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Sokkal hatékonyabban, 
ugyanakkor energiatakaré-
kosabb, biztonságosabb és 
környezetkímélőbb módon 
végezheti majd a sókiterme-
lést jövő tavasztól a parajdi 
sóbánya, ugyanis egy nagy 
értékű, elektromos árammal 
működő sókitermelő marógé-
pet vásárol a vállalat. Közben 
turisztikai fejlesztéseket is 
terveznek.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

H úszmillió lejbe kerül az a 
nagy teljesítményű sókiter-
melő marógép, amely szinte 

az összes eddig alkalmazott mun-
kafázist kiváltva bányássza majd 
a sót a parajdi bányában jövő ta-
vasztól. A nagy értékű fejlesztés 
révén olcsóbb és sokkal hatéko-
nyabb lesz a sókitermelés a Har-
gita megyei településen, ugyanak-
kor lényegesen biztonságosabb is, 
hiszen megszüntethetik a robban-
tásokat a négyszáz méter mélyen 
található tárnákban – tudtuk meg 
Seprődi Zoltántól. A bánya vezér-
igazgatója ugyanakkor azt is el-
mondta, hogy környezetkímélőb-
bé válik a kitermelés, ugyanis a 
marógép elektromos árammal 
működik. „Ez egy 106 tonnás gép, 
amely önállóan kiássa az útját 
és kitermeli a sót. A réselőgép az 
elektromos, de minden más – a 
fúrógépek, rakodók, illetve azok, 
amelyekkel minden robbantás 
után lefaragtuk, leszedtük a meg-
lazult sót – dízel üzemanyaggal 
működő gép. Ezeket a munkafázi-
sokat mind elvégzi majd a maró-
gép” – részletezte a bánya igazga-
tója, hozzáfűzve, hogy az egyetlen 
dízelmeghajtású munkagép a só-
kitermelő berendezés mögé beál-
ló teherautó marad majd, amely 
elszállítja a kitermelt sót.

Növekvő kapacitás
Amellett, hogy a beruházás által 
csökken a kitermelés költsége, a 
kapacitás több mint a duplájára, 
250 ezer tonnás éves mennyiségre 
nő. A kapacitásnövekedés pontos 
értéke nem is annyira mérvadó, 
inkább az számít, hogy mekkorák 
lesznek a megrendeléseik, és hol 
állnak meg a kitermelési költségek, 
ugyanis a modern marógéppel teljes 
egészében biztosítani tudják majd a 
megrendelt sómennyiségeket – ma-
gyarázta Seprődi Zoltán. A parajdi 
sóbánya 90 százalékban az utak téli 
csúszásmentesítéséhez termel sót, 
és amint azt kérdésünkre a bánya 
vezérigazgatója elmondta, előfor-
dult már, hogy nem tudták azonnal 
teljesíteni a megrendeléseket, ezért 
szükség van a kapacitás növelésére.

A nagy értékű beruházáshoz 
az Országos Sóipari Társaság 

(SALROM) biztosítja a finanszíro-
zást. A beszerzést már elindítot-
ták, és Ausztriában megkezdődött 
a nagy profilú sókitermelő maró-
gép legyártása, amelyet várható-
an jövő év májusában kezdhetnek 
el használni a parajdi bányában. 
Azért kell még legyártani, mert ez 
a berendezés nem sorozatgyártás-
ban készül – mondta el a bánya-
igazgató. A marógépet egyébként 
darabokban fogják leszállítani a 
mélybe, és a bányában szerelik 
majd össze.

Seprődi Zoltán szerint nemhogy 
a parajdi sóbányában, hanem or-
szágszerte sem történt korábban 
ilyen sóbányászati beruházás. 
Kitért arra is, hogy tíz esztendő-
be telt számára előkészíteni ezt a 
beruházást, ami az új kitermelési 
módnak a bejegyeztetésétől a jó-
váhagyási, engedélyeztetési folya-

TELJESEN ÁTALAKUL A KITERMELÉS MÓDJA JÖVŐ TAVASZTÓL, NAPIRENDEN SZEREPEL A TURISZTIKAI RÉSZLEG BŐVÍTÉSE IS 

Fejlesztések a parajdi sóbányában

Korszerűsítés. Ma még több géppel dolgoznak, ám jövő évtől szinte az összes eddigi 
munkafázist elvégzi az új sókitermelő marógép
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matokon át számos bürokratikus 
eljárást magában foglal, tehát tíz 
éve vár erre a berendezésre.

Épül az infrastruktúra az új 
látogatói szinten
Mivel számos hasonló adminiszt-
ratív folyamat elvégzésére van 
szükség a bánya turisztikai rész-
legének bővítése esetében is, a 
látogatói részleg új szintjének a 
kialakítása, megnyitása is ha-
sonlóan lassan halad. A jelenlegi 
látogatói részleg alatt terveznek 
megnyitni egy új szintet, jelenleg 
a kivitelezési tervre vonatkozó 
tenderfüzet bukaresti jóváhagyá-
sára várnak, hogy meghirdet-
hessék a közbeszerzési eljárást. 
A 150 méter mélyen található új 
szint – ami korábban egy kiter-
melési tárna volt – kialakítása 
már megtörtént, az infrastruktúra 
– például a víz- és szennyvízháló-
zat – kiépítése viszont még nincs 
befejezve teljesen – tudtuk meg 
a bányaigazgatótól. Az új látoga-
tói szint megnyitására csak évek 
múlva kerülhet sor. 

Az új részleg évekkel korábban 
készült látványterve egyébként 
több kikapcsolódást, testmozgást 
szolgáló elemet is tartalmaz, ré-
sze például az elképzelésnek egy 
műjégpálya, illetve kötélpályák 
is, de amint arról korábban már 
írtunk, a kivitelezés megkezdésé-
ig néhány részlet még változhat, 
attól függően, hogy mire kapnak 
jóváhagyást. A kikapcsolódási és 
kezelési lehetőségek tekintetében 
a tervek szerint vegyes részleg 
lesz a meglévő és az új szint egy-
aránt, a nyugágyas pihenők mel-
lett mozgásra ösztönző tevékeny-
ségeket is szerveznek majd az új 
részlegen a kezelés hatékonysága 
érdekében. A kezelőbázis bővíté-
sének terve már évekkel koráb-
ban azért vált fontossá, mert – 
leszámítva az elmúlt másfél évet 
– folyamatosan nő a bánya láto-
gatottsága.

 » Az új rész-
leg korábban 
elkészült lát-
ványterve több 
kikapcsolódást, 
testmozgást 
szolgáló elemet 
is tartalmaz, 
része például az 
elképzelésnek 
egy műjég-
pálya, illetve 
kötélpályák is, 
de a kivitelezés 
megkezdéséig 
néhány részlet 
még változhat, 
attól függően, 
hogy mire kap-
nak jóváhagyást.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Bizottság jogszabály-
módosító csomagot mutatott be 

kedden a terrorizmusfi nanszírozás 
elleni szabályok megerősítésére, 
melyben egy pénzmosás elleni fel-
lépést koordináló új uniós hatóság 
felállítását javasolta, továbbá az 
egész Európai Unióban egységesen 
érvényes 10 ezer eurós felső határ 
bevezetését a nagy összegű kész-
pénzfi zetések esetében. A javasolt 
intézkedések célja, hogy javítsák a 
gyanús tranzakciók és tevékenysé-
gek felderítését, valamint bezárják 
a kiskapukat, amelyeket a bűnözők 
illegális jövedelmek tisztára mosásá-
ra, illetve terrortevékenységek fi nan-
szírozására használnak fel.

 A javaslatok közvetlenül alkal-
mazandó szabályokat tartalmaznak 
többek között az ügyfél-átvilágítás 

és a tényleges tulajdonlás területén, 
és fi gyelembe veszik a technológiai 
innovációhoz kapcsolódó új kihívá-
sokat, köztük a virtuális fi zetőesz-
közök megjelenését és térnyerését, 
a pénzmozgások fokozódó összetett-
ségét az egységes piacon és a terro-
ristaszervezetek globális jellegének 
erősödését.

 A jogszabály-módosító csomag-
ban egy új uniós hatóság létrehozása 
is szerepel, amely az elképzelés sze-
rint javítani fogja a pénzügyi infor-
mációs egységek közötti együttmű-
ködést, és biztosítani fogja, hogy a 
magánszektor szereplői helyesen és 
következetesen alkalmazzák az uni-
ós szabályokat. Támogatni fogja az 
illegális pénzmozgásokkal kapcso-
latos elemzési kapacitás növelését, 
és a pénzügyi hírszerzést kulcsfon-
tosságú forrássá teszi a bűnüldöző 
szervek számára.

 Az Európai Bizottság az egész 
Unióra kiterjedő, 10 ezer eurós felső 
határt javasolt a nagy összegű kész-
pénzfi zetésekre. A nevezett összeg 
alatti nemzeti határértékek tovább-
ra is érvényben maradhatnak. Tilos 
lesz anonim kriptotárcákat kínálni, 
hasonlóképpen az anonim bank-

számlák tilalmához, melyet a pénz-
mosás és a terrorizmusfi nanszírozás 
elleni küzdelemre vonatkozó uniós 
szabályok már előírnak. A bizottság 
indoklása szerint a nagy összegű 
készpénzfi zetések korlátozása meg-
nehezíti a bűnözőknek az illetéktele-
nül szerzett pénzek tisztára mosását.

Brüsszel 10 ezer euróban korlátozná a készpénzfi zetéseket

 » A bizottság 
szerint a kész-
pénzfi zetések 
korlátozása 
megnehezíti az 
illetéktelenül 
szerzett pénzek 
tisztára mosását.

Egyszerűbb a valós kedvezményezettről nyilatkozni

Egyszerűsödött a valós kedvezményezettekről szóló nyilatkozat – jelentette be Facebook-oldalán 
Claudiu Năsui gazdasági miniszter. A tárcavezető tájékoztatása szerint a pénzmosásellenes törvény 
által megkövetelt új típusú nyilatkozat mindössze másfél oldalas, könnyebb kitölteni, mint a koráb-
bi formanyomtatványt, és nem kell hozzácsatolni különböző kérvényeket. A dokumentum október 
elsejéig leadható személyesen, elküldhető postán vagy e-mailen, elektronikus aláírással – számolt 
be Claudiu Năsui. Közlése szerint a nyilatkozat az Országos Cégbíróság elnökének, Valentina Burdes-
cunak és Stelian Ion igazságügyi miniszternek a támogatásával egyszerűsödött. Emlékeztetett arra, 
hogy a valós kedvezményezettről szóló nyilatkozat újbóli bevezetését az Európai Unió kérte Romá-
niától. Claudiu Năsui közölte azt is, hogy jövőre a cégeknek csak akkor kell kitölteniük ezt a nyilatko-
zatot, ha valamilyen változás történik a helyzetükön. Ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy folytatják a 
tárgyalásokat az Európai Unióval a procedúrák további egyszerűsítéséről.




