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A szénhidrogénkutatók számára javasolt új 
érdekeltségi rendszer, mely összefügg a 
kutatások útján létrehozott potenciális 

népgazdasági eredménnyel 
Horvai Ádám 

(5 ábrával) 

1. Helyzetfelmérés 

A h o g y közeleg a negyedik ötéves terv utolsó esztendeje, a vállalatoknál és 
üzemeknél egyre t ö b b szó esik a következő tervidőszakról és a jövőről . 

Különösen így van ez a kőolaj- és földgázbányászatban dolgozó és szakmá
jukat szerető emberek között , akiknek a jövőre vonatkozó cselekvéseik és dön
téseik meghatározásában nagy szerepe van a kibányászható ásványvagyon-
készleteknek. 

Ismeretes, hogy a jelenlegi termelési igénybevétel mellett a ma nyilvántar
tott kitermelhető kőolajkészletünk alig képes az elkövetkező évtized termelési 
követelményeit kielégíteni. Földgázkészletünk pedig ennek kb . kétszeresét 
tudja biztosítani. 

Az energiafelhasználás igen intenzív növekedésének, valamint a kielégítési 
lehetőségek összehangolásának problémái azt követelik, hogy a IV . ötéves 
terv hátralevő és az V . ötéves terv időszakában az ásványi nyersanyagok ku
tatását az eddigieknél intenzívebben végezzük és magas szinten tartsuk. En
nek tudatában hozta a Minisztertanács 1973. augusztus 1-én a szénhidrogé
nek kutatásának intenzifikálásáról szóló határozatát és mintegy kétszeresére 
emelte a IV. ötéves terv hátralevő időszakában a kutatásra rendelkezésre álló 
pénzeszközöket. A feladatot úgy fogalmazhatjuk meg, hogy a hazai szénhidro
gén-bányászat szintentartása érdekében szükséges a IV. ötéves terv időszaká
ban összesen mintegy 25 millió tonna, az V. ötéves terv idejében mintegy 
35 millió tonna új ipari szénhidrogénkészlet felfedezése. 

A magasabb szintű kutatói munkavégzésnek azonban jelenleg nincsenek 
megfelelő ösztönzői, mivel a kutatói munka eredményessége a munkavégzés 
évében jelentkező vállalati nyereséggel nincs kapcsolatban. 

A szénhidrogénkutatások elszámolása ráfordítások alapján történik és vál
lalati szinten ebből nyereség nem realizálódik. 

A szabályozók szerint a szénhidrogénkutatók érdekeltségét is jelenleg a vál
lalati nyereség alakulásától függő alapok felhasználásával kell biztosítani, 
í g y a kutatásban résztvevők a közvetet t érdekeltségűek közé tartoznak. 
A közvetett érdekeltség lényege a megállapított bérfejlesztési lehetőség és a 
juttatott részesedési alap. A juttatás feltételei gyakran tisztázatlanok. 

Arra kell tehát törekedni, hogy az érdekeltségi rendszer a földtani kutatás 
révén elért ásványvagyonszaporulat népgazdasági értékének függvényében 
kerüljön kialakításra. 
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Célravezető olyan érdekeltségi rendszer kialakítása, amely elősegíti a ter
vezői munka színvonalának növelését és a kutatási tervek racionális végre
hajtását, ásványvagyonszaporulatot eredményez és növeli a potenciális nép
gazdasági eredményeket. 

2. Az érdekeltség alapját képező kívánatos kutatási 
program és az érdekeltség személyi kapcsolati 

rendszere 

A IV. és V . ötéves szénhidrogéntermelési terveink szerint a jelenleg ismert 
kitermelhető hazai készletekből a kőolajtermelés még 7 — 8 évig szinten tart
ható, a földgáztermelés növelhető. A termelés hosszabb távon (10—15 év) 
való szinten tartásához, vagy további bővítéséhez azonban csak újabb szén
hidrogénkészletek felfedezése esetén van lehetőség. 

Előzetes tervadatok szerint 1975-ben kb . 3 %-át, 1980-ban 35 %-át és 
1985-ben már a termelés több mint 60 %-át azokból a szénhidrogéntelepekből 
kellene biztosítani, amelyek felfedezésére 1970. után került, vagy kerül sor. 

Ilyen feltételi rendszerben a kutatás fokozatosságának érvényre jutása 
mellett alakítottuk ki a szénhidrogénkutatás idősoros — szükséges — illetve 
kívánatos ütemét, amely a találati elv érvényre jutása mellett az érdekeltségi 
rendszerünk kialakításának alapjait képezi. 

A z érdekeltség alapjait meghatározó, kívánatos szénhidrogénkutatási prog
ramot az 1. számú ábrában foglaltuk össze. 

A következőkben a program végrehajtásához kapcsolódó kívánatos érde
keltségi rendszert mutatjuk be. 

A személyi kapcsolati rendszer felvázolásával az a célunk, hogy körvona
lazzuk a ki, miért, mit csinál folyamatokat. 

— Melyek azok a munkakörök, amelyekben a dolgozók érdekeltek, és köz
vetlenül vagy közvetett módon fejtik ki tevékenységüket ? 

1970 71 72 73 74 1975 76 , 77 78 79 1980 61 jan.1 

1. ábra. Az érdekeltség alapját képező kívánatos kutatási program 
Fig. 1. Desirable exploration and prospecting program as a basis for the new system of incentives 
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— Milyen érdekeltségi rendszerben, minek az eléréséért érdemes hatéko
nyabban dolgozni? 

— Milyen célok teljesítésével, mit kell munkájukkal elérni % 
A rendszer feltérképezése azért indokolt, mert az eddigiekben az érdekeltség 

keveredett az óhajjal. A kutatást végzők érdekeltek voltak a vállalati nyereség 
növekedésében és ilyen esetben remény támadt a többletjuttatásra, ugyanak
kor óhajtották, hogy minél nagyobb kutatási eredményt érjenek el. 

A kívánatos érdekeltségi rendszert a 2. ábrában foglaltuk össze. 

3. Potenciális népgazdasági eredmény meghatározása 

A földtani kutatási munkának nem jelentkezik az azonnali hasznossága, a 
vállalati nyereségre gyakorolt hatását ezért nem tudjuk kimutatni. Tisztázat
lanok az értékviszonyok és ezért a közvetett hasznosság bizonyítása is nehéz. 

Létezik-e valamilyen konkrét értékelési lehetőség, amely biztosítja a föld
tani kutatás eredményeinek kimutatását, illetve értékben (Ft-ban) történő 
számszerűsíthetőségét ? 

Igen — és ez a felkutatott műrevaló kitermelhető ásványvagyon termelési költ
séghatárának és termelési reálköltségének különbségével számszerűsíthető poten
ciális népgazdasági eredmény. A költséghatár lényegében a felkutatott nyers
anyag használati értékét, a reálköltség pedig a kiaknázáskor felmerülő nép
gazdasági költségterheit számszerusíti. 

A használati érték körül ingadozó — számos politikai és gazdasági tényező 
által befolyásolt — költséghatár az V . ötéves terv végére kőolaj esetében 1 800 
Ft/t, földgáz esetében 1 000 Ft/1000 n m 3 összegben került meghatározásra 
(1972. évi árszinten számolva). 

Tröszt Központból 
közvetlen és 
közvetett 
érdekeltek 

+ 
Kutató és Geofizikai 
üzemekből 

közvetlen és 
közvetett 
érdekeltek 

Összes 
közvetlen és 
közvetett 
érdekeltek. 

MIÉRT? MIT? (cél) 

A potenciális népgazdasági 
eredmény megjelenésének 
függvényében kialakított 
érdekeltségi alapok 
eléréséért, (évközi) 

A belsőleg szabályozott 
vállalati nyereségérdekelt
ségi alapok eléréséért, 

(évvégi) 

Eggyüttes: 
- évközi 
-évvégi 
tervidőszak végi 
érdekeltségi alapok 
eléréséért. 

Л 

А IV és V ötéves tervek 
időszakában 60 millió tonna 
kitermelhető szénhidrogén 
ásványvagyon megkuta
tását. 

(А IV ötéves tervben 
20 millió és az V ötéves 
tervben 35 millió kitermel
hető ásványvagyon 
megkutatását kell elérni.) 

2. ábra. Az érdekeltség személyi kapcsolati rendszere 
Fig. 2. The system of personal connections for getting people interested in higher performances 

KI CSINÁL? 



498 Földtani Közlöny 106. kötet suplementum 

A kiaknázási költséget reprezentáló népgazdasági költségterhek megha
tározásához a kiaknázás ideje alatt felmerülő költségek elemzésével jutunk el. 

A hazánkban megkutatott szénhidrogéntelepek átlagos kiaknázási ideje 
10—15 év. A kiaknázás költségeit a IV. és V. ötéves tervprogram megvalósí
tásával összhangban levő kiaknázási program megvalósításának esetére be
csülve a következő reálköltségszámitás végezhető el. 

Cél: 10 év átlagában 60 millió t új készlet felkutatása. 
Reálköltség számítási alap ugyanezen időszakban a jelenlegihez hasonló 

nagyságú szénhidrogén termelés. 

Kutatási költség: 
1971 - 7 5 . években 
1 9 7 6 - 8 0 . években 

Összesen : 

Létesítmény költségek: 
66 % földgáz 
34 % kőolaj 

összetételnél 

(bánya, tömb, tömbüzemi) 

Üzemi költségek: (250 Ft/t) 
66 % földgáz és 
34 % kőolaj össze
tétel esetén 

Összes becsült reálköltség: 

A fajlagos reálköltség : 

Nominal érték: 12 %-os kamatterh. 
leírással (10 év) 

6,3 mrdFt 
8,1 mrdFt 

14,4 mrdFt 

8 , - mrdFt 
7 , - mrdFt 

1 5 , - mrdFt 

1 5 , - mrdFt 

44,4 mrdFt 

44,4 mrdFt 

25,3 mrdFt 

26,7 mrdFt 

1 5 , - mrdFt 

6 7 , - mrdFt 

= 740 Ft/t 
60 mt 

(Ugyanezen költségeknek 12 %-os kamat esetén a 10 éves diszkontált ka
matterhei vei növelt költség értéke 67 mrdFt és az ezzel számolt reálköltség 
1117 Ft.) 

A kőolaj- és földgázaránnyal súlyozott költséghatár 

1800 X 34 + 1000 X 66 
100 

= 1272 Ft/t 

és a súlyozott költségterhekkel becsült nominal reálköltség 740 Ft/t ismereté
ben bármely felkutatott ásványvagyon potenciális népgazdasági eredménye 
számszerűsíthető. 

4. Népgazdasági eredmény és az érdekeltség 
függvény kap csolata 

A földtani kutatás és termelés eredményeként a szénhidrogéntelepek (elő
fordulások) vagyonát meghatározott földtani kritériumok kielégítése alapján 
négy kategóriába kell sorolni: A, B , C 1 ; C 2 megjelöléssel. 
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Valamennyi kategória esetében a kritériumok számszerűen előírják a va-
gyonszámítás hibahatárait és a mellérendelt valószínűségeket. A vagyonszá-
mítás hibája alatt a számítás relatív hibáját kell érteni. Valószínűség alatt 
pedig annak a valószínűségét, hogy a hiba valamely meghatározható érték
határok közé esik. 

A 12/1972. sz. K F H utasítás szerint az 
A ) kategóriájú vagyonszámítás hibája R = ± 0,10 — 0,15; 

P = 0,90 — 0,95 valószínűséggel. 
B ) kategóriájú vagyonszámítás hibája R = + 0,15 — 0,20; 

P = 0,80 — 0,85 valószínűséggel. 
C x kategóriájú vagyonszámítás hibája R = ± 0,25 — 0,30; 

P = 0,70 — 0,75 valószínűséggel. 
C 2 kategóriájú vagyonszámítás hibája R = + 0 , 5 0 — 0,70; 

P = 0,50 — 0,70 valószínűséggel. 

Minden kategóriához meghatározott hiba és valószínűség tartozik, ezért ka
tegóriánként más népgazdasági eredménye van ugyanazon kitermelhető szén
hidrogénvagy ónnak . 

Az A ) kategóriába tartozó vagyont a termelő fúrások tárják fel, ezért a 
kutatással összefüggésben ezzel a továbbiakban nem foglalkozunk. 

A kutatás „ igaz i " eredménye a B) kategória. 
Ez képezi a termelési, beruházási, építési tervkészítések alapjait, ezért a 

B) kategóriájú műrevaló kitermelhető szénhidrogén vagyont tekintjük az érde
keltség vetítési alapjának, tehát a B) készletet vesszük egységnyinek. 

На а В = 1, akkor mennyi a valós értéke a C 1 ( illetve C 2 készleteknek? 
Vagyis hány t C1 vagy C 2 kategóriájú készlet eredményez ugyanannyi poten
ciális népgazdasági eredményt, mint egy tonna В ? 

A bonyolult matematikai összefüggések kidolgozása és a kérdés megoldásá
nak teljességre való törekvési igénye nélkül az értékarányokat a kategórián
kénti valószínűség és relatív hiba által jellemezhető megismertség vagy isme-
retesség mértékével arányosan alakítottuk ki. (Lásd a 3. ábrán az 1-R és P 
összefüggéseit.) 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

Á t l a g o s r e l a t i v h i b a : R 

I s m e r e t e s s é g pon t ős i t h a t ó s á g a ; (1-R) 

3. ábra. Az israeretesség mértéke (1-R és P összefüggése) 

Fig. 3. Level of exploration (relationship of 1-Е/ and P ) 
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A megismertség v a g y ismeretesség mértékét a vagyon meghatározása pon
tosságának (1-R) és valószínűség (P) szorzatával közelítettük meg. Pl. а В 
kategóriájú vagyon ismeretességének pontosíthatósága ezek szerint (1 — 0,175) 
= 0,825; és a P = 0,825 mellett az ismeretlenség mértékét kifejező szorzat 
0 ,825X0,825 = 0,681. A z így számolt kategória-arányok 

В : С х : C 2 = 0,681 : 0,526 : 0,240. 

Н а а В = 1, akkor C x = 0,775 és C 2 = 0,350. Ezeket az értékarányokat sze
repeltetjük a népgazdasági eredményfüggvényes jutalom kiszámításához szer
kesztett nomogramokban. 

4. ábra. Nomogramm a tonna, illetve a potenciális népgazdasági eredmény függvényes jutalom-kiszámításához 
Fig. 4. Nomograph for the calculation of bonuses on the basis of tonnage versus potential benefit of people's economy 
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5. Az érdekeltségi nagyságrendek kialakítása 

Az érdekeltek körének — jövedelmi viszonyainak gondos tanulmányozása 
után a következő érdekeltségi nagyságrendeket alakítottuk ki : 

Az érdekeltek kapjanak minden tonna műrevaló kitermelhető B) kategó
riájú készlet után 4 Ft-ot . A programban — 1974 — 1975. évekre meghatáro
zot t kívánatos 5 millió t/5 év ásványvagyon megkutatása ezek szerint В kész
let esetén kereken 20 millió F t többletjuttatást tesz ki. Ebben az esetben a 
potenciális népgazdasági eredmény 0,0075 részét, azaz 0,75 %-át kapták a 
kutatásban résztvevők. 

A készlet minden tonnája után kereken 3,1 Ft-ot és a C 2 készlet minden 
tonnája után kereken 1,4 Ft-ot kapjanak a kutatók. 

A 4. és 5. ábrában — nomogramban foglaltuk össze az eddig elmondottakat. 
A nomogramból kiolvasható, hogy a műrevaló kitermelhető készlet-kategória-

S. ábra. Nomogramm a torma, illetve a potenciális népgazdasági eredmény függvényes jutalom-kiszámításához (0—2,5 
millió tonnás intervallumra) 

Fig.5. Nomograph for the functional calculation of bonuses on the basis of tonnage versus potential benefit of people's 
economy (for the interval of 0 to 2.5 millions tons) 
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ba tartozó szénhidrogén mennyiségnek kategóriánként mennyi a potenciális 
népgazdasági eredménye és ennek függvényében mennyi a jutalom összege. 

Amíg a potenciális népgazdasági eredmény és a készletek mennyisége kö
zött lineáris összefüggés van, addig a népgazdasági eredmény és a jutalom 
között a kevesebb számú, de nagyobb méretű szénhidrogéntelepek felkutatá
sára történő ösztönzés miatt a 0 — 2,5 millió tonnáig terjedő intervallumban 
y(Ft) = 1 ,6X 2 (t) parabolikus, 2,5 millió tonna felett y (F t ) = 4 X (t) lineáris 
kapcsolat (B) kategória esetén) található. Abban az esetben, ha egy — önálló — 
szénhidrogéntelepben az összes kitermelhető eléri, illetve meghaladja a 2,5 
millió tonnát, akkor nem parabolikus, hanem a lineáris összefüggést használ
juk. (Pl. valamely önálló telep 1,5 millió B, 0,8 millió G1 és 0,3 millió C 2 , 
együtt 2,6 millió, ilyenkor már lineáris összefüggést használunk.) 

A jutalom kifizetésének alapja az Országos Ásványvagyon Bizottság által 
kiadott — Megkutatottsági Nyilatkozat-b&n igazolt kitermelhető kategórián 
kénti ásványvagyon mennyisége. Minden 1974. január 1. után kiadott meg
kutatottsági nyilatkozat alapján jutalmazást javasolunk. A jutalom kiadásá
nak ideje egybeesik a megkutatottsági nyilatkozat kiadásának idejével 
(Évközi jutalmazás.) 

A tanulmányban levő javaslat gyakorlatban történő bevezetése mintegy 
6000 főt érint. A jutalmazáshoz szükséges összeg a IV, ötéves terv hátralevő, 
valamint az V. ötéves terv időszakára előirányzott ipari szénhidrogénvagyon 
növekmény népgazdasági eredményeinek 0,75 %-a, évente mintegy 18 — 20 
millió Ft, amelyet a kutatási alapban célravezető előirányozni. 

A kutatásban érdekeltek között a jutalmat a szénhidrogénkutatás irányí
tásában, szervezésében és végrehajtásában betöltött szerepük és az eredmény 
elérése érdekében kifejtett tevékenységük mérlegelésével differenciáltan kell 
felosztani. 

Reméljük, hogy a javaslat megvalósításra kerül, hozzásegít az új készletek 
megtalálásához és népgazdaságunk energiaellátási gondjainak enyhítését 
fogja eredményezni. 

A new system of interestedness for hydrocarbon 
prospectors as a means for potential contribution 

to the progress of people's economy 

Á. H orvai 

Interests play a significant role in the control of actions. A t present the monetary 
incentives of hydrocarbon prospectors is assured by the use of funds dependent on the 
variation of the earnings, while the efficiency of hydrocarbon prospecting does not 
influence the variation of these funds. 

A new possibility of evaluation should be created which would enable to demonstrate the 
results of geological exploration and/or to reckon it in financial terms. 

A solution to the problem would be to determine the potential contribution to people's 
economy resulting from the difference between the marginal cost of the recovery of the ex
plored commercial petroleum reserves on the one hand and the real production cost on the 
other. A relationship has been found between the potential contribution of the benefit 
of people's economy and the interest of the prospectors in achieving it. This functional 
relationship taking into account the standard error of reserves calculation enables to cal
culate bonuses proportional to the value of the earnings. 


