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                                                            Rendkívüli tájékoztató 

 

              A Társaság vezérigazgatója értesíti a Hun Mining Nyrt  részvényeseit, hogy a 

megnövekedett Baritmix-I –II-III® nehéz beton: 

- kereskedelmi, 

-  áru kiszállítási , 

-  bányászati kutatási, 

-   Baritmix-III  ® szuper nehéz beton termék gyártásának elindítási feladatok ellátására 

az alábbi munkaerő felvételeket hajtja végre 2014 szeptember-október hónap 

folyamán:  

                                             1 fő informatikai tanácsadó felvétele, 

                                             1 fő közgazdász-tanácsadó felvétele, 

                                             1 fő befektető kapcsolattartó felvétele, 

                                             1 fő projekt igazgató felvétele, 

                                             1 fő logisztikai menedzser felvétele . 

 

A sikeres  cca. 3 millió tonna Baritmix-I ® sugárvédő, öntömörödő nehéz beton termék 

értékesítése után, az áru kiszállítása a rudabányai raktárból cca. 4-5 év alatt lehetséges 60 

tonnás vasúti vagonokban ömlesztett formában és részben  1 000 tonnás folyami bárkákkal 

vízen tovább  szállítva a konstancai tengeri kikötőben deponálva. A Vevők ebből a tengeri kikötő 

depóniából szállítják tovább a Baritmix-I ® nehéz beton alapanyagot az atomerőmű beruházások 

helyszíneihez. 

A Rudabánya-Kazincbarcika MÁV vasúti pálya rekonstrukciója szükségessé vált, mivel évek óta a 

ebben a viszonylatban a személyszállítást és a teher szállítást a MÁV leállította. 

A Hun Mining leányvállalata a Pólus Szikla KFT rendelkezik Rudabányán 2008-ban saját 

beruházásban épített 2 sin párral rendelkező vasúti rakodóval a Baritmix-I ® depónia mellett 25 

– 30 m-re. 
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A Baritmix-I ® sugárvédő, öntömörödő nehéz beton export szállítása miatt cca. 380 m Ft 

beruházási értékű,vasúti pálya felújításra van szükség 3 hónapon belül, hogy a folyamatos áru 

kiszállítás biztosítva legyen. A vasúti pálya rekonstrukció finanszírozási tárgyalások 

megkezdődtek.  

Az önálló vasúti rakodóra és a Rudabánya-Kazincbarcika vasúti vonalra a Társaságunknak a 

rudabányai külszíni fejtésű bányászat újra indítása miatt 20-25 évre szüksége van. 

A Hun Mining Nyrt leányvállalata az RK Bányatársaság KFT a bányászati kutatási jog alapján 2015 

12 hónap folyamán nyitja meg a barit lencse külszíni fejtésű bányászatát és állítja elő a szuper 

nehéz betonhoz szükséges barit lencse – Baritmix-III ® -zúzalékokat. 

A várhatóan évi 200 000 tonna kibányászott és feldolgozott  Baritmix-III ® szuper nehéz beton 

alapanyag mai áron cca. 25 €/ tonna értéket képvisel 

 A külszíni bánya és feldolgozó üzem megnyitásakor cca. 1,55 Mrd Ft /év árbevételt  biztosít a 

Társaságnak. 

 2015 év folyamán cca. 35-40 fő új  munkaerő felvételére és betanítására van szükség. 

 

A külföldi befektetők hála Istennek, jobban értik és érzik a Rudabányán kibányászható értékek 

gazdasági súlyát, mint Magyarországon a befektetők és részvényesek egy része! 

 

Budapest 2014-08-08            

                                                                                       Varga István vezérigazgató 


