A ROVATVEZETŐ MEGJEGYZÉSE:
Ez az új rovat bemutatkozásra kíván lehetőséget biztosítani minden földtani kutatássalfoglalkozó magán, vagy állami cégnek és személyeknek.
A bemutatkozás informáljon a cég régi / újfelépítéséről, tevékenységéről, gazdasági adatairól, szakmai gárdájáról, műszerezettségéről,
referenciákról stb.. Az ismertetőben mód van olyan ismeretek, információk, adatok, fotók közlésére is (pl., egy cégalapítás vagy átalakulás története,
nehézségeinek és tanulságainak ismertetése stb ), amely meghaladja egy hirdetés kereteit.
A cégismertetőt általában riport form ában tervezzük, de nem zárkózunk el az önállóan készített ismertető közlésétől sem, mint például mai első
számunkban a GEOKOMPLEX Kft. (Miskolc) által írt ismertető.

BEMUTATKOZIK A
“GEOKOMPLEX” G eológiai
G eodéziai T ervező és
K ivitelező KFT.
ICÉGADATOK
Székhely:
Telephelyek:
Postacím:
Telefon/Fax:

Miskolc, József Attila u.59Vatta, Szemere B. U. 40.
Szirmabesenyő Vasút u. 1.
3501. Miskolc, Pf. 90.
06/46/345-028
06/46/345-056
06/46/345-078

Cégvezetés

igé

Tevékenységi kör

A megjelölt céloknak
megfelelően alapvető te
vékenységeinek a terve
zés, kutatás, beruházás
területek köré csoporto
síthatók:
* földtani -hidrogeoló
giai tervezés, szakvé
leményezés
* fúrási kutatás
* szállítási és műhely
munkák
* vízépítés

Tervezés, szakvéleményezés

DR. DEÁK JÁNOS ü gy vezető
oki. bányamérnök, földtani szakértő,
vízügyi vezető tervező
LATRÁN BÉLA fő g eo ló g u s
oki. geológusmérnök, földtani szakértő,
vízügyi tervező
PATAKI ANDRÁS fő m é rn ö k ,
oki. hidrogeológusmérnök, földtani
szakértő, vízügyi tervező
TÓTH GYULA la b o rv ez ető ,
okl.geológusmérnök földtani szakértő

I VÁLLALKOZÁSI PRO FIL
Előzmények

A bányászati dekon
junktúra a hazai ipari
földtani kutatás fokozatos
leépülését eredményezte.
szilárdásványkutatás
magyarországi bázisvál
lalata az Országos Föld
tani Kutató és Fúró Vállat
esett szét majd
részben megszűnt, rész

magyarországi Üzemve
zetőség szakmai utódja
ként alakult meg társasá
gunk 1990. január 2-án, a
régió bányászatot előké
szítő, környezetvédelmi,
vízépítési, talajmechani
kai feladatainál mutatko-
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zó kutatásfeltárási
nyek kielégítésére.

A volt OFKFV Észak- magyarországi
Adattára cégünk kezelésében a Magyar
Geológiai Szolgálat Földtani Adattárába
tagozódott. Alapadatbázisként erre támasz
kodva látjuk el ez irányú feladatainkat:
* vízbeszerzési szakvélemény,
* talajmechanikai-mérnökgeológiai
szakvélemény,
* ásványi nyersanyagkutatás tervezése,
* készletszámítási zárójelentés,
* vízi közművek tervezése,
földtani laboratóriumi munkák,
hidrogeológiai kutatás tervezése,
környezetvédelmi állapotfelvétel, hatástanulmányok,
tájrendezési tervek készítése, engedélyeztetése.
Fúrási kutatás

A szilárdásványi nyersanyagok bányászatának előkészítő
munkálataihoz és környezetvédelmi feladatokhoz kapcsolóFÖLDTANI KUTATÁS 1 9 9 7 . XXXIV. Évfolyam 1. Szám

dóan végzünk kutatófúrásokat az alábbi alkalmazási
területeken:
* kutató magfúrások - földtani készletszámitások,
környezeti állapot felvételek készítéséhez,
* mérnökgeológiai fúrások - rézsűállékonysági, fejthetőségi viszonyok tisztázása céljából,
* hidrogeológiai fúrások-hidraulikai paraméterek, vízké
miai vizsgálatokhoz,
* kútfúrások - víztermelés és mentesítés céljából.
A rendelkezésünkre álló gépparkkal 0,0-1200.00 m között
bármilyen jellegű rutin fúrási feladatot el tudunk látni.

saját műhely és szállítási kapacitást építettünk ki.
* Műhelygépek esztergapad, marógép, gyalugép,
fúrógép, hegesztőberendezések.
* Szállítóeszközök: DIZIL DAC teherautók, TÁTRA
darusgépkocsi, UAZ kisteherautók
Alkalmazott személyi állomány:
esztergályos
gép sz erelő
hegesztő
d a ru és nehézgépkezelő

Alkalmazott fúróberendezések típusai:

2/6
2/6
2/6
2/6

Vízépítés

TÍPUS

MÉLYSÉG 1

1 BA 15

1200 m

P Z 650

650 m

A z ismertetett létszám és műszaki - technikai felkészültség
alapján résztvettünk a kisközségek egészséges ívóvízellátását
célzó kormányprogram megvalósításában, közkifolyós
ívóvízhálózatok komplett kivitelezésével.

SZKB 500

500 m

I JELENTŐSEBB MUNKÁINK

UKB 500

500 m

Tervezés, szakvéleményezés

G 100

100 m

Bogácsi Önkormányzat 1993- Bogács és térsége ivóvíz és
szennyvízhálózat tervezése, méretezése

A fúrási feladatok ellátásában jól képzett személyi
állomány áll rendelkezésre az alábbi szakmai
összetétellel:
fú rá sm ű sza k i vezető
vezetőm ester
fú ró m e s te r
fú r á s i szakm unkás
fú r á s i segédm unkás

2fő
2fő
5 fő
5fő
10f ő

Szállítási és műhelymunkák

A fúrási tevékenység gördülékeny ellátása érdekében

Fúrási munkák

* Szárazfúrások: V1TUKI1990. BVK Higanyszennyezés
feltáró fúrásai
* Öblítéses magfúrások Mátrai Erőmű Rt 1996.
Lignitkutató és mérnökgeológiai fúrások
* Figyelőkutak építése, felújítása: Mátrai Erőmű Rt.
1994. Regionális vízszintmegfigyelő kútcsoportok
* Termelőkutak építése: Mátrai Erőmű Rt 1994. Visonta
Déli Bánya közvetítókutak
* Viziközművek építése: Vágáshutái Önkormányzat
1993-95 Vízműkút és vízhálózat

I Szent B o rb á la n ap i ü n n ep ség
1996. december 4-én tartotta Borbála napi ünnepségét az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium, a
Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, a Magyar Bányászati Kamara és az Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület.
Az ünnepség elnökségében dr. Gál Zoltán az Országgyűlés elnöke, dr. Hegyháti József helyettes államtitkár,
Schalkhammer Antal a BDSz elnöke, országgyűlési képviselő, Németh György, a Magyar Bányászati Kamara elnöke, dr.
Fazekas János, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület elnöke foglaltak helyet.
Schalkhammer Antal megnyitója után dr. Gál Zoltán, az Országgyűlés elnöke tartotta meg ünnepi beszédét. Előadásában
méltatta a Szent Borbála napi tradíciókat, de szólt a bányászatot jelenleg sújtó igen komoly gondokról is. Beszédében
kiemelte a szolidaritás, a közösségformálás ill a létrejött közösségek védelmének fontosságát.
Az ünnepségen dr. Gál Zoltán és dr. Hegyháti József állami és miniszteri kitüntetéseket adományozott.

A Magyar Köztársasági Érdemrend
“Tisztikeresztj e”
dr. Magyari Dániel
a MÓL Rt. Kutatás Termelési Ágazgat vezetője
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A Magyar Köztársasági Érdemrend
“Kiskcresztje”
Somosi László
a Pécsi Erőmű Rt. vezérigazgatója
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