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                                                          RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 

 

                 BARITMIX ® SUGÁRVÉDŐ NEHÉZ BETON ÉS SZUPER NEHÉZ BETON TERMÉKEK 

                                        FELHASZNÁLHATÓSÁGÁNAK PIACI IGÉNY FELMÉRÉSE 

                                                                        2014-2018 

 

    A Hun Mining Nyrt Igazgató Tanácsa tájékoztatja a részvényeseit, hogy megtörtént a sugárvédő 

nehéz beton és szuper nehéz beton termékeink piaci igényének a felmérése. 

Termékeinket az alábbi projektek tudják felhasználni és a létesítményekbe beépíteni: 

1, Szegedi Lézerközpont 2014-2015 között 

               -     cca. 1 millió darab szuper nehéz betonból készülő kisméretű tégla, melynek gyártásához 

szükséges alapanyagokkal és receptekkel rendelkezünk. A korábban  elkészített  kisméretű téglákat a 

BMGE  Egyetem laborja bevizsgálta és beépítésre alkalmasnak találta. A téglák gyártásához szükséges 

gépsor beruházása cca. 2 m €. 

               - cca. 200 000 tonna Baritmix-I ® sugárvédő nehéz beton alapanyag beépítése nehéz beton 

falak építésére. 

2, Megyei Onkológiai Központok építése / 7 megyei jogú városban / 2014-2015 között 

- A  fenti létesítményekben sugárvédő nehézbeton igén összesen  cca. 200 000 tonna Baritmix-

I  ®alapanyag. 

- A röntgen sugárzások védelmére ólom egyenértékre számolt nehéz vakolat igénye cca. 

50 000 tonna Baritmix-I ® alapanyag. 

 

3, Bátaapáti Atomhulladék Lerakó beruházás első feltöltött tároló cellájához szükséges nehéz beton 

igény cca. 10 000 tonna Baritmix-I ®alapanyag. 

 

4, Ukrajnai csernobili sérült atomerőmű rekonstrukciójához szükséges: 

- a 4. blokk fölé épített íves védő födém nehéz beton igénye  

cca. 300 000 tonna Baritmix-I ®alapanyag, 

- Az Atomtemető létesítéshez szükséges nehéz beton igény  

cca. 100 000 tonna Baritmix-I ® alapanyag. 
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5, Paksi Atomerőmű 2 új blokk építéshez,bővítéséhez várhatóan 2017-2020 között 

- cca. 1 500 000 tonna Baritmix-I  ®sugárvédő nehézbeton alapanyagra, 

- cca.  10 000 tonna     Baritmix-II ® öntömörítő képességet növelő segédanyagra, 

- cca. 150 000 tonna    Baritmix-III ® barit lencse zúzalékra van szükség. 

 

6,  Az elkövetkező 5-8 évben építésre váró bulgáriai, szlovákiai és cseh atomerőművek bővítéséhez 

és új blokkok építéséhez szükséges nehéz beton és szuper nehéz beton igényekhez tudunk 

versenyképes árajánlatokat adni. 

Társaságunk a fenti anyagok beszállítására az alábbiak szerint képesek: 

- Baritmix-I ® sugárvédő nehéz beton termék raktárról azonnal kiszállítható, 

 

- Baritmix-II ®öntömörítő képességgel rendelkező segédanyaggal rendelkezünk, melyet a 

Baritmix-I ®alapanyagból szeparálunk ki a szükséges beruházás cca. 4 m € a fenti 

kapacitás kielégítésére. A beruházás 6-8 hónapos átfutási idővel megvalósítható, 

 

- Baritmix-III ®barit lencse termék külszíni bányászati kutatást az RK Bányatársaság KFT 2013 

12 hónapban befejezte a bányászati hatósághoz a kutatási záró jelentést határidőre leadja 

és a környezetvédelmi, bányatelek fektetési eljárások lezártával 2015 évben a barit lencse 

külszíni fejtésű bánya megnyitható. A termék előállításához azonnal szükséges beruházás 

első üteme 4 m € befektetést igényel. A beruházás átfutási határideje cca. 2 év. Ez az idő 

elegendő arra, hogy a paksi beruházást biztonsággal kiszolgáljuk. 

 

- Termékeink értékesítésére, a termékek megfeleltetésére  2014 I. negyedévben Kereskedőház 

KFT-ét hozunk létre úgy  a hazai mint a nemzetközi piacon a termékek értékesítésére. A 

Kereskedőház árualapja 20 m € értékű  cca.2.5 millió tonna Baritmix-I ® nehéz beton 

alapanyag lesz. A Kereskedőház KFT a nemzetközi piacon a maximálisan elérhető piaci 

áron tudja termékeinket értékesíteni. A Baritmix ® termékeink minősége nemzetközi 

összehasonlításban is felértékelődött, mivel ebben az optimális anyag összetételben a 

termékcsalád - földrajzilag 2000 km-es átmérőben - konkurenciával nem rendelkezik. 
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