baros aknai óvóhely tömedékelés
Rózsaszentmárton Ágói patak felülvizsgálata
Etes Albertelep kisvasúti alagút végleges lezárása
Összes teljesített kötelezettség

1.679,954,2.808,1.626,4.095,7.263,3.882,996,10,23.313,-

Mecsek tájrendezés
István aknai meddıhányók utómunkák
Kénes úti meddıhányó utómunkák

499,3.877.-

Összes teljesített kötelezettség:

4.376,-

Észak-Magyarország tájrendezés
Ádámvölgyi meddıhányó vízelvezetése
Összes teljesített kötelezettség:
Észak-Magyarország vagyonhoz kötött kötelezettség

701,701,-

Sajóvelezd ingatlan karbantartás,hirdeti ktg,
Sajóvelezd ırzés

229,4.026,-

Összes teljesített kötelezettség:

4.255.-
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Veszprém vagyonhoz kötött kötelezettség
Irodaház közös költség
Tulajdoni lapok, értékesítési dokumentáció
Összes teljesített kötelezettség:
Összesen:

1.678,1.282,2.960,38.417,-

Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése 2009 év:

Veszprémi ingatlanok illetéke
Bányaszolgalom alapítás Mecsek
UM-2 jelő farkaslyuki monitoring kút (befejezetlen)
Szivattyú VA-1 vízmegfigyelı kút
Összesen
Szénbányászattal kapcsolatos tevékenység összesen:

Budapest, 2010. április 15.

Illés Miklós
ügyvezetı igazgató
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16.595,1.897,59,192,18.743,337.522,-

