
Az ásványi nyersanyagelőfordulások újrendszerű, 
a határköltségek alapján történő műrevalókészleteínek 

meghatározása tárgyában rendezett ankét 
és ezt megelőző munkák

í r t a : Dr. Varjú Gyula

A Magyarhoni Földtani Társulat Gazda- 
ságföldtani Szakosztálya 1967. május 10-én és 
június 21-én ankétot rendezett az ásványi nyers
anyagok új rendszerű, határköltségek alapján 
meghatározandó műrevalóságainak (kondíciói
nak témájában.

Az ankét célja volt: a földtani társadalom 
és az érdeklődők tájékoztatása az edd g elvég
zett munkáról; ismertetni a már kialakult elvi 
és módszertani témákat, megtárgyalni a még 
nyitott problémákat. A jelenlegi ankét munká
ját az általános kérdések érintése mellett ér
demben a szénre korlátozta. A többi ásványi 
nyersanyag hasonló problematikáját soronkö- 
vetkező ankétokon kívánjuk megtárgyalni.

Magyarországon az ásványi nyersanyag- 
készletek kategorizálásáról és gazdasági felosz
tásáról 1953 óta beszélhetünk. Ebben az évben 
kezdte meg működését az Országos Ásványva
gyon Bizottság is. Az összefoglaló földtani je
lentések elkészítésének módját szabályozó 1954 
évi utasítás már előírja a műrevaló • készletek 
meghatározását. Az ipari követelmények rende
zése azonban még jónéhány évig váratott ma
gára. A műrevalóság feltételeit előbb a termelő 
bányavállalatok, majd az irányítást és felügye
letet ellátó illetékes főhatóságok határozták meg. 
Ebben a munkában erősen érvényesültek a szub
jektív szempontok, s bár a gazdaságosságra az 
esetek többségében tekintettel voltak, de ez csak 
alárendelt szerepet játszott. A  naturális muta
tókban kifejezett kondíciókat becslés vagy ana
lógia útján határozták meg. Elemzőszámítások 
csak a legritkább esetben készültek.

Az ásványi nyersanyagmérlegekben beállí
tott műrevaló készletek meglehetősen nagy bi
zonytalansága miatt támadt problémák arra 
késztette a Nehézipari Minisztériumot és az Or
szágos Műszáki Fejlesztési Bizottságot, hogy 
kutatási témák kidolgoztatásával készítse elő a 
műrevaló készletek pontos megállapításainak 
feltételeit. Ez a munka 1960-ban a Bányászati 
Kutató Intézetben kezdődött meg és azóta is 
folyamatban van. Közben 1963— 64-ben az Or
szágos Műszaki Fejlesztési Bizottság is bekap
csolódott és nagy mértékben előrejutott a prob
léma megoldásában.

Az ásványi nyersanyagkészletek gazdasági 
alapon történő megállapításának témájában az 
előző években megjelent fontosabb publikációk:

1. Benkő F.: (1960) Magyarország ásványi nyers-
nyersanyagkészleteinek megkutatottsága és 
műrevalós ága.
NIM Bányamérnöki Továbbképző Tanfo
lyam jegyzete, kézirat, Budapest.

2. Faller G.; (1960) Elvi megfontolások a műre
valóság kérdésében, különös tekintettel a 
vékony telepekre.
BKI Közleményei 1960. 1—2. sz.

3. Simon K.: (1960) A műrevalósági határérték
megállapítása és a műszaki-közgazdasági 
megfontolások néhány kérdése.
Nehézipari Műszaki Egyetem jegyzete, kéz
irat.

4. Benkő F.: (1963) A készletek felosztása gaz
dasági szempontok szerint.
Földtani Kutatás 1963. 2. sz.

5. Faller G.: (1963) Módszertani utasítás vékony
széntelepek műrevalósági vizsgálatához. 
BKI jelentés. Témaszám: 2— XI— 61— 2(a— 
1)63.

6. Faller G.: (1963) A Tatabánya X. aknai kiste
lep műrevalósági vizsgálata.
BKI kutatási részjelentés. Témaszám: 2— 
XI— 61— 2/a—  1.

7. Faller G. — és Kapolyi L.: (1963) Gyengemi
nőségű széntelepek műrevalóságának az 
ágazati kapcsolatokra tekintettel lévő gaz
daságossági vizsgálata.
BKI kutatási részjelentés. Témaszám: 1— 
XI—62— 22.

8. Faller G.: (1963) Általános módszerek kuta
tása az ásványtelepek műrevalóságának 
meghatározására.
BKI kutatási részjelentés. Témaszám: 1—■ 
XI— 61— 10 (1963 jan. 1-től: 2—XI— 61— 
2/a.

9. Mészáros M.: (1964) Az ásványi nyersanyagok
ipari követelményeinek (kondícióinak) el
vei.
Műszaki Továbbképző Intézet kiadványa 
4235. Budapest.

10. OMFB tanulmány: (1964) A szénbányászati 
termelésemelés határköltségeinek vizsgála
ta.
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OMFB kiadvány, Budapest, 1964. novem
ber hó.

11. Tóth M.: (1964) Az ásványi nyersanyagkuta
tás hatékonysága ipari megítélésének mű
szaki-gazdasági alapjai.
Bányászati Lapok 1965. XI. sz.

12. Benkő F.: (1965) Az ásványi nyersanyagelő
fordulások gazdasági értékelése a földtani 
kutatás során. III. rész. Az ipari követel
mények (kondíciók) és a földtani-gazdasági 
értékelés.
Kézirat. Budapest.

13. Fruzsina J.: (1966) A műrevalósági termelé
si költséghatár meghatározása, valamint a 
költséghatár visszavezetése természeti pa
ramétereikre.
BKI kutatási zárójelentés. Témaszám: 1— 
66— 13—01.01.15.

14. Pruzsina J.: (1965) Műrevalósági termelési 
költséghatárok megállapítása, valamint a 
műrevalósági feltételek kidolgozása.
BKI kutatási részielentés. Témaszám: 1— 
15— 64— 202.

15. Tóth M.: (1966) A szénigények optimális ki- 
kielégítési lehetőségének és feltételeinek 
vizsgálata.
Bányászati Lapok 1966. 7. sz.

16. Pruzsina J.: (1967) A magyarországi szénelő
fordulások természeti paramétereinek műre
valósági határértékei (műrevalósági kondí
ciói).
BKI kutatási zárójelentés II. sz. melléklete. 
Témaszám: 1— 66—B— 01.15.

17. NIM Igazgatási Főosztály Műszaki Osztálya 
Csilling László és Fuchs Péter geológusok 
közreműködésével: (1967) Külfejtésre terve
zett szénterületek készletszámításánál alkal
mazott műrevalósági feltételek kifejezése 
természeti paraméterekkel.
NIM kézirat 1967. február.
A nehézipari miniszter a Nehézipari Értesí

tő 26. számában (1964. június 27.) megjelent 33/ 
/1964. sz. utasításában rendelte el az „Ásványi 
nyersanyagkészlet visszahagyása művelés alatt 
álló bányában és a műrevalóság általános felté
teleinek kidolgozása” tárgyú téma kidolgozását 
(Függelék 1. sz. melléklete).

Ebben elrendeli, hogy a szénre, kőolajra, 
földgázra, bauxitra, vasércre, mangánércekre, 
színesfémekre vonatkozó termelési költséghatá
rok kellő számításokkal alátámasztott első alka
lommal történő kidolgozásáról és a bányaválla
latokkal való közlésről az illetékes felügyeleti 
és irányító szervek (NIM Bányászati Műszaki 
Főosztály, Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt, 
Magyar Alumíniumipari Tröszt) 1965. június 
30-ig kötelesek gondoskodni. Az ipari ásványok 
termelési költséghatárait elsőízben 1966. decem
ber 31-ig kell kidolgozni és a bányavállalatok
kal közölni. A  szénre, kőolajra, földgázra, bau
xitra, vasércre, mangánérceikre, színesfémércek
re vonatkozólag 1966. június 30-ig, az ipari ás

ványokra vonatkozólag pedig 1967. december 
31-ig ki kell dolgozni a legfontosabb természeti 
és műszaki paraméterekkel jellemzett műreva
lósági feltételeket (kondícióikat).

A NIM Bányászati Műszaki Főosztálya a 
a Bányászati Kutató Intézetet bízta meg a sze
nekre, vasércekre, mangánércekre, színesfém- 
ércekre, valamint az ipari ásványokra vonat
kozó termelési költséghatárok, továbbá a terme
lési költséghatárokból levezetett természeti és 
műszaki paraméterekkel jellemzett műrevalósági 
feltételek ('kondíciók) kidolgozásával..

A Bányászati Kutató Intézet 1965. április 
30-ig elkészítette a szenek és ércek költséghatá
rait tartalmazó 1— 15— 64— 202 sz. „Műrevalósá
gi termelési költséghatárok megállapítása, vala
mint a műrevalósági feltételek kidolgozása” cí
mű kutatási részjelentését és azt a NIM Bányá
szati Műszaki Főosztályához terjesztette be.

A NIM Bányászati Műszaki Főosztálya a 
BKI közreműködésével a fentemlített kutatási 
részjelentés alapján elkészítette a műrevalósági 
költséghatárokat szabályozó rendelet-tervezetet 
és azt a NIM Igazgatási Főosztálya, a NIM Ke
reskedelmi Főosztálya, az Országos Bányamű
szaki Főfelügyelőség és az Országos Érc- és Ás
ványbányászati Vállalat részvételével megvitat
ta.

A vitaértekezletet a rendelettervezet sze
nekre vonatkozó részét elfogadta és kiadásra 
javasolta. A szenek műrevalósági határköltsége 
kidolgozásában a Bányászati Kutató Intézet 
nagy mértékben támaszkodott az Országos Mű
szaki fejlesztési Bizottság korábbi munkáira. A 
NIM Bányászati Műszaki Főosztálya a rendelet- 
tervezet alapján a szabályozó rendeletet 1964- 
ben kiadta. (Függelék 2. sz. melléklete).

Az ércekre vonatkozó részt az Országos 
Érc- és Ásványbányászati Vállalat ellenvetései 
miatt nem javasolta kiadásra. Utasította az Érc- 
és Ásványbányászati Vállalatot, valamint a Bá
nyászati Kutató Intézetet, hogy véleményegyez
tetés után készítsenek közös rendelettervezetet 
és próbaszámításokat. Az egyeztető tárgyalások 
során néhány alapvető kérdésben a két fél to
vább sem tudott megegyezni, s ezért a NIM 
Bányászati Műszaki Főosztálya elé külön-külön 
nyújtották be javaslataikat. A NIM Bányásza
ti Műszaki Főosztálya újabb vitaértekezletet hí
vott össze, végső döntés azonban ekkor sem 
született. A Bányászati Műszaki Főosztály a 
NIM Igazgatási Főosztály Műszaki Osztályát 
kérte fel, hogy a két fél által benyújtott rende
lettervezetet vizsgálja felül és alakítson ki vég
leges álláspontot. A vitaértekezleten az Orszá
gos Érc- és Ásványbányászati Vállalat kérésére 
a Bányászati Műszaki Osztály az ércekre és ás
ványokra vonatkozóan a téma továbbkutatását 
a BKI-tól az Országos Érc- és Ásványbányászati 
Vállalathoz helyezte át.

Az Igazgatási Főosztály Műszaki Osztálya 
az előbbiekben említett kérésnek úgy tett ele
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get, hogy elkészítette a „Hazai ércek termelési 
költséghatárának számbavétele” c. tanulmányát, 
majd ennek alapján a hazai ércek visszahagyá
sát, illetve művelés alávonását szabályozó ren
delettervezetét, amelyet a Bányászati Műszaki 
Főosztály utasítás formájában 1965. december 
1-i hatállyal kiadott.

Ehhez a BKI 1—66—B— 01.01.15. sz. „A
műrevalósági termelési költséghatár meghatá
rozása, valamint a költséghatár visszavezetése 
természeti paraméterekre” tárgyú kutatási zá
rójelentés 44. „Megjegyzések a NIM Bányásza
ti Műszaki Főosztálya által elrendelt, ércekre 
vonatkozó költséghatárokhoz, valamint a költ
séghatárok kiadásához alapul szolgált, a NIM 
Igazgatási Főosztály Műszaki Osztálya által ké
szített — A hazai ércek termelési költséghatá
rának számbavétele tárgyú —  tanulmányához” 
c. fejezetében észrevételeket fűzött.

A fenti zárójelentés II. sz. „A  magyaror
szági szénelőfordulások természeti paraméterei
nek műrevalósági határértékei (műrevalósági 
kondíciói)” c. mellékletében, melyet a BKI 1967. 
május 30-án nyújtott be a szénkondíciókra vo
natkozó intézeti javaslatokat találjuk.

Időközben a NIM Igazgatási Főosztály Mű
szaki Osztályán BEKE I., CSILLING L., FUCHS 
P. és SOMOS L. közreműködésével elkészült a 
„Külfejtésre tervezett szénterületek készletszá
mításánál alkalmazott műrevalósági feltételek 
kifejezése természeti paraméterekkel” c. tanul
mány. Ennek megtárgyalására 1967. március 
21-én került sor.

Az előbb említett tanulmányok, valamint a 
BKI és a NIM Igazgatási Főosztály Műszaki 
Osztályán kidolgozott módszerek figyelembevé
telével 1967. júliusában a NIM Bányászati Mű
szaki Főosztálya utasításban (Függelék 3. sz. 
melléklete) rendelte el az 1967. I. 1-i szénmér
legek átdolgozását. Az új rendszerű műrevaló 
készletek megállapítása egyelőre csak kísérleti 
jelleggel történik. A munka kétféle módszer: 1. 
a BKI-ban és 2. a NIM Igazgatási Főosztály 
Műszaki Osztályán kidolgozott módszerek sze
rint folyik. A  munkákat végző szervek joga an
nak eldöntése, hogy melyik módszert alkalmaz
zák. A főhatóság ajánlja, hogy a számításokat 
lehetőség szerint mindkét módszerrel végezzék 
el. Ezzel ugyanis lehetővé válnék a helyes 
módszer kialakítása, illetve a továbbiakban al
kalmazandó módszer tökéletesítése. Az új mű
revaló készletek meghatározásának és benyúj
tásának határideje 1957. november hó 1, hogy 
mód legyen a hivatalos szervek és az érdekelt 
személyek által végzendő felülvizsgálatra és 
konzultálásra, valamint az 1968. I. 1-i mérleg
munkák előkészítésére. Ennek során történik 
majd a szénelőfordulások új rendszerű készle
teinek „végleges” megállapítása.

Az Országos Magyar Bányászati és Kohá
szati Egyesület, valamint a Magyarhoni Föld
tani Társulat 1964 évben Miskolcon ankétot

rendezett az ásványi nyersanyagkészletek mű- 
revalóságának témájában. Ez alkalommal Ben- 
kő F.: Hasznosítható ásványi nyersanyagok mű
revalósági kérdései a földtani kutatáskor; és 
Faller G.: Vékony széntelepek műrevalósága 
megítélésének néhány időszerű kérdése címmel 
tartott előadást.

Az 1967. május 10-én Budapesten megtar
tott ankét az elvi kérdésekkel és a problemati
kával, a június 21-én megrendezett pedig a 
mó'dszertani kérdésekkel, a kondíciók kidolgo
zásának módszereivel és alkalmazásuk problé
máival foglalkozott, különös tekintettel a kül
fejtéssel művelhető lignitelőfordulásokra. Az 
ankétot mindkét alkalommal Varjú Gyula a 
KFH Kutatásgazdasági Osztályának vezetője, a 
Gazdaságföldtani Szakosztály titkára vezette. 
Programon a következő előadások szerepeltek:

1. Tóth Miklós: Ásványi nyersanyagkészletek
műrevalóságának megítélése.

2. Faller Gusztáv: A műrevalóság megítélésével
kapcsolatos gyakorlat néhány problémája.

3. Fruzsina János: A magyarországi szénelőfor
dulások természeti paramétereinek műre
valósági határértékei (műrevalósági kondí
ció).

4. Somos László ■— Csilling László: Lignitkül
fejtések műrevaló készleteinek számbavéte
li módszerei, a műrevalóság feltételei.
a) Metszetek módszere
b) Hőmennyiség számbavételén alapuló 
módszer.

5. Beke Imre: A várható fejtési szeletek para
métereinek meghatározásán alapuló mód
szer.

Ugyanazon lignitkészletek meghatározása 
több módszerrel történt. Ennek bemutatása és 
összehasonlítása igen tanulságosnak bizonyult.

Az ankét kitűnő alkalmul szolgált a föld
tani kutatás egyéb, s főleg a műrevalósággal 
kapcsolódó kérdések megtárgyalására is.

A  jelenlévők aktív hozzászólásokkal és vi
tákkal működtek közre.

Az ankét munkájának eredményeként az 
alábbi ajánlások születtek:
1. Ankét keretében történjen a többi ásványi 

nyersanyag műrevalósági feltételeinek és a 
meghatározás módszereinek megbeszélése is.

2. A műrevaló szénkészletek megállapításának 
munkája során szerzett tapasztalatokat és a 
felmerült problémák megbeszélésére az őszi 
idényben a Magyarhoni Földtani Társulat 
Gazdaságföldtani Szakosztálya szervezzen új 
ankétot.

3. Az újrendszerű műrevalóság és a földtani ku
tatások gazdasági értékelésének témájában 
— hangsúlyozottan jól alkalmazható módsze
rek megismerésére Központi Földtani Hiva
tal mielőbb szervezzen tanfolyamot.
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4. A műrevaló készletek munkájának meggyor
sítása céljából meg kell vizsgálni a gépi adat- 
feldolgozás lehetőségét, módszertani és ad
minisztratív vonatkozásban.

5. A műrevaló készletek újrendszerű számba
vétele csak akkor történhet meg megnyugta
tó módon, ha növeljük a szénlelőhelyeink 
megkutatottságát. Ezen a téren komoly fel
adatok állnak még előttünk. Ezért hangsú
lyozni kell, hogy a szénbányászatban jelen
leg lennálió deKonjunkturális helyzet ellené
re sem szabad a szénkutatás volumenét csök
kenteni.

6. Az ásványi nyersanyagkészletek műrevaló- 
sága szorosan kapcsolódik az ásványvagyon
gazdálkodás kérdéséhez. Az új gazdasági me
chanizmusban az üzemek egyébként nagyon 
helyes gazdaságosságra való törekvése miatt 
növekszik az úgynevezett rablógazdálkodás 
veszélye. Az üzemi és a népgazdasági érde
kek összehangolása céljából felül kell vizsgál
ni a 33/1984. sz. miniszteri utasítást és újó
lag szabályozni kell a műrevaló készletek 
visszahagyásának jogkörét, módját és doku
mentálását, valamint a döntésekhez szüksé
ges gazdasági számítások elvégzését.

Az ankét ajánlásairól a Társulat vezetősé
ge az érdekelt szerveket tájékoztatta.

AHKeTa npoBeaeHa no Tente onpeaeaeHHH KOHAHUHOHHbix 
3anacoB MecTopowaeHHÍÍ MHHepajibHoro Cbipbn Ha ocHOBe

npeA C JibH bix 3 aT paT  h n p e a B a p H T e a b H b ie  p a S o T b i

fí-p  Bapw JJwaü
reoJioro-SKOHOMimecKHH OTaea BeHrepcKOro Teoao- 

rimecKOro OömecTea 10 Maa n 21 hiohh 1967 r. opraHH30- 
Baji aHKery no reMe onpeaeaeHHH kohahphohhmx 3ana- 
cob MHHepajibHoro cupbH Ha ochobc npeaeabHbix 3aTpaT.

AHKeTa npecaeaOBaaa ueab 03HaK0MHTb reoaorHie- 
CKoe oőmecTBo h 3anHTepecoBaHHbix c npoBeaeHHbiMH ao 
Tex nop paGoTaMH, c npHHnnnnajibHbiMH h MeToaHiecKHMH 
TeMaMH h oöcyaHTb eme HeBbiacneHHbie npo6aeMbi. Pa- 
6oTa HacToameft aHKeTbi, KpoMe oömnx BonpocoB, 6buia 
cocpeaoToieHa Ha npoGaeiviy yran. noaoGHaa npoSaeMa- 
THi<a no apyrHM bha3m MHHepajibHoro Cbipba éyaeT 06- 
cywcaeHa Ha caeayiomeM aHKeTe.

0  KaTeropimaipiH h 3kohomhi6ckoh KaaccmjHiKauHH 
3anacoB MHHepajibHoro Cbipba b BeHrpHH mo>kho tobo- 
piiTb HaHHHaH c 1953 roaa. B tóm roay Haiaaa cboio aen- 
TejibHOCTb rocyaapcTBeHHaH Komhcchh no 3anacaM. Y  Ká
sámig, BbimefluiHe b 1954 rofly, peryjiHpyiomne MeToaHKy 
cocTaBJieHHH CBojiHbix reojiornqecKHx otictob, y»ce npea- 
nHCbiBaioT onpeaeneHHe 3anacoB roaHbix aan OTpaöoTKH. 
OaHano Ha yperyjiHpoBaHHe TpeöOBaHHÍi npoMbimaeH- 
hocth npnmJiocb HcaaTb eme HecKOJibKO JieT. Y cjiobhh 
kohahuhohhocth cnepBa onpeaejiHJincb 3i<cnayaTHpyio- 
mHMH npeanpiiHTHHMH, a 3aTeM pyKOBoaamHMH opra- 
HaMH. B 3toh paöoTe b 3HaiHTeabH0H Mepe yiHTbmaaHCb 
cyö-beKTHBHbie no3imHH. HecMOTpn Ha to, hto b 6oabuiHH- 
CTBe cjiynaeB yinTbiBaancb 3K0H0MH>iecKHe cooSpaHceHiia, 
Bee »ce 3K0H0MHK3 HMejia BTopocTeneHHoe 3iiaieHne. Koh- 
AHhhh, BbipameHHbie b HaTypajibHbix noKaaaTeaax, onpe- 
aejiHJincb nyTeM aHajiornn hjih oueHKH. AHajiHTimecKHe 
paCHeTbl npOBOAHJIHCb B HCKHIOHHTeHbHO He3HaHHTejIbHbIX 
MacmraSax.

IlocKOJibKy b cbh3h c öojibmefí HeumHocrbio OTpa- 
öaTbmaeMbix 3anacoB, yKa3aHHbix b 6aaaHcax MHHepáab- 
Horo cbipbH Bo3HHKaJiH cepbe3Hbie npoöaeMbi, MHHHCTep- 
ctbo THweJioK ripoMbimjieHHOCTH öbiao BbiHywaeHo pa3- 
paÖOTaTb TCMbl, KOTOpbie CnOCOSCTBOBajlH 6bl C03AaHHK> 
ycjioBHH ajih TOHHoro onpeaeJieHHH KOHánuHOHHbix 3ana- 
cob. 3Ta paöoTa Haiaaacb b 1963 roay b Tophom HayiHO-
HCCJieaOBaTejIbCKOM HHCTHTyTe.

B N® 26. BeCTHHKa T íokcaoh ripoMbimjieHHOCTH (27. 
hiohh 1964 r) 6mjio onyÖJiHKOBaHO yi<a3aHHe MitHHCTpa 
TíDKejioii ripoMbimjieHHOCTH „3anacbi MHHepajibHoro 
Cbipba ocTaBJineMbie b SKCnjiyarapyeMbix pyaHHKax h 
pa3paőoTKa o6mnx npHHUHnos kohahuhohhocth"  JV® 33/ 
1964 (ripHJio>KeHHe N® 1 k. flonojiHeHHio).

FjiaBHbiíí OTaea no ropHoii TexHHKe MitHHCTepcTBa 
THwejioíi npoMbimaeHHOCTH nopyinao TopHO HayiHo- 
HCCJieaosaTeJibCKOM HHCTHTyTy pa3pa6oTaTb kohahuhh 
Ha yrjiH, Hceae3Hbie pyaw, MapraHpeBbie pyau, pyau 
UBeTHbix MeTajuiOB h npoMbimjieHHoe MHHepajibHoe cu- 
pbe, KOTopbie kohahuhh öbuiH 6bi oxapaKTepii30BaHbi c 
noMombio npeaejibHbix 3i<cnjiyaTannoHHbix 3aTpaT, npn- 
poaHbix h TexHimeCKHX napaMeTpos onpeaeaeHHbix Ha 
ocHOBe npeaeJibHbix 3aTpaT Ha 3KcruiyaTaunio.

ropHUH HayHHO-HCCJieaOBaTeJlbCKHÍI HHCTHTyT ao 30. 
anpeau 1965 r. cocTaBHaa aoi<aaa X® 1—15—64—202 
„OnpeaeaeHHe npeaeabHbix SKcnayaTauHOHHbix 3aTpaT h 
pa3paöoTKa ycaoBHíí kohahuhohhocth"  h npeacTasHJia 
TaaBHOMy OTaeay no ropHoii TexHHice MHHiicTepcTBa 
Tn>KeaoH npoMbimaeHHOCTH. Ha ocHOBe stoio npoeKTa 
ynoMHHyTbiM TaaBHbiM OTaeaoM b 1964 roay 6buiö BbiaaHo 
cooTBeTCTByiomee yKa3aHHe (ripnaomeHue AT® 2. k ifonoa- 
HeHHIo).

C yaeTOM cocTaBaeHHbix MaTepHaaoB h MeToaoB pa3- 
paöoTaHHbix b TopHOM HayaHo-HCcaeaoBaTeabCKOM hh- 
CTHTyTe h b TexHHHecKOM oTaeae O6mero raaBKa Mhhhc- 
TepcTBa TíDKeaoH npoMbimaeHHOCTH, TaaBHUH OTaea no 
ropHoii TexHHKe MHHHCTepcTBa TnmeaoH npoMbimaeH
HOCTH aaao yKa3aHHe b Hioae 1967 r. (npnaomeHHe X® 3 
k üonoHHeHHio) Ha nepepaSoTKy őaaaHCOB yran ot 1. hh- 
Bapn 196Tr. OnpeaeaeHHe KOHannHOHHbix 3anacoB no ho- 
bwm weToaaM b HacToamee BpeMH HMeeT onbiTHbiii xapaK- 
Tep. Pa6oTa npoBoaHTCH no asyM MeToaaM: 1. MeToa pa3- 
paSoTaHHbiü b TopHOM HaynHO-HccaeaoBaTeabCKOM hh- 
CTHTyTe h 2. MeToa pa3paöoTaHHbiH TexHHaecKHM OTaeaoM 
Oömero raaBKa MHHHCTepcTBa Ta>KeaoH npoMbimaeH
HOCTH. 3a opraHH3au,HHMH npoBoanmHMH ara paöoTbi 
ocTaBaeHO npaBO BbiSopa MeToaa paöoTbi. BeaoMCTBeHHbie 
opraHbi peKOMeHayioT npoBecTH pacié™ , no bo3mo>k- 
hocth, no o6ohm MeToaaM. TaKHM o6pa30M HMeeTCH bo3- 
MomHocTb pa3pa6oTKH npaBHabHoro MeToaa h aaabHbieií- 
mero ycoBepmeHCTBosaHHa npHMeHaeMbix mctoaob. Cpox 
onpeaeaeHHH h npeacTaBaeHHH hobmx KOHaHmioHHbix 3a- 
nacoB. 1. hohöph 1967 r. 6bia onpeaeaeH c T3khm pacie- 
tom, iToöbi oijiHUHaabHbie opraHbi h 3aHHTepecoBaHHbie 
anpa HMean B03M0>KH0CTb KOHTpoayi h KOHcyabTanHH h 
noaroTOBKH paöoT no cocTaBaeHHio 6aaaHCöB no coctoh- 
hhio Ha 1. HHBapa 1968 r. B xoae sthx paöoT npoBoaHTCH 
„OKOHiaTeabHoe" OnpeaeaeHHe hobhx 3anacoB MecTo- 
poHcaeHuií yran.

AHKeTa npoxoaHBmaa 10 Maa 1967 r. b ByaanemTe 
o6cy>Kaaaa npHHunnHaabHbie Bonpocw h npo6aeMaTHKy, 
a aHKeTa, cocToaBmaa 21. hiohh, 3aHHMaaacb c MeToaw- 
lecKHMH BonpocaMH h c kohahuhhmh Ha anrHHTbi, koto- 
pwe öbian pa3pa0OTaHbi b KaiecTBe nepBoíí TeMbi.

Te * e  3anacbi anrHHTOB onpeaeaaaHCb c noMombio 
HeCKOJIbKHX MeTOaOB. O3H3K0MaeHHe H CpaBHHB3HHe 3THX 
paöoT 6biaa BecbMa noae3H0Ü.

AHKeTa npeaocTaBHaa HCKaioiHTeabHO xopomyio 
B03Moa<HOCTb aaH o6cy>KAeHHH npoinx BonpocoB reo- 
aoro-pa3BeaoiHbix pa6oT, b nepByio oiepeab BonpocoB, 
CBH33HHbIX C KOHaHUHOHHOCTbK).

Ha aHKeTe nposoanaacb o>KHBaeHHan ahckvcchh.
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