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Az ásványi nyersanyagkutatási tevékeny
ség gazdasági értékelésének fokozott szükséges
sége és ezzel kapcsolatban a gazdaságossági elv 
minél hathatósabb érvényesítése már általáno
san kialakult álláspont. Az sem vitás, hogy az 
alapkutatási tevékenység értékelésére is na
gyobb gondot kell fordítanunk.

Nem ennyire kialakult azonban az értéke
lés kategóriái és módjai. Még a külföldi szak- 
irodalomban sem találkozunk egységes rend
szert adó elvekkel és kidolgozott módszerekkel.

Bevezetőül hangsúlyozni kívánjuk azt a 
véleményünket, hogy a földtani kutatások gaz
dasági értékelésénél szocialista gazdasági rend
szerben nem az abszolút értékek megállapítását 
kell célul kitűzni, hanem a legjobb, leggazda
ságosabb megoldások kiválasztását. Ez az állás
pont lehetővé teszi, hogy kikerüljük a közgaz
daságtan egyik legnagyobb problémáját. EnneK 
ellenére maximálisan szolgálhatjuk a gazdasá
gosság fő elvét, a lex minimit, s biztosíthatjuk 
az elérhető legnagyobb hasznot. Fő feladatunk 
az arányok lehető leghelyesebb megállapítása 
és a gazdaságossági sorrend szerinti kutatás. 
Minthogy az esetek zömében az egyes előfor
dulások között igen nagy minőségi, koncentrá
cióbeli, mélységbeli, bányászhatósági, stb. kü
lönbségek vannak, a helyes értékelés, a sorrend 
kialakítás meglehetősen nagy hibahatárok mel
lett is elvégezhető.

Hangsúlyozandó szempont az alkalmazandó 
eljárások egyszerűsége. A földtani és a gazda
sági jelenségek igen bonyolultak. Ez főleg ab
ból adódik, hogy ezeknél sok és számos speci
fikus tulajdonság jelentkezik. A földtani je
lenségeknek nagy tér és időkihatásai, a gazda
sági érdek, illetve szükséglet kielégítésének pe
dig igen eltérő helyi és időszaki lehetőségei 
vannak. A földtan és a közgazdaságtan szinte
tikus tudomány, számos résztudomány eredmé
nyét foglalja össze. Ebből adódik az a feladat, 
hogy törekednünk kell az egyszerűsítésre. A 
lényegtelen tényezőket ki kell szűrni, és sok 
esetben meg kell elégedni pontatlanabb mód
szerekkel, mutatókkal is. ha azok a cél elérését 
lehetővé teszik. Munkánkban az egyszerűség el
vét következetesen kívánjuk szolgálni.

Bevezetőül ugyancsak utalni szeretnénk a 
földtani kutatásoknál felmerülő időtényezőre, 
s ezzel kapcsolatban a kamat kérdésére. Meg 
kell állapítanunk, hogy jelenleg igen eltérő vé
lemények vannak. Az egyik álláspont szerint a 
kamat fizetésének a szocialista társadalomban 
nincs értelme. A helyes ösztönzés más egysze

rűbb és hatékonyabb eszközökkel is megoldha
tó. A másik tábor viszont úgy véli, hogy a ka
mat, illetve a kamatoskamat a rentabilitásra 
törekvő gazdálkodásban nem nélkülözhető. En
nek a kérdésnek tárgyalását külön cikk kere
tében kívánjuk elvégezni. A jelenleg tárgyalt 
témát ez érdemileg nem érinti, mert bármelyik 
álláspont a későbbiek foyamán a közölt rend
szerbe beilleszthető.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a gazdasági 
értékelésnél mindig szem előtt tartandó a cél. 
Ez lényegesen más a földtani kutatás előtt, an
nak folyamán, vagy a kutatások befejezése 
után.

Az előző szakaszokban a továbbkutatás 
indokoltságának eldöntésén van a hangsúly. 
Ilyenkor sokkal kisebb pontossággal is beér
hetjük, mint az előzetes kutatás után, mikor már 
a bányatervezés indokoltságának megállapítása 
és a bányatelepítés előkészítése lebeg szemünk 
előtt. Még nagyobb pontosságot kell megkövetel
nünk a részletes kutatás után, mely a fejtési 
tervek elkészítése mellett a pénzügyi tervek 
alapjait is lerakja. A földtani kutatások gaz
dasági értékelésénél a hangsúly a továbbkuta
tás indokoltságának, a kutatásbefejezés szük
ségességének eldöntésén van.

A magyar gyakorlat szerint műveleti sor
rendben két témakör alakult ki; a kutatásgaz
daságtan és a bányagazdaságtan. E kettő zárt 
egységet alkotó rendszerben és nomenklatúrá
val dolgozhat csak eredményesen, de az eltérő 
célok más módszereket kívánhatnak. Jelen 
cikkben a kutatásgazdaság szempontjait tart
juk szem előtt.

Világosan le kell szögeznünk azt is, hogy 
az értékelésnek naturális és értékvetülete van, s 
hogy ezt a kettőt nem szabad összekeverni.

A földtani nyersanyagkutatást a gazdasági 
vizsgálat előzze meg s majd a kutatás befeje
zése után az eredményeket vegye számba, érté
kelje az elvégzett munkát! Nagy feladat hárul 
rá a kutatás folyamán is, mert csak menetköz- 
foeni vizsgálatokkal ügyelhet a gazdasági ha
tárértékek betartására és a legkisebb áldozat 
elvének maradéktalan érvényesítésére. A föld
tani kutatás produktivitásának, rentabilitásá
nak és hatékonyságának vizsgálatát úgy kell 
elvégezni, hogy annak eredményeit már érté
kesíteni lehessen a földtani kutatás során is.

Vizsgálhatjuk az ásványi nyersanyag és a 
telep gazdasági értékét, továbbá a földtani ku
tató munka gazdaságosságát. Jelenleg az utób
bival foglalkozunk.
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Meg kell állapítani, hogy a földtani kuta
tás sikeres, eredményes, hatásos és gazdasá
gos-e!

Az egyes fogalmakat az alábbi módon ér
telmezzük :

Sikeresnek mondjuk azt a kutatást, mely a 
kitűzött célt maradéktalanul elérte.

Abban az esetben, ha a kitűzött célnak 
csak egy részét sikerült elérni, vagy előre nem 
látott, de gyakorlatilag használható eredményhez 
pl. más nyersanyaghoz jutott, eredményes ku
tatásról beszélünk. Ez utóbbi helyzet ugyan 
rontja a kutatás sikerességét, de nem teljesen 
sikertelen, vagyis eredményes. Meg kell azon
ban különböztetnünk a kutatás sikerességét az 
eredményességtől, mert bármilyen eredmé
nyes is legyen a kutatás más célra, az eredeti 
célkitűzés nem valósítható meg.

A földtani kutatás hatásosságáról beszél
hetünk olyan értelemben, hogy a kutatás, vagy 
a kutatás során szerzett ismeret tudományos 
vagy gyakorlati tevékenységet, pl. új kutatást, 
új technológiát, piacszerzést, termelékenység 
növekedést, önköltségcsökkentést, anyag-, idő-, 
munkaerő megtakarítást, minőségjavítást kez
deményez vagy elősegít. A földtani kutatás ha
tása jelentkezhet társadalmi, gazdasági, műsza
ki és tudományos vonatkozásban. Közvetlen ha
tásról beszélhetünk akkor, ha magára a föld
tani kutatásra hat, pl. más új nyersanyag kuta
tását szolgálja, fúróteohnológia vagy eszköz- 
fejlesztéshez vezet. Közvetett hatásról pedig 
akkor, ha más területen fejti ki hatását.

A felfedezett, illetve megkutatott nyers
anyagelőfordulás gazdasági értékelése a pro
duktivitás és a rentabilitás alapján történik. A 
műszakilag felhasználható, de nyereséget nem 
biztosító előfordulás produktív, de nem rentá
bilis.

Az ásványi nyersanyag és az előfordulás 
produktivitását az mutatja, hogy a népgazda
sági tervekhez szükség van-e rá.

A szükségesség különböző lehet. Ezt a pro- 
duktivítási kategóriákkal fejezzük ki

Az ásványi nyersanyag produktivitásának 
kategóriái:

1 . nem helyettesíthető,
2 . részben helyettesíthető,
3. helyettesíthető.
Az előfordulás produktivitásának kategó

riái:
1 . más hazai előfordulásról vagy külföld

ről beszerezhető nyersanyagot tartalmaz.
2 . máshonnan részben beszerezhető nyers

anyagot tartalmaz,
3. egyedüli előfordulás.
A 2 -es pontoknál a megoszlás tonnában és 

százalékosan is megadandó!
A produktivitás nagyságát a szükséglet ki

elégíthetőségének mértéke mutatja. Ezt a kész
letek mennyiségével, illetve a készletellátott
sággal fejezzük ki.

Gazdaságosnak mondjuk azt a kutatást, 
melynél az ásványi nyersanyag és az előfor
dulás megismei éséhez és dokumentálásához 
szükséges ún. kutatási költség kisebb, mint a 
megkutatott ásványi nyersanyag érvényes árá
nak, illetve határértékének és a bányászati ösz- 
szes költségeknek különbsége (3).

A gazdaságosság mértékét a rentabilitási 
mutatóval fejezzük ki.

A rentabilitás megállapításakor meg kell 
határoznunk a gazdasági értékelés szintjét.

Ezzel kapcsolatban felvetődik az a kérdés, 
hogy a földtani kutatás lehet-e önálló gazda
sági tevékenységnek tekinteni. Az önállóság kri
tériuma, hogy a földtani kutatás terméke áru 
legyen.

A földtani kutatás közvetlen terméke a te
lepben lévő számbavett ásványi nyersanyag, s 
ennek ismeretessége; közvetett terméke pedig a 
földtani jelentés és készletszámítás.

A földtani kutatás terméke, a telep, illetve 
előfordulás akkor válik áruvá, ha értéke árban 
kifejezhető, vagy méginkább akkor, ha adás
vétel tárgya.

A telepben lévő ásványi nyersanyag árá
nak meghatározására történnek kísérletek. F. 
Stammberger az NDK Készletbizottságának el
nöke úgy véli, hogy a kutatás költsége növelve 
bizonyos nyereséggel, már alkalmas in situ 
(telepben történő) árképzésre. Emlékeztet a 
weimari Németországban alkalmazott rendszer
re, mely szerint a bányatulajdonosok az előfor
dulások értékei szerint évenként meghatározott 
összeget tartoztak fizetni az államnak. Ez tulaj
donképpen abszolút járadéknak fogható fel, 
mely az állam hatalmi vagy tulajdonjogára ve
zethető vissza. Stammberger még azt is lehe
tőnek tartja, hogy a földtani kutatás eredmé
nyét, a számbavett készleteket a földtani kuta
tást végző szerv a bányászatnak eladja.

Az in situ árak képzési lehetőségének vizs
gálatánál nem szabad megfeledkezni a külön
bözeti járadékról.

A teleptani adottságok eltérése következté
ben létrejövő különbözeti járadék ún. telepjá
radék tekintélyes lehet. Felvethető olyan in 
situ árképzés, melynek egyik tételcsoportját a 
földtani kutatás költségei (ebben az anyagfel
dolgozási és dokumentációs költségek is), másik 
tételét pedig a telepjáradék adja. Az is elkép
zelhető, hogy ez az összeg földtani kutatási 
alapok képzésére szolgál.

Az előbbinél általánosabb állásfoglalás, 
hogy a földtani kutatás legközelebbi, önállóan 
értékelhető folyamategysége a bányászattal zá
rul. Az első önálló értékelés helye tehát a bá
nyánál adódik.

Sokan vannak azon az állásponton, hogy a 
földtani kutatások eredményeinek helyes érté
kelése csak teljes vetületben, a késztermék 
szintjén végezhető el. Ez az álláspont arra tá
maszkodik, hogy az ásványi nyersanyag egyes
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tulajdonsága a technológiai folyamat során vé
gig értékeket termelő vagy többletáldózatot kí
vánó hatást fejt ki, s hogy a nyersanyag tulaj
donságai döntően hatnak ki a késztermékek mi
nőségére. Ezen álláspont elvi helyességének 
hangsúlyozása mellett nem szabad elfeledkezni 
arról, hogy néhány esettől eltekintve ez az ér
tékelés igen komplikált és munkaigényes. Ellen
vetésként hozható fel az is, hogy a geológus a 
földtani kutatás során ilyen értékelést nem tud 
végezni. Melette szól viszont az, hogy a geoló
gus eredményes munkája nélkül ezek az érté
kek vitathatatlanul nem jöttek volna létre.

Magyarországon jelenleg a földtani kuta
tások gazdasági értékelését zömmel bányater
mék szinten végezzük, ezért a produktivitás, a 
rentabilitás és a hatékonyság vizsgálatát is erre 
a szintre vonatkoztatjuk.

A rentabilitás kifejezésére az alábbi módot 
ajánljuk:

á—ö ... hé—ö r = —„ — illetve — -— o o
á = érvényes bányatermék ár, Ft/t 
ö =  bányászati önköltség (összes költség), Ft/t 
hé = határérték (határár), Ft/t.

A határérték egyenlő a határárral, azzal a 
legkisebb árral, melyen szükségletünket bár
mely hazai vagy külföldi piacról kielégíthetjük, 
illetve azzal a legnagyobb export árral, melyen 
bármely külföldi piacon ásványi nyersanyagter
mékeinket értékesíthetjük. Nyersanyagszükség
let esetén import, nyersanyagbőség esetén pe
dig export relációban számolunk. A határér
tékkel végzett számítás hangsúlyozott jelentő
ségű abban az esetben, ha az érvényes árak 
nem tükrözik hűen az értéket, azaz amikor azok 
erősen torzítottak. Jelenleg sok esetben állami 
dotáció vagy önkényes árleszállítás miatt olyan 
árak állnak csak rendelkezésre, melyekkel ér
demleges gazdaságú következtetésekre nem jut
hatunk, s melyek értékelésre nem alkalmasak. 
Ilyenkor ajánlatos a számításokat világpiaci áron 
rubel és dollár áron is elvégezni. Az átszámí
tást a bányászat hivatalos paritása alapján kell 
elvégezni.

A határértékkel történő számítás nagyban 
segíti a döntéseket abban az esetben is, ha he
lyettesítésre alkalmas többféle ásványi nyers
anyagot használhatunk fel. A helyettesítésről 
a földtani kutatások tervezésénél sem szabad 
megfeledkezni.

A rentabilitási mutató kifejezi, hogy a bá
nyászatban elköltött minden forint hány forint 
nyereséget hoz, illetve hozhat.

A rentabilitás kifejezhető az alábbi módon 
is: i

r, =  -f- illetve o o
Ez a képlet azt fejezi ki, hogy minden fo

rint ráfordítás hány forint termelési értéket 
eredményez.

A rentabilitási mutatók alapján a kutatási 
témákat rangsorolhatjuk. A rangsorolás alapján 
kiválaszthatók azok, melyek nemcsak a nyers
anyagszükséglet kielégítését ígérik, hanem 
emellett a legnagyobb hasznot is.

Beszélhetünk rentabilitási szintről, amely 
általános rentabilitást jelent nyersanyag, ipar
ági, vagy népgazdasági szinten. Kedvező, ha 
olyan földtani kutatásokat tudunk indítani, 
amelyek az átlagosnál nagyobb rentabilitást 
ígérnek. Az ásványi nyersanyagok és 
a bányászati iparágak rentabilitási szintjeinek 
kiszámítását jelenleg végezzük.

A rentabilitási mutatók lehetővé teszik, 
hogy egy-egy előfordulás készleteit ennek alap
ján gazdasági kategóriákra bonthassuk. Ezek
kel műrevaló, nyereséget adó, tartalék, esetleg 
felhasználásra kerülő és még számbaveendő 
készletkategóriákat állapíthatunk meg. A gaz
daságpolitikai helyzet változásával a rentabili
tási mutatók a készletek átcsoportosításának 
gyorsan és viszonylag kis munkával való elvég
zését teszik lehetővé. Ennek a módszernek be
mutatásával ugyancsak külön cikk keretében 
fogunk foglalkozni.

A földtani kutatási tevékenység kezdemé
nyezője mindenek előtt a már kialakult szük
séglet, s ennek megnyilatkozási formája a nép- 
gazdasági és a vállalati terv. Indíthat föld
tani kutatást a kedvező földtani adottságok fel
ismerése is. Ilyenkor fordított eset áll fenn az
zal, hogy a geológus iniciálja a szükségletet 
Ennek egyik módja az, hogy a lehetőségek ki
munkálásával az ásványi nyersanyagok export
ját segíti a geológus.

A gazdasági szükséglet sajátos helyzetet 
teremthet. Előállhat az is, hogy olyan nyers
anyagok kutatását is elvégezzük, melyek nyil
vánvalóan nem nyereségesek. Ennek oka poli
tikai (pl. stratégiai anyagok), és társadalompoli
tikai (pl. a népesség foglalkoztatása) lehet. 
Adódhat olyan helyzet is, melyben a kutatandó 
ásványi nyersanyag bányaszinten, de még ipar
ági szinten sem rentábilis; népgazdasági szin
ten viszont már az. Sőt olyan helyzettel is ta
lálkozhatunk, melyben még a félkésztermékek
nél sem jelentkezik nyereség, hanem csak több
szörösen kapcsolt termelési ciklus után. Az em
lített esetben a geológus készen kapja a felada
tot, s az ő szerepe ott kezdődik, hogy a rendelke
zésre álló előfordulások közül gazdasági rang
sorolás alapján kiválassza a kevésbé gazdaság
talan előfordulásokat.

Haszontalan lenne azonban olyan földtani 
lehetőségek kutatását ajánlani vagy szorgalmaz
ni. melyek csak ráfizetéses bányászattal termel- 
hetők.

A földtani kutatás hatékonyságának érték 
vonatkozásait a potenciális és a realizálható 
termelési értékkel, nyereséggel és haszonnal, 
valamint a hozadéki mutatókkal (h — h, — h„ — 
— h,„) fejezzük ki.
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Potenciális bányászati termelési érték a 
földtani kutatás eredményeképpen időtől füg
getlenül realizálható bányászati termelési ér
ték.

Pót Té =  Q . á
Q =  kitermelhető készlet (műrevaló kész

letből levonva a termelési veszteség)
Ez a földtani kutatás mellett a bányászati 

tevékenység eredményét is magába foglalja. 
Hangsúlyozandó azonban, hogy sikeres földtani 
kutatás nélkül ezek az értékek nem jöhetnek 
létre. A földtani kutatás haszna először a bá
nyatermékekben jelentkezik, de a továbbiakban 
különböző formákban félkész és készáruknál 
mindig újabb és újabb értékekkel bővülve. A 
földtani kutatás népgazdasági haszna tehát 
végső fokon ezek értékével is kifejezhető. Az 
ásványi nyersanyagokban rejlő, és az egyes 
gyártása folyamán, valamint a végtermékek
ben realizálható járadékképző diszpozíciókat a 
minőségek szerint differenciaíizált áraknak kel
lene tükrözni. Ha ez valóban így is lenne, ak
kor a bányatermékek áraival végzett kutatás
gazdasági számítások már hű képet adhatnának 
a földtani kutatások eredményeiről.

Potenciális bányászati nyereség a földtani 
kutatás eredményeképpen számbavett készletek 
kitermelésével az időtől függetlenül realizálha
tó bányászati nyereség.

Pót Ny =  Q . (á—ö)
Potenciális népgazdasági nyereség (Ng) a 

kitermelhető készletekkel, valamint a népgaz
dasági határérték (ár) és a teljes tényleges költ
ség különbözetével számított nyereség.

Pót Ng = Q . (hé — ö) l
A realizálható értékek (termelési érték, 

nyereség és haszon) számíthatók az éves ter
melési szint (éves terv adatai) és a nagyobb 
időszakos (ötéves, vagy távlati) tervekben sze
replő termelési előirányzatok alapján. Ezek jel
zésére a Reál szót használjuk s elé tesszük a 
realizálás időtartamát jelentő évek számát. Pl. 
így: 20 Reál Té, 5 Reál Ny).

A földtani kutatások hatékonyságával kap
csolatban minthogy ezt jelenleg bányatermék 
szinten vizsgáljuk foglalkoznunk kell a bányá
szati beruházások hatékonyságával is. Ezt ab
ban az esetben különösen indokolt elvégezni, 
amikor a földtani kutatási költségek a beruhá
zás összegében benne vannak, vagy az egységes 
amortizáció miatt abba bele kell venni.

Ennek kifejezésére az alábbi módot ajánl
juk:

h = Pót Ny
d Iltz ~ vaáyDk i-Nfc h' Reál Ny

B/t + K i
B/, =  teljes beruházási költsége 
Kk = földtani kutatások teljes költsége

Ezzel kifejezhetjük, hogy egy forintos be
ruházás hány forint nyereség realizálását teszi 
lehetővé. Ellentétben az r-el és r,-vel ez nem 
azt mutatja, hogy a felhasznált forintok mit 
hoznak, mert további áldozatok igénybevételé
re (termelési költségek felhasználására) van 
szükség, csak azt mutatja, hogy minden forint 
beruházás esetén hány forintot lehet majd 
eredményképen elkönyvelni.

A beruházások hatékonyságát a ‘beruházá
sok összegének és az évi eredmények (nyere
ségnek) egybevetésével is meg lehet adni. Ezzel 
azt is kifejezhetjük, hogy a beruházás a nye
reségből hány év alatt térül meg.

. Bt +Kfcev = -----------q . ny
q =  éves termelés, t 
ny = egységnyi nyereség, Ft/t 
A bányászati beruházások és felújítások 

rendje ( 1 ) a szénbányászati beruházás gazdasá
gosságának üzemi, illetve nemzetközi szintű 
meghatározására a következő képleteket ajánl
ja:

r  _ T - A i  —  A h — L 
‘  _  M • B;, •; Ff,

M-J-A; -f-Af, -j-L-t-En
ahol G ü =  üzemi szintű gazdaságosság 
T = termelés világpiaci értéke Ft/7000 kai.
A i =az üzemeltetéshez szükséges importanya

gok, stb. költsége
A b = az üzemeltetéshez szükége hazai anyag, 

energia és összes hazai szállítási költsé- 
L =  értékcsökkenési leírás 
M = bérköltség (közteherrel és illetményadóval)
B h =  az alapberuházási 1

eszközlekötés f miatt elmaradt
F /,. = a forgóeszköz ( nemzeti jövedelem

eszközlekötése 1

G „ =  népgazdasági szintű gazdaságosság 
E„ = teljes beruházás eszközlekötése miatt 

elmaradt nemzeti jövedelem.
A földtani kutatások hatékonyságát érték 

vonatkozásban az egy forint kutatási költség 
ellenében potenciálisan vagy realizálhatóan je
lentkező bányászati nyereséggel az alábbi mó
don fejezzük ki: íj

h,=
Pót Ny

Kfc illetve h,r
20 Reál Ny

~ kT~
Itt sem arról van szó, hogy a földtani ku

tatás mit hoz hanem, hogy minden forint, me
lyet földtani kutatásra fordítunk potenciálisan 
és realizálhatóan hány forint bányászati nye
reség megszerzésére teremt lehetőséget.

A földtani kutatás azzal, hogy különbözeti 
járadék képzését teszi lehetővé módot nyújt
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olyan hatékonysági mutató kialakítására is, 
mely a bányászati tevékenységek hatásainak 
kizárásával tudja mérni a földtani kutatás ha
tékonyságát.

Ez becslés, analógia vagy normaköltségek 
alapján elvégzett előkalkuláció útján határoz
ható meg.

, _  (ny.-ny)-Q
h " ~ ‘  K,

ny, — új kutatás során előálló egységnye
reség, Ft/t

A földtani kutatás költsége viszonylag ki
csi, több esetben igen kicsi. Ez a földtani ku
tatásnál jelentkező különbözeti járadéknak az 
ún. telepj áradéknak sokszor csak tört része. A 
fenti mutató azt is kifejezi, hogy a földtani 
kutatás költsége a felkutatott készletek leter
melése során hányszor térül meg a potenciális 
telepjáradékból.

Abban az esetben, ha a szóbanlévő muta
tót az alábbi módon Írjuk fel, kifejezhetjük, 
hogy a kutatás költsége hány év alatt térülhet 
meg a telepj áradékból.

, Ktgy -------------------
(ny,— ny)- q

A földtani kutatások hatékonyságának ki
fejezésére ajánlható olyan mutató is, mely ki
fejezi, hogy minden földtani kutatásra fordí
tott forint hány forint nemzeti jövedelem, azaz 
.mennyi hozadék képzését teszi lehetővé.

, _  (m b + k + a+ n y ) - Q

mb = egy tonna ásványi nyersanyagra eső 
munkabér és közterhek 

k =  egy tonna ásványi nyersanyagra eső ka
matok, illetve eszközlekötési járulék 

a = egy tonna ásványi nyersanyagra eső adók 
A produktivitás, a rentabilitás és a 'haté

konyság vizsgálható előfordulás, iparági és or
szágos szinten.

Meghatározhatók egyes kutatási művele
tek, pl. a mélyfúrások gazdasági hatékonysága 
is. Erre Simon—Faller—Tóth M. az alábbi el
járást javasolja (4):

é =
e - ( k  +  - )

ahol
a =  az egy fm kutatásra eső készletnövekedés, 

amely a fúrólyukkijelölés helyességének, 
illetve az ásványi előfordulás települési 
termelékenységének és mélységének, va
lamint a fúrás megbízhatóságának függ
vénye, tonna/fm

b = az egy fm fúrás költsége, amely az alkal
mazott fúrási technológiának, az átfúrt 
kőzetek jellegének és a fúrási mélység
nek függvénye, Ft/fm

e =  a fúrás révén bekövetkezett készletnöve
kedés kiaknázása esetén produkálható 
ásványi termék egységének értéke, amely 
az ásványi termék használati értékét 
meghatározó minőségi jellemzőktől függ, 
Ft/to

k =  a fúrás révén bekövetkezett készletnöve
kedés kiaknázása esetén jelentkező ter
melési költség, amely az ásványelőfor
dulás természeti paramétereitől és a ki
aknázás módjától, illetve technológiájá
tól függ, Ft/to

b __ fúrás révén bekövetkezett készletnöve- 
~  kedés fúrási költségterhe, Ft/t

Ily módon kifejezhetjük, hogy a kutató
fúrások gazdasági hatékonysága, vagyis a ku
tatófúrások révén bekövetkező készletnövekedés 
kiaknázása esetén egy Ft kutatási költségre 
milyen nagy népgazdasági haszon esik.

A rentabilitási mutatók számíthatók egy 
bányaterületen belül is. Ennek ismeretében 
izorentabilitási térképek készíthetők. Az izo- 
rentabilitási vagy izoköltség térképek értékes 
eszközei lehetnek a jó készletgazdálkodásnak, 
a hatékony ásványvagyon védelemnek és a 
pénzügyi tervgazdálkodásnak.

A földtani kutatások, illetve a bányászat 
rentabilitásának és a földtani kutatások haté
konyságainak számításakor sok nehézséget tá
masztó feladat az alapadatok helyes megválasz
tása, illetve kialakítása. Ezzel a témával még 
sokat kell foglalkoznunk.

Az alapadatok megszerzésére az alábbi 
módok állnak rendelkezésre:

1. becslések ;
2. analógiák
3. normaköltségek ás átlagárak

a) statisztikai normák
b) műszaki mutatók alapján képzett 

normák.
Természetes, hogy ezek között igen nagy 

pontossági, megbízhatósági különbségek van
nak. Az is kétségtelen, hogy a kutatás előfá- 
zisaiban felmerülő döntésekhez bizonyos mű
szaki adatokra támaszkodó becslések is jól 
használhatók. Ezek megbízhatósága a gyakorlat 
során tovább növelhető.

Az előkalkulációknak normaköltségek alap
ján történő végzése céljából ki kell dolgozni a 
legfontosabb teleptani paraméterek változásai
nak költségkihatásait! Minthogy ez igen komp
likált, ezért itt is hangsúlyozni kell a szelektá
lás és a redukció szükségességét.

Sokszor a mérés és a mérlegelés egymást 
kiegészítő elemeiből lehet csak a szintetikus 
képet (értéket) összeállítani. Ezzel kapcsolatban 
lerögzíthetjük, hogy a földtani kutatásban a 
szubjektív szempontokat, különösen a kutatás 
korai fázisaiban nem lehet kiküszöbölni. Ez ter
mészetszerű. ezért a szubjektív elemek nem 

, mindig hibaelemek. Bízni és építeni kell a szak
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értők szubjektív állásfoglalásaira, többek kö
zött azért is, mert ezek nagyon komoly gazda
sági értéket jelenthetnek.

A gazdasági értékelést mindig megadott 
helyre és időre kell elvégezni. A rentabilitási 
és hatékonysági értékmutatók is meghatározott 
helyre és időre vonatkoznak.

Az országos értékelésnél ab felhasználó
helyet kell alapulvenni, az iparági és az előfor
dulások értékelésénél pedig ab bánya, illetve 
ab előfordulás dusítómű vagy ab szállítóvagon.

Idő vanatkozásában sokféle megoldás lehet. 
Itt az a fontos, hogy a gazdasági számítások 
milyen célra készülnek, s hogy az előfordulá
sokat mikor akarjuk igénybevenni. Hangsúlyo
zandó, hogy az értékelés időpontját és az érté

kelés érvényességének időpontját mindig fel
kell tüntetni.
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A magyar földtan fölszabadulás utáni for
dulatának nevezett szakában, szóban és írás
ban többször utaltunk azokra a szükséges vál
tozásokra és irányeszmékre, melyek földtani te
vékenységünket a szocializmus megvalósításá
ban előírják. Ezek központjában népünk egé
szének jóléti fejlesztése népgazdaságunk kizá
rólagos érdeke szabja meg munkásságunkat. 
Lényege a többi tudományhoz hasonlóan nagy- 
rafejlődött és sokrétűen szétkülönült földtani 
ágazatok mindegyikét felölelő elméleti és gya
korlati vizsgálatok összefogása. Ennek a tevé
kenységnek megvalósítása, érvényesítése szoros 
összefüggésben van a társadalomalakulás hely
zetével és állapotával. Ilyen összefüggésnek ta
nulságos emlékeit találjuk a századforduló után 
hazai kapitalista fejlődés földtani igényeinek 
szolgálatában is, azonban .más beállítással.

A kiegyezéssel feudális-félgyarmati sors
ra jutott országunkban 1869-ben létesített Álla
mi Földtani Intézet osztrák minta szerinti hi
vatali föladata az ország rendszeres földtani 
térképezése volt. Az akkori viszonyokhoz képest 
színvonalasan meg is indult az elkészült tér
képlapok kiadásával. A hasznosítható ásványos 
anyagok kutatása a tőkés vállalkozás szabad 
versenyében, magánszakértői véleményre szo
rítkozott: az anyagvizsgálatokkal együtt egyes 
állami geológusok személyi kapcsolatú mellék
foglalkozásává vált. A cs;ak ércbányászatra szo
rítkozó állami bányászat rendszeres földtani 
szolgálat nélkül, ősi bányászati tapasztalatok

alapján működött. Ércterületeinkre vonatkozó 
tudományos tanulmányok egyes kiváló szak
emberek egyéni munkájaként születtek. A hi
vatalos geológusi tevékenységben a tudományos 
munka s különösen annak közreadása nem- 
volt kötelező, nehézségekbe is ütközött,

Hasonló viszonyok között működtek sokáig 
a többnyire külföldi tőkeérdekeltségű egyéb 
bányavállalatok is. Ezek közül elsősorban a leg
nagyobb gazdasági hatalommá lett kőszénbánya 
vállalatok öncélú, profithajszoló, kizsákmányo
ló tevékenységét ismerjük. Mindegyik az osz
trák bányajog alapján földbirtokhoz kötött 
szénjogi területszerzésre törekedett, s a keres
let-kínálat szerinti bányászati termelést folyta
tott. A szénjogilag biztosított területek rend
szeres kutatása, földtani szerkezetének, telepü
lési viszonyainak, a kőszénösszlet jellegeinek 
földtani vizsgálata sokáig figyelmen kívül ma
radt. A kutató fúrások helyének kitűzése mér
nöki feladatként, a bányaművelésben szerzett 
gyakorlati ismeretekkel, földtani vizsgálat nél
kül, esetleg régebbi futólagos szakértői véle
mény segítségével történt. Még rosszabb volt a 
kutató fúrások kőzetmintáinak vizsgálata, ami 
csak ritka esetben jutott egy-egy kérdésesnek 
tartott mintadarabbal, megfelelő szakértő ke
zébe. Ilyen viszonyok között érthető, hogy sok 
hibás megítélés, helytelen értékelés adódha
tott. Sokszor kutatásra alkalmas területek meg
tévesztő értékelésével, mások kutatási szándé
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