
Geominco Földtani és Bányászati Rt. tevékenysége
Irta: Dr. Alföldi László

Több hónapig tartó  előkészítő megbeszélé
sek és hivatalos levélváltások u tán  a Központi 
Földtani H ivatal és a Nehézipari M inisztérium 
kezdeményezésére 1968. decem ber hó 29-én 
ült össze a Geominco Rt. alapító közgyűlése, 
amikor elfogadta a részvénytársaság alapsza
bályát és m egválasztotta a tisztégviselőket. 
Ezzel egyidejűleg tarto tta  meg a m egválasztott 
igazgatóság első ülését is. 1969. január 15-én a 
cégbíróság a részvénytársaságot bejegyezte, 
ezzel a Részvénytársaság m egalakult.

A Geominco Részvénytársaságot 13 m agyar 
nehézipari vállalat alapította és részvényeket 
vásárolt a NIKEX Nehézipari Külkereskedelm i 
Vállalat is. A Geominco részvényesei a követ
kezők:

Bányászati Aknam élyítő Vállalat 
Bányászati K utató Intézet 
Bányászati Tervező Intézet 
Borsodi Szénbányák 
Dorogi Szénbányák 
M agyar A lum ínium ipari Tröszt 
M átraaljai Szénbányák 
Mecseki Ércbányászati Vállalat 
Mecseki Szénbányák 
Országos Bányagépgyártó Vállalat 
Országos Földtani K utató és Fúró Vállalat 
Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt 
Tatabányai Szénbányák 
NIKEX Nehézipari Külkereskedelm i 

Vállalat

Nevezett vállalatok vásárolták meg a Geo
minco 79 db 100 000 Ft-os névértékű részvényét, 
s ennek megfelelően a Részvénytársaság alap
tőkéje 79 millió Ft. Az alapító vállalatok rész
vényeiket leadózott nyereségükből, vagyis ré
szesedési alapjukból vásárolták, azaz az rt. nem 
állami, hanem  vállalati erőből alakult, állami 
pénzügyi tám ogatást nem kapott.

A Részvénytársaság szimbólum neve Geo
minco, lényegében Geological and Mining 
Engineering Corporation rövidítése. Az angol
ból képzett név eleve jelzi külkereskedelm i 
orientációját.

A z alapítás körülm ényei
Az Rt. alapítását megelőző időszakban a 

m agyar szénbányászatban és kutatásban jelen
tős csökkenés következett be. Bezárásra kerü l
tek a gazdaságtalan és korszerűtlen bányák, 
csökkent a term elés üteme, jelentősen vissza
esett a kutató tevékenység. A bányabezárások,

valam int a korszerűsítések következtében je
lentősen csökkent a bányászatban foglalkozta
to tt létszám. Ezen vázolt, de jól ism ert 
jelenségek következtében földtani kutatás, vala
m int a bányászat terü ltén  jelentős szellemi 
kapacitások felszabadulását várták, egyidejű 
fizikai m unkaerő és gépi kapacitás felszaba
dulásával.

A helyzetnek megfelelően az Rt. egyik 
alapvető feladata le tt volna a felszabaduló 
földtani és bányászati kapacitások külföldi 
m unkavállalással való lekötése. Az rt. profil
jának m eghatározásánál a Nehézipari Minisz
térium  és a Külkereskedelm i M inisztérium 
vélem ényének kom prom isszumaként földtani és 
bányászati kutatás, tervezés, bányalétesítés, 
valam int ezen területen  belül való szakértői 
tevékenységet jelölték meg. Ezen feladatkörre 
korlátozták külkereskedelm i jogosultságát is.

M int az előzményekből látható az rt. te l
jesen új vállalatként alakult, s a szokástól 
eltérően apparátusa nem  egy m ár meglévő vál
lalatból való kiválásra, valam ely osztály átvé
telére épült, hanem  elsősorban a részvényesek
től alkalm aztunk külkereskedelem ben jártas 
szakembereket. 1969. január 1-én a Részvény- 
társaság egy irodahelyiségben egy igazgatóval 
és helyettessel, vagyis összesen két fővel kezdte 
meg működését. Az alakuláskor tehát a rész
vénytársaság még semmi külkereskedelm i kap
csolattal nem rendelkezett, s nem rendelkezett 
a szükséges apparátussal sem.

Földtani és bányászati tevékenység export
jával a megelőző években a NIKEX, TESCO 
és a CHEMOKOMPLEX Külkereskedelm i V ál
lalat foglalkozott többé-kevésbé alkalomszerű
en, bár egyre fokozódó rendszerességgel. A 
külkereskedelm i jogosultság m egadásakor az 
általános m agyar külkereskedelm i gyakorlattól 
eltérően a részvénytársaság nem kapott kizáró
lagosságot, vagyis a többi külkereskedelm i vál
lalattól ezen export-tevékenységre való jogo
sultságot nem vonták meg. Ez gyakorlatilag 
azt jelentette, ill. jelenti, hogy a m agyar föld
tan i és bányászati tevékenység exportjával az 
eddigi három m al szemben most m ár négy vál
lalat jogosult foglalkozni. A négy vállalatból 
kettő a NIKEX és CHEMOKOMPLEX Külke
reskedelmi Vállalat különböző gépeket, eszkö
zöket és gyárberendezéseket exportál és impor
tál, vagyis forgalmi és anyagi bázisa egyéb 
tevékenységből teljes egészében biztosított, s 
csak m elléktevékenységként foglalkozik a jel
zett profilba vágó tevékenység exportjával. A 
TESCO Külkereskedelm i Vállalat viszont amel
lett, hogy hatósági jogokat élvez, állami finan
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szírozási feladatok bonyolítását lá tja  el, jogo
sultsága m indennem ű tervezés, szerelés, szak
véleményezés, szakértő küldés, vagyis engine- 
ering terü letre  kiterjed.

Hazai háttér

1969. januárjában, vagy 1969. elején lénye
gileg befejeződött a szénbányászat létszám - és 
termeléscsökkentése és a felszabadult létszám 
rohamos felszívódása következett be. Többéves 
fejlesztési depresszió következtében a felszaba
duló kapacitás gépi ellátottsága m élyen a vi
lágszínvonal alatt m arad. A legjobban mobili
zálható kutató  apparátus fúrógép-parkja elavult, 
a világpiacon versenyképtelen, a bányászat 
visszaesése következtében a fejlesztéshez szük
séges anyagi eszközökkel és perspektívákkal 
nem rendelkezik.

Valószínűleg m ár a részvényesek felsoro
lásánál feltűnt, hogy a M agyar Állami Földtani 
valam int a Geofizikai Intézet hiányzik a rész
vényesek sorából. A m agyarázat az, hogy költ
ségvetési intézm ények nyereséggel nem ren
delkezvén nem volt anyagi forrásuk, melyből 
részvényeket vásárolhattak volna, annak elle
nére, hogy a Központi Földtani H ivatal és az 
em lített intézetek is az alapítás előkészíté
sében jelentős szerepet játszottak. A helyzet 
m egítélésénél tehát jelentős tényezőként kell 
figyelembe venni, hogy az országban legna
gyobb szellemi kapacitással rendelkező Föld
tani Intézet és Geofizikai Intézet elsősorban 
költségvetési intézm ények lévén külföldi m un
kák vállalásához vagy előkészítéséhez anyagi 
erőforrásokkal nem rendelkeznek, tehát rész
vényt sem vásárolhattak. A m agyar kőolaj
ipar kutató  kapacitása m int az ország leg
jobban felszerelt és legütőképesebb specia
lizált kutató apparátusa a szénhidrogén-prog
ram keretében m axim álisan leterhelt, export 
m unkát csak korlátozott m értékben és mó
don tud  vállalni. A bauxitkutató vállalat 
viszonylag jelentős exportálható szellemi kapa
citással rendelkezik ugyan, fúrógép ellátottsága 
azonban több fúró vállalatéhoz hasonlóan kor
szerűtlen, nem versenyképes. Hasonló a helyzet 
a Mecseki Ércbánya V állalatnál is. A Bányásza
ti Aknamélyítő, Bányászati Tervező Intézet és 
a Bányászati Kutató Intézet felszabaduló kapa
citását hazai m unkákkal le tud ták  kötni, ettől 
függetlenül exportálható kapacitással rendel
keznek, ill. jelentős kapacitásuk szabadítható 
fel exportra.

Tudomásul kell vennünk, hogy az ország 
lélekszámából és gazdasági potenciájából, vala
m int egyéb körülm ényeiből eredően profilunk 
területén  felszabadítható export-kapacitások 
világviszonylatban eleve nem jelentősek, bizo
nyos nagyobb m unkák megpályázásához eset
leg a teljes felszabadítható kapacitás sem 
elégséges.

Ezt a világviszonylatban nem jelentős, kel
lően fel nem szerelt anyagi eszközökkel szűkö
sen ellátott kapacitást jelenleg négy vállalat 
próbálja elhelyezni a világpiacon, csökkentve 
ezzel a lehetséges külkereskedelm i koncentrál- 
ságot, akarva vagy akaratlan versenyt tám asztva 
nemcsak külföldi konkurenciával, hanem  egy
más között is.

Piaci irányelvek

Ilyen körülm ények között, figyelembevéve 
a piac specialitását is, eddigi gyakorlattól eltérő 
módszereket próbáltunk alkalmazni és a föld
tani bányászati szakmai tevékenységet helyez
tük  előtérbe. Ezen elvi alapokon építettük fel az 
iroda apparátusát elsősorban szakmai tagozódás 
szerint bányam érnökökre és geológusokra ala
pozva. Az iroda létszám át sem növeltük az 
egyébként szokásos méretekig, hanem  csak a 
szükséges osztályok m agjait hoztuk létre  kvali
fikált, nagy gyakorlatú szakemberek vezetésé
vel és jelentősen növeltük feladattól függően a 
külső szakértők tevékenységét, s elsősorban 
erre a bázisra kívánunk tám aszkodni a jövőben 
is. így az iroda létszám a jelenleg, beleértve a 
a teljes adminisztrációt és a gépkocsivezetőt is 
összesen 36 fő.

, Első feladat az iroda megszervezése, a 
helyzet felmérése, m ajd a tényleges piaci m unka 
beindítása volt.

Propaganda-tevékenységünk során egyrészt 
az a cél vezérelt, hogy a potenciális piacokon 
bevezessük a vállalatot, m egismertessük tevé
kenységét, m ásrészt ehhez szorosan kapcsoló
dóan a m agyar földtan és bányászat eredm é
nyeit propagáljuk, ezzel biztosítva az egyébként 
szegényes referenciánkat. A hagyományos pro
paganda módszerek m ellett (prospektusküldés, 
hirdetések feladása kereskedelm i lapokban, 
ipari és kereskedelm i vásárokon való részvétel 
stb.) specialitásunknak megfelelő módszereket 
is igyekszünk alkalmazni. Ezek közé tartozik a 
kiválasztott országok földtani és bányászati vi
szonyainak a tanulmányozása, írásbeli elemzése 
alapján célpropaganda alkalmazása.

Az illető ország földtani és bányászati vi
szonyainak tanulm ányozása alapján ki lehet 
jelölni az illető ország kutatási lehetőségeit, ill. 
a soron következő kutatás feladatait. A bányá
szati helyzet ism eretében pedig a bányászat 
perspektívái kijelölhetők.

Összevetve m indezt az ország rövid vagy 
hosszúlejáratú terveivel, valam int term elési 
adataival a jövendő lehetőségei kirajzolhatok, a 
szakpropaganda területe szűkíthető. Ennek meg
felelően leszűkített feladatokra koncentrálva az 
illető ország állami szervei felé konkrét javas
lattétel form ájában jelentkezünk olyan aján la
tokkal, m elyekre esetleg az illető ország még 
felhívást sem, adott ki. Algériában, Tunéziában, 
Tanzániában, Nigériában, Felső-Voltában, Irán-
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bán konkrétan így kezdtük el kapcsolatainkat. 
Az algériai helyzet elemzése alapján bentonit és 
foszfát-kutatás területén, Tanzániában és Nigé
riában földtani térképezés, Felső-Voltán és 
Iránban bauxit-kutatásra  te ttünk  ilymódon 
ajánlatot.

Az iráni bauxit-kutatással kapcsolatos első 
szerény szerződést 1971. szeptem berében alá
írták. Nigériában a földtani térképezéssel kap
csolatos ajánlat m egvitatás a la tt van és ezév 
októberében utazik ki a Geominco és a Földtani 
Intézet delegációja további megbeszélésre. Fel
ső-Volta egyik bauxit előfordulásában vett m in
tán az előzetes vizsgálatokat befejeztük, s ennek 
alapján készül el term észetesen a Magyar 
Alum íniumipari Tröszt-tél karöltve ajánlatunk. 
Hasonló ajánlatot tettünk , m ely jelenleg tárgya
lás alatt van Líbiában is.

A célajánlkozások módszere függetlenül 
attól, hogy még jelentősebb üzletre nem került 
sor, tapasztalat szerint bevált. Ennek ke
retében term észetesen a megengedhető m értéket 
meg nem haladó előzetes ingyenes szolgáltatá
sokat is nyújtunk  elsősorban szaktanácsadás és 
laboratórium i vizsgálatokra. Ilyen vizsgálatokat 
vagy szolgáltatásokat végeztünk algériai, felső
voltai, törökországi szervek részére. A célajánl
kozások hatékonyságát a hazai irodalmi szak- 
kiadványok megküldésével is próbáljuk javítani, 
s propagandaanyagként általában nem naptá
rakat vagy szóróanyagokat mellékelünk, hanem 
pl. a Földtani Intézet nem titkos térképsoroza
tait, valam int a szakmai sajtó különlenyom atáit 
lehetőleg idegen nyelven, de m indenképpen 
idegennyelvű összefoglalókkal. M int ahogy is
meretes, ehhez hirdetés ú tján  is kértük  a szak
mai közvélemény segítségét, hogy a nehezen 
beszerezhető különlenyom atok minél nagyobb 
számban álljanak rendelkezésünkre. Célajánlko- 
zástól függetlenül hazai idegennyelvű szakkiad
ványokat és szakmai eredm ényeket alapvető 
propagandaeszközül használjuk.

A felsorolt országok köre legutóbb Líbiá
val szaporodott, ahol a piaci m unkát m egalaku
lásunkat követően megkezdtük, belpolitikai ese
mények következtében ennek realizálására csak 
1971-ben kerü lhetett sor. Külön felkérés nélkül 
a Magyar Állami Földtani Intézettel és az 
ALUTERV-vel karöltve javaslatot, ill. ajánlatot 
tettünk  Líbia feltérképezésének lebonyolítására, 
bauxitkutatás megszervezésére, földtani labora
tórium  beindítására és résztvettünk egy vasérc
bánya nyitásával, tervezésével kapcsolatos ten 
deren. A gondosan összeállított ajánlkozások 
eredm ényeképpen közvetlen üzletkötés ugyan 
nem jö tt létre, de az első földtani térképezésre 
kitűzött versenytárgyalásra az Iparügyi Minisz
térium tól külön m eghívást kaptunk, m ely lé
nyegében annak a jelzése volt, hogy a megbíz
hatónak elismert és esélyes vállalatok szűk kö
rébe soroltak bennünket (a cikk megírásának

idején MÁFI és Geominco delegációja a hely
színen tárgyalt).

Törökországban belpolitikai változások ne
hézségei ellenére perlitkutatásban te ttünk  kez
deményező lépéseket előzetes szolgáltatás biz
tosításával bizonyítva hozzáértésünket.

Egyéb nagyobb lélegzetű kutatás, vagy an
nak eredményessége esetén egy bánya meg
nyitása m indenütt a világon költséges és tőke
igényes befektetés. Ennek következtében a te
vékenység beindítását hosszadalmas és lassú 
előkészítés jellemzi. Hónapokig vagy évekig 
eltart a döntés a ku tatási terü let kiválasztására, 
kutatásm ódjának és m értékének m eghatározá
sára, m ajd a versenytárgyalás kiírására. Az 
egyre romló világgazdasági helyzet következté
ben ezen jelzett előkészítési idő külön hosszab
bodik, ez az egyik m agyarázata annak, hogy 
vannak témák, m elyekkel m egalakulásunk óta 
foglalkozunk, üzletkötés nem jö tt létre és még 
sem tek in tjük  elveszettnek az esélyünket, az 
ügyet lezártnak. Csak egy példát: az aktív piaci 
m unkánk kezdetén vettük fel a kapcsolatot az 
algériai SONAREM-mel és a szakértői kiutazá
sokat követően Algéria bentonit-iparának meg
alapozására, tehát bentonit- és foszfát kutatásra 
tettünk  ajánlatot kifejezetten a SONAREM írás
beli felkérésére. A bentonit-kutatásra Mecseki 
Ércbányászati Vállalat vállalkozott volna, mivel 
a m agyar érc- és ásványbányászat kellő kon
centrált kapacitással nem rendelkezett és nem is 
érdeklődött expedíció megszervezése iránt. Igen 
alapos kutatási terv  készítése u tán  a helyszínen 
vitattuk meg az ajánlatot, mely céltérképezést, 
fúrásos kutatást, technológiai vizsgálatokat ta r
talmazott. Ez utóbbit a Bányászati Kutató In té
zet végezte volna. Első m egvitatáson az ajánlat 
elnyerte az algériai fél tetszését, de módosításo
kat kért, ennek alapján az ajánlatot átdolgozták. 
SONAREM az ilyen típusú kutatásokat állami 
költségvetésből végezte volna, tárgyalások köz
ben jelezte, hogy takarékossági intézkedések 
következtében a pénzt megvonták, illetve a kuta
tás végrehajtására csak 1971-ben kerülhet sor, 
ezért az ajánlat pénzügyi kereskedelm i részének 
m egvitatására halasztást javasolt. Hosszas hall
gatás u tán  1971. II. negyedében azt a választ 
kaptuk, hogy elnézést, de az ügy nem aktuális. 
Legutóbbi algériai kiutazásunkkor sikerült fel
deríteni, am it azóta a külföldi sajtó is híradásai
val m egerősített, hogy Algériában 1971. évre a 
kutatások 80% -át leállították, nemhogy új szer
ződéseket nem kötöttek, de meglévő szerződé
seket m ondtak fel am erikai és szovjet cégek felé 
egyaránt, vállalva a kötbér fizetési kockázatát, 
s tették  m indezt nemcsak a szilárd ásványi
nyersanyagok, hanem  a rendkívül fontos kőolaj
kutatás területén  is. Esetünkben tehát másfél
éves piaci munka, a hozzátartozó költségek 
m unkaigényes és alapos földtani szakmai m unka 
elvégzése, kutatási tervek többszöri átdolgozása 
után, közel félmillió F t befektetése u tán  pilla
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natnyilag az ügy m eghiúsult, nem állíthatjuk 
azonban, hogy véglegesen. Az eddigi m unkánk
kal előkelő helyet vívtunk ki, a bentonit-szak- 
értő országok sorában versenytársunk mindez- 
ideig nem akadt, de belgazdasági események 
következtében a befektetett m unka egy éven 
belül biztosan nem realizálható. Belpolitikai 
esem ények következtében az állami apparátus
ban bekövetkezett jelentős személycserék m iatt 
nem egyszer teljesen ú jra  kell kezdeni a piaci 
m unkát, m int ahogy az Líbiában is történt, ahol 
az első kapcsolatokat a királyság idején kezd
tük  el.

M int ahogy az eddigi felsorolásból is k ira j
zolódott, földrajzi és gazdasági helyzeténél fog
va Észak-Afrikát és Közel-Keletet tek in tjük  
legfontosabb piacunknak. Piaci m unkát végez
tünk Nyugat- és Kelet-A frika egyes országai
ban is, a dél-am erikai piacot azonban ezideig 
nem tek in tettük  elsődlegesnek a távolság és a 
költségekre való tekintettel, ettől függetlenül 
azonban rendszeres piaci m unkát Dél-Amerika 
felé is elkezdtük. Természetesen a népidemok
ratikus országok és Nyugat-Európa felé is 
igyekszünk kapcsolatainkat bővíteni, így kisebb 
tervezési és bányászati kutató  intézeti m unkák 
vállalására kerü lt sor az NSZK-ban, Jugoszlá
viában. Az Aknamélyítő Vállalat két év óta 
jelentős volumenű m unkát végez a szlovák mag
nezit bányászatban. A BÁTI és a VEGYTERV 
az NDK részére végez rendszeres tervezési 
m unkákat. Mongóliái expedíciós m unkák e mel
lett évek óta folynak és közismertek. Törökor
szág és Görögország felé m int előbb jeleztem 
erőteljes piaci m unkát végeztünk, üzletkötésre 
azonban még nem kerü lt sor.

Vállalkozások

Földtani és bányászati kutatási tevékeny
ség, valam int a tervezési m unkák m ellett önálló 
külföldi vállalkozások létrehozására is töreked
tünk. M egalakulásunk u tán  bekapcsolódtunk a 
kanadai kálisóbányászattal, valam int a chilei 
rézbányászati vállalkozással kapcsolatos m un
kába, melyek azonban azóta meghiúsultak. A 
kezdeti nehézségek áthidalásában jelentős sze
repet játszottak a mongóliai ásványinyersanyag
kutatások és az első vállalkozás tárgyául is egy 
a Mongol—M agyar Földtani Térképező Expedí
ció által felfedezett és az OFKFV által m eg
kutato tt wolfram lelőhely szolgált. Sajnos, a ke
reskedelmi tárgyalások, különösen a wolfram 
világpiaci árának jelentős csökkenése óta nem 
jártak  eredménnyel. Önálló piaci m unkánk so
rán sikerült kapcsolatba lépnünk a Bank of 
Cyprus-sal Ciprusban, és közel egy évig tartó  
bizalmasan kezelt tárgyalások eredm ényeképpen 
1971. június 28-án a Geominco alá írta  a ciprusi 
rézbánya nyitására vonatkozó szerződést a 
Berdy Mining Company-val, a jegyzőkönyvet, 
valam int a Bank of Cyprus-sal a hitelre vonat
kozó előszerződést.

Első magyar bánya külföldön

A szerződés aláírásával megkezdődött az 
első m agyar külföldi bánya alapítása, ill. az 
ezzel kapcsolatos m unkálatok. A szerződést az 
aláírást követő nicosiai sajtókonferencián a 
nemzetközi közvélemény tudom ására hoztuk. A 
szerződés lényege a következő:

Geominco átveszi a Berdy Mining Com- 
pany tulajdonában lévő koncessziós területet, 
ill. az ezzel kapcsolatos összes jogokat, vala
m int kötelezettségeket. Joga van, sőt köteles 
koncessziós területen  ásványi nyersanyag-kuta
tásokat végezni sa já t kockázatára. Ezzel egy
idejűleg koncessziós területen  m ár felkutato tt 
és kü lfejtésre előkészített rézérc kiterm elésére 
jogosult.

A Geominco saját költségére és eszközeivel 
rézércdúsító-m űvet épít Ciprus szigetén. Saját 
kezelésében m egnyitja a bányát, üzemelteti a 
külfejtést és a rézérc-koncentrátum ot, valam int 
a m ellékterm ékként képződő p irite t saját javára 
értékesíti. Cyprusi partner rendelkezésre bo
csátja a földterületet, megveszi a bányam űve
léshez szükséges további földterületet, átadja a 
ku tatásra  vonatkozó teljes dokumentációt, s 
köteles vízszegény terü leten  a vízbeszerzési 
lehetőséget biztosítani, vagyis a vízkutatást 
elvégezni. Ércdúsító üzemeltetéséhez szükséges 
víz biztosításához két fúrás lem élyítését m ár 
befejezték. Geominco a koncesszióbérlet, vala
m int a jelzett szolgáltatások fejében a m inden
kori term elés arányában kizárólag a befolyt 
bevételből bérleti d íjat fizet m eghatározott 
% -os arányban.

A vállalkozáshoz szükséges tőkét Geominco 
részben sajá t forrásból, vagyis az alaptőke fel- 
használásával, m ásrészt F t- és devizahitel fel
vételével biztosítja. Több m int 100 000 L 
értékben h ite lt vesz fel a M agyar Külkereske
delmi Bank Rt-től, további több m int 100 000 
L értékű vállalati h ite lt kap a Bank of Cyp- 
rus-tól.

A vállalkozás során új részvénytársaságot 
alapítunk Cyprus Geominco Mining Ltd. név
vel, budapesti székhellyel és Troulli (Larnaca) 
telephellyel. Az rt. részvényeinek 99% -a a 
Geominco birtokában lesz. M int cyprusi telep
hellyel rendelkező cég a bánya m inden tekin
tetben cyprusi előírásoknak megfelelően m ű
ködik és jövedelme u tán  adót fizet a cyprusi 
államnak. Ugyanakkor igénybeveszi mindazokat 
az adó- és egyéb kedvezm ényeket, melyek más 
cyprusi vállalatra  is vonatkoznak. Ennek meg
felelően teljes pénzforgalma cyprusi fontban 
bonyolódik. A Geominco egyik részvényese vásá
rolja meg az összes gépi berendezéseket és bérbe
adja a cyprusi Geominconak, m int önálló jogi 
személynek. A bérleti díj, valam int a nyeresége 
szabadon konvertálható Magyarországra, vagy 
más országba. A bánya forgalma évi 1 millió 
$-ra tehető, s tervszerin t a jelenleg rendelkezé-
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sünkre álló ism ert érekészletet 6, maximum 7 
év alatt leterm eljük gyorsított ütem ű művelést 
alkalmazva. Ezzel a lehetséges mértékig meg
rövidítjük a befektetés visszatérülési idejét. A 
szükséges gépek több m int 90% -át a magyar 
ipar gyártja, a bányát m aximálisan 5 fős ma
gyar személyzet fogja irányítani Cypruson, s 
teljesen cyprusi m unkaerőkkel fog működni.
A bányaműveléssel egyidejűleg fogjuk tovább 
folytatni a területen az érckutatást, s az ered
ménytől függően hosszabbodik meg vagy ala
kul át a vállalkozás. A vállalkozás előtervei 
elkészültek, technológiai és egyéb vizsgálatok 
befejeződtek. A gépek megrendelése, lényegé
ben a beruházás megvalósulása elkezdődött. A 
tervek szerint 1973-ban a próbaüzemelés meg
kezdődik.

A vállalkozás fontosságát nem kell külö
nösebben méltatni, teljesen világos, hogy próba- 
vállalkozásnak tekintendő. Ügy az ércmennyi
ség, m int a vállalkozás volumene világviszony
latban nem jelentős, a befektetés m értéke nem 
jelent elviselhetetlen kockázatot és módunk 
lesz kedvező körülm ények között külföldi bá
nyászati vállalkozás előnyeit és nehézségeit 
közvetlen tapasztalatok ú tján  megszerezni amel
lett, hogy engineering munkánkhoz rendkívül 
előnyös referenciákat biztosítunk. Eredményes
ség esetén társak bevonásával további vállal
kozások létrehozását kíséreljük meg, s újabb 
lehetőségek felderítését a vállalkozás megvaló
sításával párhuzamosan elkezdtük.

Felkészültség fejlesztése

Az eddigi piaci munka alapján világossá 
vált, hogy a Geominconak szerepet kell vállal
nia nemcsak a hazai há ttér megszervezésében, 
hanem technikai színvonalának emelésében is. 
A technikai színvonal emelése kétirányú lehet; 
az egyik lehetőség fejlett műszerparkkal való 
vállalati kooperáció, míg a másik korszerű 
módszerek és berendezések vásárlása. Anyagi 
lehetőségeink a technikai ellátottság rövid idő 
alatt való korszerűsítését nem teszik lehetővé, 
ezért megkíséreljük a mindkét irányban való 
előrehaladást. Felvettük a kapcsolatot a világ 
több jelentős geofizikai műszereket gyártó és 
geofizikai m unkákat vállaló cégével többoldalú 
kooperációs megbeszéléseket folytatunk, melyek 
még nem fejeződtek be, s a kölcsönös érdekek 
keresése, valam int egyeztetése folyamatban van.

Szerte a világon ma m ár a folyamatos mag
vételt biztosító Wire—Line-típusú berendezések 
használata mindennapos, m ert ezek a korszerű 
fúrógépek a klasszikus craelius-rendszerű gé
peknél 4—5-szerte nagyobb teljesítm énnyel 
dogoznak, természetesen korszerű gyémántko
ronák alkalmazásával. A hazai m élyfúróiparban 
az Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat 
a gyémántkorona fúrási technológiáját m ár ru-

* tinszerűen alkalmazza, a jelzett típusú berende
zés azonban még nem működik az ország terü 
letén. Több m int egyéves tárgyalás eredménye
képpen megegyezésre ju tottunk a Canadian 
Longyear céggel harm adik országba való koo
perációra, s ennek keretében Geominco meg
vásárol egy teljes kom plett berendezést, 
melynek hazai üzemeltetésével biztosítható a 
megfelelő szakembergárda betanítása annak ér
dekében, hogy a külföldi m unkák gyakorlott 
személyzettel legyenek elvállalhatok. Néhány 
ilyen típusú gép hazai működése mellett, 
kooperációs partnerünk biztosítja, hogy mun
kavállalás esetén kedvező feltételek m ellett 
soronkívül bocsát gépeket rendelkezésünkre 
egyenesen az illető országba szállítva azokat. 
Ezt megelőzően term észetesen m ár az első gép
vásárlásnál szakértőt biztosít a betanítás meg
gyorsítására. A megállapodás természetesen 
más egyéb lehetőséget is biztosít, pl. Longyear 
fővállalkozás, Geominco alvállalkozás, vagy for
dítva — szakszemélyzet rendelkezésre bocsá
tásával, ha azt igénylik. Lényegében tehát kellő 
hátteret biztosít ahhoz, hogy amennyiben meg
felelő számú gyakorlott személyzettel rendel
keznénk a gépek üzemeltetéséhez, akkor a 
technikai háttér biztosítva van. Jelen esetben 
tehát megállapodások kötésével és konkrét 
anyagi segítséggel járul hozzá a Geominco a 
technikai fejlesztéshez.

Az em lített próbálkozások nem egyszer 
járatlan utakon haladnak és számos technikai, 
finanszírozási és adminisztratív probléma merül 
fel, gyakoriak a szűkreszabott profil határainak 
érintésével vagy esetleg az átlépésével kapcso
latos problémák is.

ACTIVITY OF THE CORPORATION GEOMINCO 

LÁSZLÓ ALFÖLDI

GEOMINCO Geological and M ining Engineering 
Corporation has been founded by fourteen Enterprises 
— most of which deals on the field of heavy industry 
or mining. The Firm  has been registered in 1969 
w ith a Capital of Forint 79 000 000.

The Corporation has been established fór expor
tadón  geological and geophysieal exploration, plan- 
ning and design, construction of mines, consultancy, 
as w ell as of joint ventures, furtherm ore fór the ful- 
film ent of all relatíve engineering activity.

A t the beginning the Corporation based its acti
vity on the prospecting, planning and m ining works 
of its shareholders, including the State Geological and 
Geophysieal Institute.
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Geominco w ished to m ake ihis nam e on m arketing  
by professional activity, therefo re it em ployed mostly 
engineers an d  geologists. Geominco studies thoroughly 
the geological and m ining conditions in  the partn e r 
country and m eanw hile it directs the baokgrund in 
home as m ain contractor.

In the  short tim e of its activity  Geominco 
arranged expeditions to  the the M ongolian People’s 
Republic fór molybdeum, tungsten and tin  prospec- 
ting.

The Corporation has fór years already underta - 
ken exploring Works is m agnesit-m ining is Czec-

hoslovakia as well as it has effected several m ining 
works and the rela ted  designs fór enterprises in G er
m án Dem ocratic Republic and in G erm án F ederal Re- 
püblic.

Geominco has undertaken  technological researc- 
hes fór Yougoslavian Firm s, furtherm ore it concluded 
a contract w ith  B erdy M ining Com pany Ltd. fór open- 
ing in  Cyprus a copper m ine to be aperated  by one- 
self based on concession lease.

Geominco has alsó taken  steps in o rder th a t the 
means supply in  th e  home industry  sihould become 
m ore upto-date.


