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Alapítva 1982.

Társaságunk 1982-ben alakult 8 fővel. Magyarorszá
gon ez volt az első geológiai tevékenységet folytató 
magánvállalkozás. Az alapításban elsősorban az moti
vált, hogy értelmes munkákat végezhessünk, függetle
nül az akkor már láthatóan haldokló, főleg az íróasztal
nak dolgozó, önadminisztráló nagyvállalatoktól.

Kezdeti időben főleg hegymászótechnikával meg
oldható geológiai vizsgálatokat, sziklafalak-, alapszelvé
nyek térképezését, barlangkutatást végeztünk. Ered
ményes volt a barlang prognosztikánk a Budai hegy
ségben.

1985-ben kutatási programot nyújtottunk be a KFH- 
hoz a Telkibánya környéki felhagyott aranybányák és 
az ércesedés reambulációs munkálataira. A  KFH elfo
gadta a programunkat, így 6 éven keresztül komplex 
földtani kutatómunkát végezhettünk, mely az űrfotó és 
légifotó interpretációtól, a mikroszkópi vizsgálatokig a 
földtani kutatás teljes vertikumát magában foglalta.

A  gazdasági körülmények változásával párhuzamo
san cégünk is profilváltásra kényszerült. Jelenleg az 
építőipari nyersanyagok kutatása, a kutatási- és terme
lési műszaki-üzemi tervek teljes körű készítése és 
engedélyeztetése adja az árbevételünk 2/3-át. További 
megbízásaink műszaki földtani jellegűek, pincék, bar
langok, aknák állékonysági vizsgálata.

Változott a személyi összetétel és a létszám is. Az állandó 
létszámunk 3 fő, továbbá 3 állandó alvállalkozó céggel dol
gozunk, akik a fúrási, geofizikai és anyagvizsgálati mun
kákat végzik. Éves árbevételünk átlagosan 20 Mft.
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Főbb referencia munkák

Nyersanyagkutatás

Aranykutatás:
- A Telkibánya környéki régi bányák és az érces terü

let reambulációs vizsgálata 1985 -1991,
- Ghana1994
Építőipari nyersanyagok kutatása:
- Dunántúli és Budapest környéki kavicsbányák vizs

gálata (Mosonmagyaróvár, Püspökmolnári, Rátót, Rum, 
Határvölgy, Devecser, Délegyháza, stb.) 1995 -1998,

- Dunántúli dolomitbányák vizsgálata (Öcs, Szőc, He- 
gyesd),

- Tapolca környéki bazaltbányák vizsgálata (Uzsabá- 
nya, Diszel, Zalahaláp, Vindornyaszólős, stb.),

- Románia -márvány

Földtani A lapszelvények  vizsgálata

- Szendrői hegység,
- Gerennavár,
- Nagyvisnyó, stb.

Műszaki fö ld tan i m unkálatok

- Veszprémi Várhegy vizsgálata,
- Budai hegységi barlangok vizsgálata,
- Lillafüred, Szt. István barlang vizsgálata,
- Gellérthegyi Sziklakápolna vizsgálata,
- Miskolctapolca Barlangfürdő vizsgálata,
- Peremartoni földrengés utóvizsgálata,
- Pincevizsgálatok

Tala jm echanikai m unkálatok

- Cca. 200 db talajmechanikai szakvélemény

H id ro ló g ia i m unkálatok

- Kútvizsgálatok, vízadó rétegek kijelölése, stb.
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Veszprém, Várhegy
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