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i Az Országos Érc- és Ásványbányák a 
piacorientált gazdálkodás útján

A nyersanyag-termelés a társadalmi újratermelés 
bonyolult rendszerében mindig meghatározó szerepet 
töltött be. Napjainkra azonban a bányavállalatok túl
nyomó többsége csak úgy tud eredményesen gazdál
kodni, ha termékeit feldolgozza és úgy értékesíti. 
Világszerte növekszik a feldolgozóiparral egy verti
kumba szervezett bányák száma. Az Országos Érc- 
és Ásványbányák nemfémes ipari ásványok sorát, va
lamint mangánércet termelő bányavállalat, amely 
potenciálisan komoly színesfémérc-bányászati lehe
tőséggel is rendelkezik. Korábban termelő vas- és 
színesfémére bányáit a piaci struktúrától függő gaz
daságtalan üzemeltetés következtében kellett felhagy
nia. A kiterjedt üzemi hálózattal, földtani kutatóap
parátussal, központi laboratóriummal és saját terve
ző irodával rendelkező vállalat ma több m int 200-féle 
terméket állít elő. Értékesített termékeink jelentős 
részét exportáljuk. Az Országos Érc- és Ásványbá
nyák 1986-ban különböző hitelfelvételek révén ter
mékszerkezetváltási programba és nem fémes ásvány- 
bányászati termékfejlesztésbe kezdett, amelynek vég
rehajtásával az évtized végére termelési értékünk 
50%-kal fog emelkedni. Ezek a fejlesztések rendre 
magasan feldolgozott anyagok előállítására irányul
nak és az esetek többségében kész terméket állítunk 
elő. A vállalat a hagyományos bányavállalati filozó
fiával szemben piacorientált marketing stratégiát kí
ván folytatni és ehhez az elmúlt öt évben lerakta az 
alapokat.

Amikor egy m agyar állami bányavállalat ne
vében kell a m arketing stratégiáról szólnom, 
önkéntelenül is felm erül a kérdés, m ilyen le
hetőségei vannak egy kis ország, gazdaságilag 
nem a legnagyobbak közé tartozó bányaválla
latának a nagy nemzetközi érdekeltségekkel és 
befolyással rendelkező m ultinacionális vállala
tokkal szemben. A kérdést azonban nem egy
szerűsíthettük így le, m ert az elm últ évtized
ben világossá vált, hogy az állami ipart ellátó, 
exportra is term elő bányászati nyersanyag- 
termelés esetünkben is m indjobban alárendelt 
a piaci viszonyoknak. A bányavállalatoknak 
is alapvető érdeke, hogy term ékeiket mind 
jobban feldolgozott form ában értékesítsék, 
azaz vertikum ot hozzanak létre. Ebben 
a m egközelítésben viszont a bányavállalatok is 
versenyképesebbek lehetnek más ipari vállala
tok m ellett.

Az Országos Érc- és Á sványbányák sokfajta 
szilárd ásványi nyersanyag kibányászásával, 
előkészítésével, nemesítésével, részben további 
feldolgozásával foglalkozik és ez a sokrétűség 
bizonyos fokú mozgékonyságot, illetve variá
ciós lehetőséget biztosít a m arketing stratégia 
területén. V állalatunk profiljába tartozik a kő
szén, az uránérc, a bauxit és az építőipari 
nyersanyagok bányászatán kívül az összes ha
zai érces és nemérces szilárd ásványi nyers
anyag kiterm elése. Legfontosabb term ékeink a 
perlit, nemesagyagok, üveghomok, ipari homok, 
dolomit, ipari mészkő, zeolit, tűz- és saválló 
agyagok, gipsz, anhidrit, m angánérc és ezek

őrölt, dúsított, feldolgozott term ékei. Ugyan
akkor rendelkezünk egy jelentős, részben meg
ku ta to tt porfiros réz és polim etallikus ércelő
fordulással, am elynek kiaknázása a következő 
években indulhat meg. V állalatunk vertikum a a 
bányászati term előtevékenységhez szükséges 
eszköte és technológiai rendszereken tú l ren 
delkezik földtani ku tatási m élyfúró apparátus
sal, földtani szolgálattal, központi kémiai ana
litikai és technológiai laboratórium m al, terve
ző irodával és konszignációs raktárra], amely 
az im portalkatrészek beszerzését segíti elő.

Az OÉÁ budapesti központtal és hat, terü leti 
elv szerint szervezett vidéki m űvel rendelkező, 
6000 főt foglalkoztató vállalat, amelynek 8 föld 
a la tti és 21 külszíni bányaüzem e van, 28 ás
ványelőkészítővel, 33 telephellyel és 41 üzem- 
vezetőséggel rendelkezik. Több m int kétszáz
féle term éket állítunk elő és azt 25 iparág 1800 
vevőjének továbbítjuk, am ely önmagában is 
m u ta tja  erős piaci függőségünket.

Tizenöt évre visszamenően tevékenységünket 
az alábbi számok reprezentálják:

1970 1975 1980 1985 1990
terv

Nyersanyagtermelés (kt) 3106 3972 3778 3975 4800
Árutermelés (kt) 2923 3463 3519 3258 4160
Feldolgozott termékek 

aránya (%)
67 71 80 84 90

Egy főre eső termelési 
érték (E Ft/fő)

125 162 255 372 510

Árbevétel (Ft/t) 285 305 418 617 750
Termelési érték (Md Ft) 0,7 0,9 1,3 2Д 3,0

Dollárbevételű exportunk az utóbbi 15 év
ben csaknem m egháromszorozódott 1,3 M$/év- 
ről 1986-ra 3,1 M$ év -re  emelkedett.

Legfőbb kereskedelm i partnerünk  A usztria 
(45%) az NSZK (25%), Jugoszlávai (25%), 
egyéb relációjú eladásaink 5—(10%-ot tesznek 
ki.

Legfontosabb exportcikkünk a dúsított üveg
homok (20—25%) és a zúzott perlit (50—55%).

A nyersanyagok árának csökkenése, a piaci 
viszonyok romlása, ugyanakkor az energiakölt
ségek emelkedése m iatt vált gazdaságtalanná 
a rudabányai vasércbányászatunk, a gyöngyös- 
oroszi színesfém érc-bányászatunk és késik a 
recski réz- és polim etallikus érclelőhely fej
lesztése és kiaknázása.

A fenti bányák term elésének leállítása a 
vállalat szám ára profilja egy részének elvesz
tése m ellett gazdasági m eggyengülést is je
len te tt volna, ha nem kezd a jövőjét megala
pozó fejlesztésekbe. Különböző hitelfelvételek 
révén term ékszerkezet-váltási program ba és
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nemérces ásványbányászati term ékfejlesztési 
program ba kezdtünk, m elyek segítségével az 
évtized végére term elési értékünk  50% -kal nö
vekszik és így eléri a 3,0 MD Ft-ot. Ezek a fej
lesztések rendre m agasan feldolgozott anyagok 
előállítására irányulnak és az esetek többségében 
készterm éket állítunk elő. Ide tartozik a kü
lönféle gipszterm ékek, dolomitbázisú vakolat
féleségek és ragasztóanyagok, surolószerek, a 
duzzasztott perlitből előállított term ékek sora. 
Vállalatunk intenzíven részt vesz a másod- 
nyersanyagok, illetve ipari hulladékok feldol
gozási és ártalm atlanítási program jában is.

Az Országos Érc- és Á sványbányák tehá t a 
hagyományos alapanyagterm eléssel foglalkozó 
bányavállalati filozófiával szemben piacorien
tá lt m arketing stra tég iát próbál fo lytatn i és 
ehhez az elm últ öt évben lerak ta az alapokat. 
V isszafejlesztjük az alacsony árú, illetve nehe
zen eladható term ékek term elését, és új, ver
senyképes, jól eladható, nagyobb nyereséget 
hozó term ékekre koncentrálunk.

M arketing stratégiánk sikerének alátám asz
tására  legjobb példának a minőségi dolomitelő
fordulásunk kiaknázásával és értékesítésével 
kapcsolatos árbevételi eredm ényünket szeret
nénk említeni. A nyers dolomit és őrlem é
nyeinek értékesítése a jó minőség ellenére sem 
hozta korábban azt az árbevételt, am it a feldol
gozottság rohamos növekedésével az alábbi tíz 
évben elértünk. 1970 és 1986 között a dolomit- 
term ékekből származó árbevétel tizenhárom - 
szorosára nőtt, m iközben a nyers dolom itter
melés m ennyisége stagnált. A pilisvörösvári 
dolomitból készülő Terranova vakolatcsa
lád, a csemperagasztó, a surolószercsalád, 
és egyéb term ékek árában érvényesíteni

tud tuk  költségeinket és további fejlesztésekre 
is lehetőségünk nyílt.

A perlitből, kovaföldből, zeolitból előállítha
tó nemesebb, feldolgozottabb term ékek terén 
még további lehetőségeink vannak. Fokozni 
fogjuk ásványi term ékeink értékét a különbö
ző mészkő- és dolomitbázisú m ikroőrlem ények 
előállításával is a közeljövőben.

Gondot fordítunk hagyományos vevőink 
m egtartására, de célunk m inél több új partner, 
vevő meggyőzése. Fejlesztjük a minőséget és 
bővítjük term ékeink választékát. Ehhez licen- 
ceket, know -how -t is vásárolunk és saját m a
gunk is fejlesztünk.

Term ékeink bem utatására a piacon való je 
lenlét érdekében folyam atosan részt veszünk a 
nagyobb európai vásárokon. A Budapesti Nem
zetközi Vásáron sa já t pavilont ta rtunk  fenn, 
ahol régi és új vevőinket rendszeresen fogad
juk. Ez a tevékenységünk az elm últ években 
jól kam atozott és tükrözi egyre intenzívebb 
piaci m unkánkat.

A vállalati m arketingpolitika egységesebbé 
tételére, valam int a vállalati image hosszútávú 
m egalapozására átszerveztük kereskedelm i és 
m arketing szervezetünket. A központban és 
több m űnél önálló osztály a gazdája e te rü le t
nek. A reklám - és propagandam unka m ellett 
a term ékeink ku ltú rá lt bem utatását is szolgáló, 
újonnan ny ito tt fővárosi üzle tünk  berendezése 
is elősegíti aktív  piacpolitikánkat.

Term ékeink külföldi értékesítését jelenleg 
külkereskedelm i vállalat (Mineralimpex) 
bevonásával végezzük. A term ékek term észe
tüknél fogva (súly, terjedelem , ár) a nagy szál
lítási távolságokat nem  bírják  el, fuvarérzéke- 
nyek. Optimális szállítási rádiusz 500— 1000

A fajlagos értéktermelő-képesség

fe jlődése 19 7 0 —30 kö zö tt
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Л termelési adatok változása az ОЁА-nál 
1970—1990 között

1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 8 0 1 9 3 5 1990

km, am elytől csak kivételesen és nagy értékű 
áruk esetén térhetünk  el.

Külföldi új partnerek  bevonására irányuló 
törekvéseinket a nemzetközi szakfolyóiratok
ban való időszakos hirdetések, távoli országok
ban ta rto tt bem utatókra, vásárokra küldött vál
lalati reklám ot szolgáló videofilm ekkel segít
jük elő.

A gazdaságos szállítási határokon tú l fekvő 
piacokon vállalatunk szellemi term ékeivel, 
technológiaátadással, engineeringgel, földtani 
kutatóm unkával áll m egrendelői rendelkezé
sére.

Barna Mező

The National Ore and N onm etallics Mines 
on the road of m arket-oriented  economy

Mineral production, as always played a key role 
within the complex system of social reproduction of 
goods. To these days, however, the overwhelming 
majority of the mining companies are able to run an 
efficient economy only if they process their mined 
products themselves and market processed products. 
Mines organized into one vertical system with the 
processing plants are gradually increasing in number 
all over the world. The National Ore and Nonme
tallics Mines are a mining company concentrating 
hosts of nonmentallics mines plus a manganese 
mine with a considerable potentiality for mining base 
metal (nonferrous) ore minerals, too. As a result of 
unrentable, market-dependent production, the com
pany had to abandon the iron and base metal ore 
mines that used to be operated, too. Having an ex
tensive network of operating units, a skilled explo
ration geologist staff, a central laboratory and a de
signing office of its own, the company is turning out 
a total of more than 200 products. A considerable 
part of the products on sale are exported. Encoura
ged by various credits the National Ore and Non-
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metallics Mines launched, in 1986. a restructuring 
programme and a project of developing new nonme
tallics mineral products-developments that are expec
ted to lead to an increase of 50% in the value pro
duced by the end of the 1980's. These developments 
are all aimed at turning out highly processed pro
ducts and, in the majority of the cases, final ones. 
As opposed to conventional State mining enterprise 
philosophy, the company has decided to develop 
market-oriented strategies, the foundations for which 
have been laid down during the last five years.

Barna Mező

Die G esam tstaatlichen Bergw erke für Erze und N icht
m etallische R ohsto ffe au f dem  W ege der m arktorien

tierten  W irtschaftsführung

Die Rohstoffproduktion hat im komplizierten 
System der gesellschaftlichen Reproduktion immer 
eine bestimmende Rolle gespielt. Heutzutage können 
die meisten Bergwerke nur derart ihre Wirtschaft
stätigkeit erfolgreich treiben, dass sie ihre Produkte 
selbts verarbeiten und in Verarbeiter Form realisieren. 
In der ganzen Welt erhöht sich die Zahl der Berg
werke, die im Produktionsvertikum mit der Verar
beitungsindustrie vereinigt organisiert sind. Die Ge
samtstaatlichen Bergwerke für Erze und Nichtmetalli
sche Rohstoffe sind ein Bergbauunternehmen, das 
eine Reihe von nichtmetallischen Rohstoffen, von 
Steinen und Erden sowie Manganerz produziert und 
das ausserdem auch über ein beträchtliches Bunt
metallerzförderungspotential verfügt. Es hat siene 
frühertätigen Eisen- und Buntmetallerzbergwerke 
infolge einer von der Marktstruktur bedingten 
unwirtschaftlichen Exploitation einstellen müssen. 
Das über ein ausgedehntes Betriebsnetz, einen geolo
gischen Forschungsapparat, ein Zentrallabor und ein 
eingenes Projektbüro verfügende Unternehmen er
zeugt heute mehr als 200 verschiedene Produkte. Ein 
beträchtlicher Teil der realisierten Produkte wird 
exportiert. Die Gesamtstaatlichen Bergwerke für Erze 
und Nichtmettallische Rohstoffe hat 1986, durch Auf
nahme vershiedener Kredite, ein Programm zum
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Wechsel der Erzeugnisstruktur und zur Entwicklung 
nichtmetallischer Bergbauprodukte eingeleitet, durch 
dessen Durchführung der Produktionswert zum Ende 
dieses Jahrzehntes etwa um 50% erhöht werden kann. 
Diese Entwicklungsmassnahmen sind alle auf die 
Herstellung von hochverarbeiteten Produkten gezielt, 
wobei in der Mehrheit der Fälle Fertigprodukte her
gestellt werden. Der traditionellen Betriebsphilosophie 
gegenüber w ill das Unternehmen eine marktorienti
erte Marketing-Strategie geltend machen und es hat 
in den vergangenen fünf Jahren dafür dise Grund
lagen geschaffen.

Варна Мезё

Общегосударственное предприятие горнодобывающей 
промышленности рудных и нерудных полезных ископаемых 

на пути рыночно-ориентированной экономики

Разработка месторождений полезных ископаемых всегда 
играла определяющую роль в весьма сложной системе об
щественного воспроизводства продукции. Однако, к насто
ящему времени подавляющее большинство горнодобываю
щих предприятий может вести свою хояйственную деятель
ность только при условии, если продукты перерабатываются 
горнодобывающим предприятием и реализация осуществля
ется в виде переработанных продуктов. Во всем мире увели
чивается количество горнодобывающих предприятий, ор
ганизованных в одну вертикальную организацию вместе 
с перерабатывающей промышленностью. Общегосударст

венное предприятие горнодобывающей промышленности 
рудных и нерудных полезных ископаемых является горнодо
бывающим предприятием, разрабатывающим месторож
дения ряда различных видов полезных ископаемых, в том 
числе один рудник марганцевой руды, причем оно име
ет серьезный потенциал для разработки месторождений 
руд цветных металлов. В связи с нерентабельной эксплуа« 
тацией предприятию пришлось отказаться от эксплуатации 
своих рудников черных и цветных металлов, действовавших 
раньше. На предприятии, обладающем обширной сетьюз а- 
водов, геологоразведочной службой, центральной лаборато
рией и своим конструкторским бюро, осуществляется произ
водство более 200 различных изделий. Значительная часть 
реализируемой продукции экспортируется. В 1986 г. в связи 
с получением различных кредитов. Общегосударственное 
предприятие горнодобывающей промышленности рудных 
и нерудных полезных ископаемых начало осуществление 
программы перестройки структуры продукции и создания 
новых продуктов разработки нерудных полезных ископае
мых, в результате выполнения которой стоимость продук
ции и концу нестоящего десятилетия сможет увеличиться на 
50%. Все эти проекты развития промышленности направле
ны на производство продукции, перерабатываемой на вы
соком уровне, причем в большинстве случаев осуществляет
ся производство готовой продукции. В отличие от традици
онной философии горнодобывающих предприятий. Обще
государственное предприятие горнодобывающей промыш
ленности рудных и нерудных полезных ископаемых хочет 
вести риночноориентированную стратегию типа «марке
тинг», основы для которой оно заложило на протяжении 
последних пяти лет.
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