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                                                                Rendkívüli tájékoztatás 

 

   A Hun Mining Nyrt vezérigazgatója tájékoztatja a Társaság  részvényeseit a folyamatban lévő 

szerződések teljesítéséről: 

 

1,    3 000 000 tonna Baritmix-I ® nehéz beton adás-vételi szerződése él, a többször módosított 

fizetési átütemezésnek oka az USA-EU által kierőszakolt embargó. 

Az USA és az EU mesterien értenek ahhoz, hogyan tegyék tönkre a magyar export 

tevékenységet. 

A Vevő részére az embargó miatt egyelőre nem tudjuk garantálni a folyamatos nehéz beton  

kiszállítást. Mint a korábbi tájékoztatásban közzé tettük, a cca. 4 000 000 tonna nehéz beton 

stratégiai készletet cca. 5-6 év alatt lehet vasúton kiszállítani. 

A MÁV kész az azonnali  / 90 nap kivitelezési idő / vágány átadásra Rudabánya-Kazincbarcikai 

útvonalon , ha megérkezik a 450 m Ft vágány felújítási keret a Vevő részéről. 

Jellemző a MÁV vágány karbantartási kötelezettségére,mivel a Rudabánya-Kazincbarcika vasúti 

szakasz felújítása nem szerepel a MÁV  5 éves fejlesztési tervében, ezért a Vevővel fizetteti ki a 

pálya felújítás költségét! 

 

2,  1.000.000 tonna Baritmix-I ® nehéz beton szándéknyilatkozatból adás-vételi elő szerződés 

született, mely akkor lép életbe, ha a Vevő előre kifizeti a Baritmix ® terméket terhelő MOKK 

zálog terheket és a termékek per, teher és igény mentesen exportálhatók lesznek. 

 

3, A fenti két tétel együttesen adja a 4 000 000 tonna Baritmix-I ® nehézbeton termék export 

eladását,melynek export kiszállítási feltétele és a termék árának a kifizetése  az embargó 

enyhítése vagy eltörlése esetén lehetséges. 

 



  
 

HUN MINING Ore and Mineral Processing Investment Plc. 
Address: Budapest, Kerepesi út 78/F I. lph. I. em. 6.HU-1148 

Registration number: 01-10-047607 
Tax ID: 10181678-2-42. 

Bank account number: 10700024-02079709-51100005 

              
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

  2 
        

 

4, Az RK Bányatársaság KFT 50 % üzletrész adás-vételi szerződése és tőke emelési szerződése 

érvényben van, mivel a Vevőt és az Eladót itt is pénzügyi embargó köti, a fizetés az embargó 

feloldása után lehetséges. 

 

5, Tájékoztatom  a Tisztelt Részvényeseket, hogy a pontosítás kedvéért , jobb közérthetőség 

miatt megismétlem export termékeink nevét és felhasználhatóság területeit. 

 

- Baritmix-I ® sugárvédő öntömörödő nehéz beton alapanyag 2.640 kg/m3 nehéz beton 

előállítására, 

 

- Baritmix-II ® sugárvédő öntömörödő nehéz beton segédanyag, vasoxid és barit 

tartalmú  liszt 63 mikron méretre malmi őrléssel feldolgozva, 

 

- Baritmix-III ® raktár készleten lévő és a 2015 évben külszíni bányafejtésből 

kibányászásra kerülő barit és vas tartalmú zúzalékok szuper nehéz beton / cca 3 300 

kg/m3 / előállítására. 

 

Fenti termékcsoport acél és ólom sörét felhasználása nélkül alkalmas szuper nehéz beton 

előállítására, mely nehéz beton keverék versenyképes az atomenergetikai piacon. 

 

Tájékoztatásul ismét bemutatom a Barimix ® nehéz beton és szuper nehéz beton termékek 

nemzetközileg elfogadott receptúráját és 1 tonna nehéz betonra kiszámolt kereskedelmi árait. 
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Tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy 2015 01 5.-én kezdődő héten ismét 

tárgyaló asztalhoz ül az ELADÓ és a VEVŐ, megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy   

azon ország atomerőmű Társasága fizesse ki az első Baritmix- I ® nehéz beton 

szállítmányt, mely ország nem tartozik az embargó alá!  

Budapest 2015-01-04 

                                                                                             Varga István 

                                                                                            vezérigazgató 


