
A  műrevalóság megítélésével kapcsolatos gyakorlat
néhány problémája*

irta: Dr. Faller Gusztáv

1. Az ítéletalkotással kapcsolatos nehézségek 
alapvető okai.

Gyakorlati szempontú megközelítésére vállal
kozva a műrevalóság ma hazánkban élő prob
lémakörének, furcsa volna, ha fejtegetéseinket 
a műrevalóság fogalmának elméleti körvonala
zásával kezdenénk. Mégis óhatatlanul szükséges, 
hogy e vonatkozásban néhány utalást tegyünk. 
A  műrevalóság megítélésének gyakorlati prob
lémái ugyanis véleményünk szerint e kérdéskör 
határterületi jellegéből adódnak: a földtani, bá
nyászati és közgazdasági tudományok olyan ha
tárterületéről van szó, mely határterületen 
számos látszólagos —  és adott esetekben néhány 
valós — ellentmondás is felléphet. A kérdéskör 
határterületi jellege mindjárt ahhoz az első gya
korlati problémához vezet, hogy beszélhetüníc-e 
külön-külön földtani értelemben, bányászati ér
telemben, vagy közgazdasági értelemben műre- 
valóságról, avagy egyugyanazon fogalomról van- 
e szó. Bármennyire is tetszetős e témakör teore
tikus megközelítése, e  vonatkozásban most csak 
azt az egyetlen definíciót szeretném a gyakor
lat oldaláról boncolni, mely definíció szerint 
műrevaló az az ásványi nyersanyagkészlet, 
amelynek kitermelése gazdaságos és amelyre a 
fogyasztónak szüksége van. Ebben a látszólag 
egyszerű definícióban számos lényeges tényező 
ad eligazítást a kérdés gyakorlati vonatkozásait 
illetően. Ezek közül —  a definíció második ré
szére később visszatérve, most az első részt ille
tően —  hangsúlyozni szertném a következeket:

Ásványi nyersanyagkészletről kell valami
nő ítéletet alkotnunk. Ítéletalkotásunk kritériu
ma a készletek kitermelésének gazdaságossága. 
Anélkül tehát, hogy a kitermelés módjáról, rá
fordításáról a kitermelés révén előálló értékről 
valaminő határozott elgondolásunk lenne, a mű- 
revalósági ítéletet nem alkothatjuk meg. Ebből 
a szempontból merőben földtani értelemben mű- 
revalóságról természetesen nem beszélhetünk. 
Minthogy azonban a kitermelés módját és ráfor
dítás-igényét alapvetően földtani sajátosságok 
szabják meg, földtani alapok nélkül szigorúan 
bányászati vonatkozású műrevalóságról is logi
kátlan volna beszélni. Ami a ráfordításokat il
leti, ezek közgazdasági kategóriákat alkotnak, 
melyek az érték fogalmával is kapcsolatban áll

* A cikk az előadásnak a Szerkesztőség által rö
vidített változata. (Szerk.)

nak, s egy további tudományterületre: a köz
gazdaságtudomány területére vezetnek. A rá
fordítások mértékét meghatározó technikai és 
földtani adottságok, valamint a kibányászott 
nyersanyag használati értékét is döntően meg
határozó ásványtani tényezők eleve lehetetlen
né teszik, hogy a földtani és bányászati vonat
kozásokat figyelmen kívül hagyva valaminő el
szigetelt, merőben közgazdasági értelmű műre
valóságról beszéljünk.

Lehet, hogy — az eddig elmondottakhoz ha
sonlóan — felesleges azt is hangsúlyozni, hogy 
miután a kitermelés különböző időpontokban 
történhet és ugyanannak a termelési processzus
nak az idő függvényében más-más ráfordítás
igényű technikai megoldásai alakíthatók ki, va
lamint az idő függvényében változik az érték
mérő is, amelyhez a gazdasági ítéletalkotás során 
hasonlítunk, az ugyanazon ásványi nyersanyag- 
készlet műrevalóságának megítélésére alkalmas 
mutatószám, vagy mutatószámok numerikus ér
téke az idő fügvényében olyan mértékben vál
tozhat, hogy e numerikus érték alapján ugyan
azon készletről az idő függvényében más és más 
ítéletet kell alkotnunk. Márpedig ha ez így van, 
akkor mindazoknak, akik az ásványi nyersanyag- 
készleteket műrevalósági szempontból nyilván
tartják, természetesnek kell tartaniok, hogy 
egyes készleteket —  mindenféle újabb földtani 
kutatás nélkül, kizárólag az idő múlása miatt 
— a „műrevaló” rubrikából a „műre nem mél
tó” rubrikába kell átírni.

Ezzel el is jutottunk ahhoz a — látszólag a 
kérdéskomplexum felszínén jelentkező —  egyik 
gyakorlati problémához, hogy mely alkalomból 
kell a készletek műrevalóságát megítélni. Ha ezt 
a kérdést nem az érvényes előírások tükrében, 
hanem a földtani kutatás-, bányatervezés-, ki
termelés-, és felhagyás komplex processzusa 
legfontosabb állomásaihoz kötötten szemléljük, 
akkor világos, hogy a készlet műrevalóságát

— először jelenlétének ismeretessé válása
kor kell mérlegelnünk, továbbkutatása 
gazdaságosságának megítélése érdeké
ben;

— másodszor az érdemi részletes földtani 
kutatás befejeztekor, a kitermelésre szol
gáié bányaüzem tervezési munkálataival 
kölcsönhatásban kell minél nagyobb 
pontossággal megítélnünk;

— végül harmadszor akkor kell eldönte
nünk, amikor a már működő bányaüzem 
ásványkészletének egy részét vagy egé
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szét felhagyás szempontjából vizsgál
juk.

Nagyon lényeges körülményként kell hang
súlyozni, hogy mindhárom esetben kizárólag a 
komplex megítélés létjogosult, és teljesen hely
telenek azok a nézetek, melyek az, első döntést 
valaminő földtani, a második döntést valaminő 
bányászati, a harmadik döntést pedig valaminő 
közgazdasági döntésnek tekintik, és így hajla
mosak földtani, bányászati és közgazdasági ér
telmű műrevalóságáról külön-külön beszélni. A 
helyes ítéletalkotás mindhárom fázisban csak e 
három tudományterület szempontjainak komp
lex érvényesítésével lehetséges és ,még csaik ar
ról sincs szó, hogy e három lépésben valame
lyik tudományterület ezök közül domináns, a 
másik kettőnél meghatározóbb szempontokkal 
szolgálna. Arról van csupán szó, hogy a három 
esetben a becslésszerűen megállapított eleme
ket egyre fokozódó mértékben váltják, fel a 
konkrét és objektív ismeretek az ítéletalkotás 
során, de hogy érdembeli, elvi különbség 
nincs ezen három különböző időpontban ese
dékes döntés alapjai között, azt ékesen 
igazolja, hogy az elmúlt 2— 3 évben egy
séges élvek alapján sikerült rendezni e problé
máikat a földtani kutatás gazdasági .hatékony
ságának megítélésével foglalkozó 63/1965 NIM—■ 
KFH együttes utasítással, valamint a visszaha
gyás kérdéseit szabályozó 33/1964. sz. NIM uta
sítással, melyek általánosságban is —  tehát 
mindhárom döntési szférára érvényesen — meg
fogalmazzák a műrevalóság feltételeit.

Ezek 'előrebocsátása után most bátorkodom 
leiógzíteni azon véleményemet, hogy a műre
valóság fogalmával kapcsolatban a hazai meg
ítélés és a nemzetközi értékelésmódhoz való kap
csolódás tekintetében legfőképp oti és akkor je
lentkeznek gyakorlati problémáik, amikor e 
rendelkezésék nem nyernek végrehajtást, illetve 
ahol a vázolt komplex szemlélet hiányzik. Nem 
tagadhatom ugyanakkor, hogy néhány kérdés
ben — melyekre később még visszatérek — va
lódi ellentmondások is jelentkeznek.

Ragadjunk ki néhány, a rendelkezések vég
rehajtásának, vagy megértésének hiányából fa
kadó gyakorlati problémát.

2. A kutatásra vonatkozó döntés gyakorlati 
problémái

Az ismeretessé vált hasznosítható ásványi 
nyersanyagkészlet kutatása felől lényegében elő
ször a felderítő fázis kutatási programjának jó
váhagyásakor döntenek. E döntés előkészítésé
hez utasításszerűen hozzátartozik a megfelelő 
műrevalósági kalkuláció. Az utasítás megjele
nése óta az Országos Ásványvagyon Bizottság 
Kőszénkészlet Szakbizottsága elé került mint
egy 15 db, felderítő kutatási fázisra vonatkozó 
program döntő hányadát a Magyar Állami Föld

tani Intézet nyújtotta be (pl. Bicske— Zsámbék, 
Héreg—Tarján, Dél-Nógrád, Majk—Kecskéd 
stb.) s ezeknél egyáltalán nem, vagy nem elő
írás,zerűen készült a kalkuláció. Ez a helyzet 
a közös utasítás bevezető mondatának hibás ér
telmezéséből. adódik. A vitatott bevezető mon
dat szerint az utasítás a Nehézipari Minisztérium 
feladatkörébe tartozó szilárd ásványi nyers
anyagokra irányuló kutatás tervezését és jóvá
hagyási rendjét szabályozza. A helyes értelme
zés az, hogy minden olyan nyersanyagra vo
natkozik az utasítás, mely a NIM hatáskörébe 
tartozik, nem pedig a NIM hatáskörébe tartozó 
kutatásokra. Utóbbi helytelen értelmezés alap
ján mellőzte ,a MÁFI a programokban a megfe
lelő számításokat s ezen csak akkor változtatott, 
amikor a Közponi Földtani Hivatal elnöke a 
földtani kutatási programokra vonatkozó rész
letes metodikai utasítását a közös utasítás el
veinek megfelelően kiadta. Az átmeneti zavart 
tehát ez esetben is az utasítás helytelen értel
mezése, illetve részben késedelmes végrehajtása 
okozta, hiszen a programkészítés metodikáját 
1965 december 31-ig kellett volna kiadni, s az 
cca féléves késedelemmel jelent meg.

A kutatási munkának fázisokra szakaszolt 
volta elvileg kellő biztosítékot nyújt arra, hogy 
amennyiben a területre vonatkozó ismeretek 
bővülése, során a kisebb mértékű ismeretesség 
alapján műrevalónak, kutatásra érdemesnek 
ítélt készlet tekintetében ennek ellenkezőjéről 
győződünk meg, a továbbkutatást leállíthassuk, 
s így nem csupán felesleges költségeket taka
ríthatunk meg, hanem megakadályozhatjuk meg
kutatott készleteink gazdaságossági struktúrájá
nak romlását. Ez a struktúraromlás ugyani,s a 
felesleges kutatási költségeknél nagyságrendi
leg nagyobb kárt Okozhat azáltal, hogy óhatat
lanul alapjául szolgál a bányászati termelés gaz
daságtalan struktúrája kialakulásának. Nem vé
letlen ugyanis, hogy például a magyar szénbá
nyászat előtt álló legfontosabb —  úgyszólván 
sorsát meghatározó jelentőségű — feladat ma 
termelési struktúrájának olyan javítása, amely
nek során hét-nyolc év alatt mai összes terme
lési kapacitásának cca 20%-át felölelő mérték
ben kell gazdaságtalan termelési kapacitásokat 
felszámolnia s ugyanilyen nagyságrendben gaz
daságos termelési kapacitásait bővítenie. A gaz
daságtalan termelésösszetétel gazdaságtalan 
szénvagyonösszetétel talaján jött létre. A szén- 
vagyonstruktúra alakulásának illusztrálására az 
1. ábrán —  melyet közvetlen munkatársaim ál
lítottak össze 1965 decemberében — bemutatjuk 
az évente közel azonos mélyfúrási tevékenység
gel végzett szénföldtani kutatások készletnövelő 
hatásának megközelítő alakulását a közös utasí
tás megjelenését megelőző 10 év átlagában. Az 
ábrán az 1965-ben készült kutatási céljavasla- 
toknak a már megjelent 33/1964 sz. NIM uta
sítás és az éppen az időben készülő 63/1965. 
NIM—KFH közös utasítás szellemében végzett
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iivente kutatott
területek száma db/év

iivi készletnövekedés
7000 kcal/kg-os szénben mt/év

Kutatási jelentéssel dokumentáH 
készletnövekedési hányad 9

Mürevaló A+B+C.
Mürevaló 

p~ “f Mürevalé ti  an A+B+Ci  ̂
I O ]  Műrevalótlan C£

1. ábra

gazdasági rangsorolása révén kialakítött, 1970-ig 
terjedő kutatási tervet is bemutatjuk. Erre a 
tervre a következőik jellemzők a korábbi gya
korlattal szemben:

Az 1965 utáni években a kutatni tervezett 
szén+erületek száma több mint a felére csök
ken, a kutatások területi koncentráltsága több 
mint a kétszeresére növekszik, vagyis a kuta
táskivitelezési idők — az 1965 előtti évekhez 
képest —  több mint a felére csökkennek.

Az 1965 utáni éveikben tervezett koncent
rált kutatások mintegy 50%-kai nagyobb mér
tékben irányulnak várhatólag mürevaló előfor
dulásokra és ezen belül közel háromszorosára 
növekszik a várható mürevaló előfordulások 
részletesebb megkutatására irányuló tevékeny
ség, szemben az 1965. előtti évekkel, amikor a 
részletesebb megismerést célzó szénföldtani ku
tatások — jórészt a már működő, illetve épülő 
és tervezett bányák igényelte „utólagos” kuta
tásként — viszonylag nagymértékben irányul
tak kevésbé mürevaló előfordulásokra.

Amíg az 1965 előtti években bekövetkezett, 
illetve mérlege beállított készletnövekedésnek 
alig 50%-a volt csak kutatási jelentésekkel do
kumentálva, addig az 1965 utáni évekre vonat
kozó tervek szerint — a kutatások gyors elvég

zése, illetve a jelentések késedelem nélküli el
készítése révén — az alapvetően mürevaló kész
letekben remélt készletnövekedések gyakorlati
lag teljes egészükben kutatási jelentésekkel do
kumentáltan kerülnek be a kész!etméidegekbe, 
és így kellő választékot biztosítanak az alterna- 
tivikus bányászat-fejlesztési tervek kidolgozásá
hoz.

Indokoltan vetődik fel a kérdés, hogy — 
az egyébként radikális struktúraváltozás mellett 
— miért terveztük akkor még mindig a teljes 
készletnövekedés egyharmadát 'műrevalótlan 
készletekben realizálni? Ennek több oka volt. 
Közülük megemlítendő, hogy egyrészt koránt
sem sikerült minden érintettet meggyőznünk — 
s rendelet hiányában a meggyőzésen kívül más 
eszközünk nem volt — a műrevalótlan készletek 
folyamatban levő kutatásai radikális leállításá
nak szükségességéről, másrészt pedig a külfej
tésre alkalmas, akkori értékelés szerint műre- 
való lignitek kutatása során szükségszerűen be
következő műrevalótlan készletmegismerés ha
tása is számbavehető volt. Sok, műrevalótlan 
készletet termelő, működő bányaüzemben is le 
kellett zárni a kutatást. Mindenesetre a műre- 
való készletek ikutatására irányuló céljavaslatck 
számának bővülése és. a közös utasítás megje
lenése hatására, valamint azért, mert az évben 
a lignitkutatás jellege és ezen készletek érté- 
fcelésmódjárnak fejlődése, valamint a műrevalót
lan készleteket művelő bányák utólagos kutatási 
igénycsökkenése lehetővé tette, az 1966. évre 
tervezett kutatási struktúra már lényegesen ja
vult: e  tervre az jellemző, hogy feketeszénben 
és lignitben kizárólag mürevaló és dunántúli 
barnakőszénben zömmel mürevaló készletek ku
tatását irányozza elő, s a teljes előirányzott 
készletnövekedésben, csak cca 11%-nyi szerepet 
szán a főleg észaíkmagyarországi barnakőszén
ben jelentkező műre nem méltó készleteknek. 
A megkutatni tervezett nem mürevaló szénkész
letek várható kitermelési rentabilitása sehol 
sem kisebb 0,9-nél, ami a földtani kutatásban 
rejlő természetes bizonytalanságra való tekin
tettel nyilván megengedhető, sőt kívánatos is, 
mert könnyen lehetséges, hogy a rentabilitás- 
kritériumhoz közel álló, műre nem méltó kész
leteik a kutatás során előálló ismeretnövekedés 
tükrében, műrevalónak ítélhetők.

3. A megkutatott készlet műrevalóságát megítélő 
döntés gyakorlati problémái.

A műrevalcság megítélése különleges fon
tosságú a kutatás lezárása, illetve a bányalétesí
tés érdemi elhatározása időpontjában. Ekkor lé
nyegében két dokumentumban: a földtani kuta
tási jelentésben és a beruházási programban 
történik állásfoglalás a iműrevalóságot illetően. 
A műrevalósági ítéletek lényegében e két doku- 
kumentum jóváhagyása révén jönnek létre. A két
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dokumentum összhangja elvileg azáltal biztosí
tott, hogy a tervező csak „jóváhagyott” készle
tekre tervezhet bányát, illetve készíthet beru
házási programot. A gyakorlati összhangot az
által kívánja biztosítani az együttes utasítás, 
hogy előírja: a részletes (adott esetben az elő
zetes) kutatási fázist lezáró földtani kutatási je
lentés készítésébe a kivitelező szerv nemcsak a 
megrendelő szervet, hanem a bányatervező szer
vet is köteles bevonni. Ez az intézkedés — mely
nek financiális problémái nem egészen tisztá
zottak ugyan — kétségtelenül megkönnyítheti a 
kivitelező szerv munkáját, hiszen a műrevalósági 
ítéletalkotás ily módon a bánya előtervei gazda
sági vonatkozásaival kölcsönhatásban, nyilván 
népgazdaságilag a leghelyesebben jöhet létre. 
A rendeletszerű kooperáció a Bányászati Ter
vező Intézet tervezési feladatait képező esetek
ben kialakult, s az meg is hozza a megfelelő 
eredményeket.

A jelentések jóváhagyását megelőző szak- 
bizottsági vitán számtalan gyakorlati probléma 
merül fel. A problémák széles skáláját csak né
hány kiragadott példával illusztrálom. Az íté
letalkotás alapját közismerten a kondíciók ké
pezik. A későbbiekben még részletesen vissza 
fogok térni arra, hogy e pillanatban általános 
érvényű kondíciók —■ egy részterületet kivéve 
— nincsenek, s ezért a NIM tevékenységi köré
be tartozó ásványi nyersanyagokra vonatkozóan 
a NIM, illetve az ÉM felügyelete alá tartozó 
vállalatok esetében pedig az ÉM alkalomsze
rűen adja meg a kondíciókat. Ennek ellenére 
nem egy olyan jelentés került még az elmúlt 
félévben is az OÁB Kőszénkészlet Szakbizott
sága elé, melyben a készlet gazdasági felosz
tása nem volt elfogadható. A Szeles-akna II. 
bővítését szolgáló földtani kutatási jelentés
ben 1967-ben 1962. évi kondíciók alapján vé
gezték el a felosztást. A Hosszúhetényről 
készült földtani kutatási zárójelentésben két
féle gazdasági felosztást találhatunk, kétféle 
metodikai koncepcióról tanúskodóan. A leg
érdekesebb azonban a Gyula II—III. kutatási 
területre vonatkozó nemrég tárgyalt jelentés, 
melyből megtudhatjuk, hogy a műrevalóként 
beállított X  millió tonna készletből — egy újabb 
rovatba írt számok szerint — „gazdaságosan 
művelhető” : 0 tonna.

4. A készletvisszahagyásra vonatkozó döntés 
gyakorlati problémái

A készletvisszahagyást szabályozó 33/1964. 
sz. NIM utasítás megjelenését követően számos 
gyakorlati probléma merült fel, de az elmúlt 
évben végzett széleskörű ellenőrzés alapján ál
líthatjuk, hogy e problémák egyre csökkennek. 
A ma még elég gyakran jelentkező probléma 
az utasításnak abból a látszólag világos rendel
kezésből adódik, hogy a készletvisszahagyás ál

talános feltétele nem vonatkozik a műszaki üze
mi tervben jóváhagyott termelési technológia 
alkalmazása esetén fellépő fejtési veszteségekre. 
Ezeknek a fejtési veszteségeknek többféle ösz- 
szetevője különböztethető meg s ezen összetevők 
értelmezése tekintetében megoszlanak a vélemé
nyek. Az például megítélésem szerint tipikusan 
kalkulációs kérdés, hogy két szomszédos front
fejtés közt kell-e szénpillért hagyni, illetve mek
kora szénpillért kell hagyni. Az is kalkulációs 
kérdés, hogy egy például 3,0 m vastag telepben 
a teljes telepvastagságot művelő egyszeletes 
kamrapillérfejtést, két — egyenként 1,5 m vas
tag — szeletes frontfejtést, vagy például egy 
2,6 m vastagságot művelő, és 0,4 m-t veszni 
hagyó frontfejtést kell-e kialakítani. Az a szem
lélet, mely az így előálló veszteségeket techno
lógiai okokból fellépő veszteségeknek tekinti, 
ugyanakkor azonban a fejtéstechnológiát nem 
kalkulatíve választja meg, nyilván nem fogad
ható el. Akkor azonban, ha a technológia meg
választását megfelelő típuskalkulációk indokol
ják, a fejtési veszteségek ilyen tényezői azon
nal elfogadhatókká válnak. Ügy vélem mind
ezek alapján, hogy a fejtési veszteségek ilyen 
kérdései sürgős rendezést igényelnek, s egyben 
azt is hangsúlyoznom kell, hogy a rendezés elvi 
alapjainak egyeznie kell a műrevalóság megíté
lésének elvi alapjaival.

A készletviszahagyással kapcsolatban vár
hatóan új gyakorlati problémaként fog jelent
kezni a felhagyási jogkör új rendezése, össze
függésben a gazdasági mechanizmus reformjával 
kapcsolatban szükségessé váló általános jogkör 
újrarendezési problémákkal. Ismeretes, hogy az 
érvényes rendelkezés a bányavállalati igazgató 
hatáskörében visszahagyható készletmennyisé
geket határozza meg. Feltételezhető, hogy a gaz
dasági mechanizmus reformjával kapcsolatos 
jogkörváltozásoknak megfelelően ezen határérté
ket módosítani kell. Az is elképzelhető, hogy a 
bányaigazgató ilyen jogkörét más elvi alapokon 
célszerű meghatározni.

Nem tartom valós, gyakorlati problémának 
azt a kérdésfcomplexumot, mely szerint fennáll 
annak a veszélye, hogy ma műrevalóként visz- 
szahagyott készleteket egyszer esetleg még ki 
kell termelnünk, s akkor ez csak feleslegesen 
nagy költségráfordítások árán, vagy egyáltalán 
nem lesz lehetséges, más szóval: a rendeletileg 
szabályozott módon történő készletfelhagyási 
gyakorlat a rablóbányászat veszélyét hordozza 
magában. A bevezetőben utaltam arra, hogy a 
műrevalóság problémakörének határterületi jel
legéből adódóan e problémakörön belül bizonyos 
látszólagos és — adott esetekben néhány valós — 
ellentmondás jelentkezhet, s ezekről a továb
biakban ugyancsak szólni szándékozom. Ilyen 
kérdés a rablóbányászat kérdése is.

12



5. A műrevalósági döntésekkel kapcsolatos 
általános gyakorlati problémák

A  továbbkutatással, a bányászati telepítés
sel és a felhagyással kapcsolatos, lényegében me- 
todikailag azonos műrevalósági döntéseket tár
gyalva, mind ez ideig tételes kalkuláció szük
ségességéről beszéltem, s már utaltam arra, hogy 
ez azért szükséges, mert a műrevalóság feltéte
leit e pillanatban nem tudjuk általános érvény
nyel természeti tényezőkben kifejezni. Ma
gam részéről teljes egészében egyetértek Benkő 
professzornak a Gazdaságföldtani Szakosztály 
március 13-i ülésén kifejtett ama gondolatme
netével, hogy az ásványi nyersanyagkészletek 
gazdasági értékelése módszereinek fejlődése — 
az általános fejlődést jellemző spirálissal meg
határozottan — a természeti adatokkal való jel
lemzésből indulva, a gazdasági kalkulációkon 
át a fejlett gazdasági kalkulációkon alapuló ter
mészeti tényezőkhöz való visszatérés irányába 
mutat. Hozzáteszem azonban mindjárt, hogy ezt 
a körülményt a Benkő professzor által is helyes
nek ítélt kalkulációs módszerünk kialakításakor 
sem tévesztettük soha szem elől. Ennek folytán 
a 33/1964. NIM sz. utasítás is úgy intézkedik, 
hogy az ásványi termékek használati értékét 
befolyásoló minőségi tényezők függvényében 
megállapított termelési költséghatárok, vala
mint az ásványi nyersanyagelőfordulások terme
lési költségét befolyásoló tényezők —  például 
feltártsági fok, telepvastagság, együttművelhető- 
ség, művelési mélység, lehetséges kapacitás, 
várható vízhozam., művelési technológia stb. — 
és a termelési költség között fennálló korrelá
ciós kapcsolatok alapján a szénre, kőolajra, föld
gázra, bauxitra, vasércekre, mangánércekre,. 
színesfémekre vonatkozóan 1966 június 30-ig, 
az ipari ásványokra vonatkozóan pedig 1967 de
cember 31-ig ki kell dologzni a legfontosabb ter
mészeti és műszaki paraméterekkel jellemzett 
műrevalósági feltételeket, kondíciókat is. A kon
díciók ilyen értelmű, differenciált meghatáro
zására dr. Tóth Miklóssal már 1964 decemberé
ben részletes metodikai javaslatot alakítottunk 
ki és bocsátottunk az illetékesek rendelkezésére, 
majd ezzel azonos elvi alapokon dr. Tóth Miklós 
egy közelítő eljárást is közölt a Bányászati La
pok 1965. évi 11. számában megjelent, ,,Az ás
ványi nyersanyagkutatás hatékonysága ipari 
megítélésének műszaki-gazdasági alapjai” című 
tanulmányában.

Mind ez ideig egyetlen, a külfejtéses lignit- 
előfordulásokra vonatkozó kondíciórendszer 
nyert csak az illetékesek részéről elfogadást.

A műrevalóság megítélésével kapcsolatos 
általános problémaként kell rámutatni arra az 
előbbiekből fakadó körülményre is, hogy kész
letmérlegeink enyhén szólva heterogén mérle
gelés eredményeként tartalmazzák a készletek 
gazdasági megoszlását. Korábban megkutatott

területek ma már nem érvényes kondíciók alap
ján szerepelnek a műrevaló készletek között. 
A .nemrég megkutatott területek pedig a már 
vázolt egyedi kalkulációk alapján kerültek a 
műrevaló, vagy műre nem való kategóriába. 
Igaz, egyes ásványi nyersanyagelőfordulások 
műrevalóságát érdemben a továbbkutatás, a bá
nyatervezés és a felhagyás munkáit megelőző 
döntéskor kell mérlegelni, amiből következik, 
hogy az országos készletmérlegnek elsősorban 
regisztratív jelentőséget szabad csak tulajdoní
tani, de nem szabad lebecsülni a készletmérleg 
jelentőségét az ásványvagyonigénybevétel mér- 
legelhetősége, a nemzetközi összehasonlítások 
szempontjából. Ezért fontosnak tartom a kész
letmérlegek minél megbízhatóbb, és főleg napra
kész összeállítását. Véleményem szerint ezt a célt 
a mérlegkészítés, illetve az azzal kapcsolatos 
adatnyilvántartás és rendszeres adatbeáramlás 
döntő megváltoztatásával lényeges modernizá
lásával lehet elérni. E véleményem alátámasz
tása érdekében utalok arra a körülményre, — 
amire egyébként még részletesen vissza fogok 
térni — , hogy a műrevalóság kritériumai így az 
ezekből helyesen levezetett kondíciók az idő 
függvényében változók, s az elmúlt években ép
pen egy ilyen változásnak vagyunk részesei. A 
változékonyságra való tekintettel a mérlegkészí
téshez szükséges alapadatokat — a mai általá
nos ügyviteltechnikai szempontból is teljesen 
elavult és a kondíciók örökérvényű voltát felté
telező nyilvántartási rendszer helyett —  leg
alábbis lyukkártyákon kellene nyilvántartani, 
áhol például — anélkül, hogy e  kérdés részle
teibe bocsátkoznánk — egy-egy lyukkártya egy- 
egy terület, vagy területrész, készleteit úgy tar
talmazza, hogy a lyukasztási rendszer módot ad
jon ezen lyukkártyák bárminő gyors csoporto
sítására. Jelölni kell tehát ezen lyukkártyákon 
mindazon természeti adottságokat, melyek adott 
esetben kondícióként veendők számba, illetve a 
készleteknek ezen természeti paraméterek sze
rinti megoszlását. Ezek szerint akár a műrevaló
sági feltételek változásából adódó kondícióvál
tozás esetén, akár a készlet jobb megismerése 
— például egy következő kutatási fázis lezá
rása —  folytán a készleteknek megfelelő lyuk
kártyán azonnal korrigálni lehet az adatokat, 
és az így naprakész állapotra korrigált lyukkár
tyák bármikor, bármely szempontból — így 
például a gazdasági felosztás szempontjából — 
célszerűen, gyorsan csoportosíthatók. Hangsú
lyozni kívánom, hogy ez a feladat a modern 
ügyvitelteéhnika egyik, metodikailag teljesen 
megoldott feladata, és az a véleményem, hogy 
megfelelő szakemberek bevonásával ez a kérdés 
a hazailag adott géppark igénybevételével meg
oldható.
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6. A kondíciókat determináló tényekből és 
azok változékonyságából adódó valódi és látszó

lagos ellentmondások.

A bevezetőben említettem és közbevetőleg is 
utaltam arra, hogy a műrevalóság megítélésének 
gyakorlatában néhány valódi és néhány látszó
lagos ellentmondás is problémáikat okoz.

Az egyik ilyen tényleges, valós ellentmon
dás abból a körülményből adódik, hogy egy
részről az értéket kifejező két kategória: az 
ár és a költséghatár ugyanazon nyersanyag
készletre nézve nem azonos, másrészről az ér
tékkel szembeállítandó ráfordítások két kategó
riája: a számviteli önköltség és a kamatos nö
vekményköltség sem azonos. Ezért előfordulhat, 
hogy a költséghatár és növekményköltség alap
ján műrevaló készlet kitermelése a bányaválla
lat részére ár és számviteli költség alapján nem 
nyereséges és ezért e készletet a bányavállalat 
nem törekszik kitermelni, az ilyen készletet 
felhagyja, rablóbányászatba bocsátkozik, hiszen 
gazdálkodásának jó, vagy rossz voltát — külö
nösen a jövőben — az árbevételben kifejezésre 
jutó érték és a számviteli kötlségekben kifeje
zésre jutó ráfordítás különbségeként előálló 
nyereségtömeg mértékének megfelelően ítélik 
meg, sőt ennek alapján fogják anyagi elismerés
ben is részesíteni. Ez az ellentmondás valós el
lentmondás, hiszen például a szénbányászatban 
a helyzet a következő:

A szénminőség függvényében differenciált 
költséghatár-görbe centruma — melyet a vonat
kozó rendelkezés szerint a hazai szenet a táv
latban reálisan helyettesíteni képes más energia- 
forrás költségével kellett meghatározni — jelen
leg cca 20%-kal magasabb, mint az ugyancsak 
minőségfüggvényes árgörbe centruma. Emellett 
a költséghatár-görbe laposabb lefutású, mint az 
árgörbe, amivel kiküszöbölődik a szénárgörbe 
azon tudatos torzítása, mely — a rövidebb távú 
célokra létrejötte idején egyébként helyes ösz
tönzés: a gyengébb minőségű szenek fogyasz
tására való ösztönzés érdekében — értéken aluli 
árat szab a gyenge minőségű és értéken felüli 
árat a jobb minőségű szén számára. Ugyaniak
kor a bányavállalat gazdaságosságának megíté
lése során az árral szembeállításra kerülő szám
viteli önköltségtől a műrevalósági ítéletalkotás
kor használandó növekmény-költség annyiban 
tér el, hogy utóbbi a már megtörtént beruhá
zások leírását nem, a kitermelés érdekében azon
ban miég szükséges beruházások leírását megfe
lelő kamatlábbal számított kamatos-kamattal 
tartalmazza. Ezek szerint merő véletlen lehet, 
ha az ár és számviteli költség alapján számított 
nyereség egybeesik a költséghatár és növek
ményköltség alapján számított nyereséggel, de 
ezt az egybeesést nem is lehet elvárni, hiszen 
ez a kétféle „nyereség”  egymástól elvileg eltérő 
kategória: az első a bányavállalat éves, operatív 
tevékenysége értékelésének, a második egy adott

ásványi nyersanyagkészlet gazdasági megítélé
sének mérőszáma. Az ellentmondás tehát valós. 
Az ásványvagyonvédelmet hatékonyan szolgáló, 
a rablóbányászatot megakadályozó megoldást a 
bánya járadéki jövedelemszabályozás biztosíthat. 
A  gazdasági mechanizmus reformja során épp 
ezért célszerű lesz olyan bánya járadékrendszert 
bevezetni, mely biztosítani képes, hogy a költ
séghatár és növékményköltség alapján műre
való készletek kitermelése a bányavállalat szem
pontjából is egyértelműen gazdaságos, műreva- 
lótlan készletek kitermelése pedig a bányavál
lalat szempontjából is egyértelműen gazdaságta
lan legyen, vagyis a népgazdasági szintű gaz
daságosság azonos legyen a vállalati szintű gaz
daságossággal.

A már említett rablóbányászat kérdésének 
részletesebb vizsgálata egy további ellentmondás 
feltárásához vezethet el. Elvileg rablóbányásza- 
tot akkor folytatunk, ha — a termelési költség- 
határ és a kamatos növekmény költség hányado
saként számítható kitermelési rentabilitás fogal
mával operálva —  1-nél nagyobb kitermelési 
rentabilitású készleteket véglegesen visszaha
gyunk; esetleg — például aláfejtéssel — a mű
velés során tönkretesszük, vagy ideiglenesen úgy 
hagyjuk vissza, hogy újbóli műrevonásuk nö
vekményköltsége 1-nél kisebb kitermelési ren
tabilitáshoz vezet. Közbevetőleg utalunk arra a 
bizonyított tényre, hogy ha két, 1-nél nagyobb, 
de egymástól eltérő kitermelési rentabilitású 
készlet közül időbeli elsőbbséget biztosítunk a 
nagyobb kitermelési rentabilitású készlet lemű
velésének és a másik készletrész kitermelési 
rentabilitása ennék során nem csökken 1 alá, 
akkor ez nem rablóbányászat, hanem népgazda- 
ságilag kimondottan előnyös tevékenység s az 
ellenkezője, vagyis a mennyiség-arányos lefej
tés okozhat népgazdasági kárt. Újszerű prob
lémaiként jelentkezik azonban az a lehetőség, 
hogy a kizárólag 1-nél nagyobb kitermelési 
rentabilitású készletekre telepített bányászati 
kapacitások összege nagyobb, mint a vonatkozó 
bányatermék iránti kereslet, s így — ha egyéb
ként logikusan, a keresletet a legnagyobb kiter
melési rentabilitású készletek igénybevételével 
elégítjük ki —  óhatatlanul 1-nél nagyobb kiter
melési rentabilitású, tehát elvileg műrevaló 
készleteket kell — esetleg véglegesen is —  visz- 
szahagynunfc. Látszólag — és az előbb mondot
tak szerint is — ez rablóbányászat, ellenkező 
esetben viszont a termelés nem értékesíthető. 
Itt tehát ellentmondás jelentkezik. Rá kell mu
tatnunk azonban arra. hogy ez az ellentmondás 
csupán látszólagos, illetve ez esetben csupán 
arról van szó, hogy ilyen jelenségek fellépte 
esetén a metodikailag egyébként helyes terme
lési költséghatár numerikus értékének felülvizs
gálata, illetve módosítása válik szükségessé. Itt 
kell utalnom a műrevalóságnak a bevezetőben 
említett definíciója azon második részére, mely
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szerint a (készlet műrevalóságának lényeges kri
tériuma — a kitermelés gazdaságosága mellett 
— az is, hogy a bányatermékre a felhasználó 
szektornak szüksége van. Vizsgáljuk meg épp 
ezért röviden, hogy a műrevalóság megítélésé
nek az érvényes utasítások szerinti gyakorlata 
kielégíti-e a műrevalóság eme második kritériu
mát.

Az érvényes utasítás szerint a termelési 
költséghatár megállapításakor a kérdéses ásvá
nyi termékben a távlati tervek szerint jelent
kező teljes igény fedezetére szóbajöhető összes 
forrás mennyiségét számításba kell venni, és azo
kat a termelési, illetve importköltség alapján 
rangsorolva kell összegezni. A 2. ábrán egy olyan 
bányaterméknek egy távlati időpontra vonat
kozó (h) hazai termelési és (i) import-lehetőségei 
(q) valamint ezek (e) eredőjének a növekmény
költség szerinti rangsorolását mutatjuk be, mely
re nézve a hazai igények meghaladják a hazai 
termelési lehetőségeket. Bejelölve az adott évre 
tervezhető q , hazai összigényt, az eredő görbé
vel való metszéspont kijelöli a k =  w hazai ter
melési költséghatárt, iíletve annak centrumát 
Ehhez tartozóan a h görbe segítségével eljutunk 
a q/j hazailag kitermelendő és a q i importá
landó mennyiséghez. Könnyű belátni, hogy 
amennyiben az összigény az adott időpontra 
nézve q ,,j -re csökken, akkor ez szükségszerűen 
a költséghatárnak ki =  w ,-re való csökkentését 
teszi szükségessé. Az ezen költséghatárhoz tar
tozó q/j, gazdaságos hazai termelés természe
tesen kisebb lesz, ennek műrevaló készletbázi
sára nézve azoniban automatikusan beáll — a

' W iköltséghatár leszállítása révén — a —  —1
ki

egyensúly. Az ábrából egyébként az is kitűnik,

hogy akár a h görbe, akár az i görbe alakulá
sában következik be változás — például akár a 
technikai fejlesztés hatására, akár egy új, kis 
költséggel az adott időpontban kitermelhető 
hazai készlet ismeretessé válása folytán a h gör
be, vagy annak végső szakasza alacsonyabban 
fut le, akár egy új, olcsó importlehetőség reali
zálhatósága miatt az i görbe utolsó szakaszának 
szintje csökken, vagy a tervezett importok a ter
vezetthez képest megdrágulnak, vagy olcsób
bodnak —  a költséghatárt változtatni kell. Ter
mészetesen a számítás hibahatárát meghaladó 
érdemi változások nem következnek be nagyon 
sűrűn, s az eddigi tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a költséghatárok egy-egy ötéves tervpe
riódusra eléggé stabilnak tekinthetők. Az emlí
tett változási lehetőségek közül egyébként pél
daképpen bejelöljük azt az esetet, amikor a h gör
be utolsó szakasza — például egy, az adott idő
szakban viszonylag kis költséggel kitermelhető 
ásványi nyersanyagelőfordulás időközbeni meg
ismerése hatására —  az eredetihez képest alacso
nyabb ha szinten fut le. Ilyen hatása lehet példá
ul az eredményes bükkábrányi kutatási terület
nek az 1975— 80 közötti érvényű szén-költség
határra. Ekkor — változatlan qz összigény mel
lett k> =.ware csökken ugyan a hazai termelési 
költséghatár, az erdő görbének e2-be való átme
nete folytán, azonban a hazailag gazdaságosan 
termelhető mennyiség q/,2 -re növekszik, az im
portálandó mennyiség pedig q ,;2 -re csökken.

Az érvényes utasítás azt is kimondja, hogy 
az exportrendeltetésű bányatermék termelési 
költséghatárát a termék exportértéke alapján 
kell megállapítani az importköltségek alapján 
történő költséghatár-megállapítás módszerének 
értelemszerű alkalmazásával. Az exportrendel-
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tetésű bányatermékek esetén fennálló viszonyo
kat a 3. ábrán mutatjuk be. A (h) hazai terme
lési lehetőségeknek a vizsgált távlati időpontra 
vonatkozó, növekményköltség (k) szerinti rang
sorolása ugyanúgy történik, mint az előző eset
ben. Kijelölve a q tengelyen a bányatermék 
iránt jelentkező hazai szükségleteket (q .<) és az 
e pontba állított abszcisszától feltüntetve az ex
portár csökkenésének sorrendjében az adott idő

alkotott metszéspontja a q tengelyen egy na
gyobb termelési volument (q /,2 ), a k tengelyen 
pedig egy magasabb, k2= W 2 költséghatárt jelöl 
ki változatlan (q s ) hazai igény esetén. Az ex
portképes termelési mennyiség akkor nyilván 
q „2-re növekszik.

Nem lehet célom ezen a helyen az ábrán be
mutatott viszonyok valamennyi változási lehe
tőségének részletes tárgyalása. Ezeket a viszo-

szabban realizálhatónak vélt exportvolumene
ket (v), a h és v  görbék metszéspontja a q ten
gelyen kijelöli a tervidőszakban kitermelendő 
(q h) mennyiséget, a k tengelyen pedig az ugyan
ezen időszakra vonatkozó k =  w termelési költ
séghatárt. Könnyű belátni, hogy a hazai igények 
csökkenése esetén a kisebb hazai szükségletek
nek megfelelő (q „ )  abszcisszáig kell a q ten
gellyel párhuzamosan eltolni a v  görbét, ami
nek folytán ezen görbének a h görbével való 
új metszéspontja a q tengelyen egy kisebb hazai 
termelési kapacitást és a fc tengelyen egy ala
csonyabb k 1= w 1 termelési költséghatárt jelöl 
ki. Megjegyezzük, hogy ebben az esetben a gaz
daságosan exportálható mennyiség (q „ ) az előb
bihez (q v ) képest növekszik. Ebből az ábrából is 
kitűnik, hogy akár a h, akár a v görbe lefutá
sában következik be olyan változás, melyet ere
detileg nem terveztünk, a költséghatár éppúgy 
szükségszerűen változik, mint azon bányater
mékek esetén, melyekben importra szorulunk. 
E változási lehetőségek közül a 3. ábrán azt az 
esetet mutattuk be, amikor a tervidőszakra vo
natkozóan egy eredetileg nem tervezett, új gaz
daságos. exportlehetőség adódik. Ezen lehetőség 
volumenének megfelelően a v görbe utolsó sza
kasza a q tengellyel párhuzamosan a v2 helyzet
be tolódik és ennek a v 2 görbének a h görbével

nyakat csak annak illusztrálására mutattam be, 
hogy az érvényes utasítás szerinti műrevalósági. 
kritérium a műrevalóság fogalma definíciójának 
mindkét elemét — tehát a gazdaságosságot és a 
szükségességet — egyaránt és helyesen kielégíti. 
Az ábrákból ugyanis világosan kitűnik, hogy 
akár a hazai szükségletek megváltozása, akár 
—  az exporttermékekre vonatkozóan — a kül
földi exportár-változásban kifejezésre jutó 
igényváltozás élénken visszahat a hazai termelési 
költséghatár numerikus értékére és ha a költség- 
határokat szükség esetén ezen változásoknak 
megfelelően korrigáljuk, akkor nem állhat elő 
az a látszólagos ellentmondás, hogy műrevaló 
készleteket igényhiány miatt véglegesen vissza 
kell hagynunk, hiszen a műrevaló készletek köre 
változik meg.

HeKOTopue npoDJieMbi npaKTHKH oueHKH kohahuhoh-
HOCTH

JJ-p (PaAJiep rycmae
A btop oöcyw iaeT Bonpocbi kohahuhohhocth c npaK-

THMeCKOÍÍ CTOpOHbl HCXOflH H3 npHHUHna, HTO KOHflHUHOH- 
hhmh CMHTaroTCH Te 3anacbi MHHepajibHoro CbipbH, koto- 
pue MOryT ÖblTb 3K0H0MHMeCKH OTpaÖOTaHbl H B KOTOpblX 
noTpeÖHTejiu HywaaioTCH.

A btop yi<a3biBaeT Ha to, hto npoÖJieMbi oueHKH koh
ahuhohhocth KacaioTCH Tpex HayuHbix oSjiacTefi, no- 
CKOJibKy KpHTepneM oueHKH HBuneTCH aKOHOMHHHOCTb 
OTpaöOTKH 3anacoB. Be3 onpeaejieHHbix cooöpaweHHii ot-

16



HOCHTejibHO MeroaoB orpaőoTKH, HeoGxoflHMbix 3aipaT h 
ueHHOCTeií, nojiyqae.Mbix b pe3yjihTaTe OTpaöoTKH 3ana: 
COB, HCJIb3Sl CyflHTb 0 KOHflHUHOHHOCTH. C 3T0Í1 TOMKH 3pe- 
HHS1 0 KOHflHUHOHHOCTH TOJlbKO C n03HUHH reOJIOIHH KO- 
HeHHO HCJIb35I TOBOpilTb. OflHaKO, BBIIfly TOI'O, MTO MeTOflbl 
oTpaöoTKH h Heoöxoflu.Mbie 3aTpaTbi onpeflejisnoTCH, b nep- 
Byio ouepeflb, b 3aoHCHM0CTH ot reonorHMecKHx ocoöeH- 
HOCTeii, He HMejio Gu CMbicjia roBopuTb o kohahuhohhocth 
c tomkh spewisi ropHoro fleua, Ges yneTa reoJioniMecKiix 
cbohctb. Mto KacaeTCH 3arpaT, ohh sibjisiiotcsi skohomh- 
HecKoii KaTeropneií u CBSi3aHbi c noHsiTiieM ueHHOCTii h mo- 
ryT GbiTb OTHecenbi k flpyrou HayMHOií oGjiacm —  k sko- 
HOMHHecKHM Hayi<aM. TexHHuecKne h reoJioniMecKite yc- 
jiobhh, onpeflejiHiomne pa3.\iepbi 3arpaT, n MiiHepajiont- 
mcckhc (|)ai<Topbi peiiiaiouuiM o6pa30M BJiHsuoiuiie Ha ueH- 
HOCTb ncnoJib30BaHnu floőbiToro CbipbH yjne 3apaHe cfle- 
JiaiOTb HeB03M0>KH!»IM TOBOpiITb 0 KOHflHUHOHHOCTH TOJlbKO 
C 3K0H0MHMCCK0H TOMKH 3pCHHSl, 6e3 yMeTa reOJlOTHMeCKHX 
H ropHblX yeflOBHÍÍ.

HocKOJibKy 3KcnjiyaTaiuui moskct npon3BOAirrcsi b 
pa3flHMH0e Bpe.Mfl u tót >xe npoii3BOACTBeHHi>iii npouecc 
co BpeJvieneM moskct öbiTb ocymecTBJieH npu pa3JiH4Hi,ix 
TexHHMecKHx ycjiOBuux, MCHHeTCH noi<a3aTejib Ha ochobc 
KOToporo 6buia npoBeaena 3i<0H0MHMeci<aH oueHi<a, to no- 
Ka3aTeJib toahmh ajisi onpefleJieHim kohahuhohhocth Tex 
>Ke 3anacoB MHHepaJibHoro Cbipbíi b 33buchmocth ot Bpe- 
MeHii MoweT H3MeHHTbCH TaK, mto oueHi<a Tex >Ke 3anacoB 
MOweT BecbMa OTJuuiaThcu.

KOHflHUHOHHOCTb 3anaC0B HCOÖXOflHMO yCTaHaBJIH- 
BaTb b c jiefly io iiu ix  cjiyMasix:

—  npu ycTaHOBJieHiiu HaJiiiMMH 3anacoB fljiu onpe-
1 flejieHHH 31<0H0MHMeCK0H 3(()(j)eKTHBH0CTH flaflbHeíí-

uihx noucKOBO-pa3BeflOMHbix paöoT;
— nocjie OKOHMaHiui aeTajibHoü pa3Befli<n oueHKy 

Hy>KHO np 0H3BeCTH C MaKCHMaJlbHOH TOMHOCTbIO B
CBH3H c npoeKTiipoBaHueM SKcnjiyaTupyiomero
npeflupHHTHH;

— b uejiux oupefleJieHHH 3anacoB MHHepaJibHoro 
Cbipwi, KOTopwe ocTaBJUiioTCH b pyflHHKe Haxo- 
AíuueMCH y>Ke b OKcnnyaTanHH,

HeoöxoflHMO noflMepKHyTb, mto bo ocex cjiyflasix 
' oueHKa flOJiwHa GuTb i<OMii;iei<CHOií. Bo Bcex cuyMasix 

oueHKu npeflBapurejibHo onpeaejieHHue ajieiweHTbi bo Bee 
Gojibiueu CTeueHbi ycTynaioT MeCTO KOHKpeTHbi.M oői>ei<- 
THBHblM U03HaHU>lM, OflHaKO 3TH peUieiUISl, BblHOCHMbie B 
pa3JiiiHHbic Bpe,\teHa aaioTCii na ocHOBe Tex »ce npiiHiui- 
nOB. B CBH3H c 3T0IÍ TOSKfleCTBeiIHOCTblO npHHUHnOB, B 
nocjieflHiie 2—3 rofla 3th npoÖJieMbi ömjih peuieHbi Ha oc-

Houe oaHHaKOBbix npuHUHtioB iiyieM paapaőoTKu yK ásá
m ul JSTq 6 3 / 1 9 6 5  H H M - K O X ,  a TaiOKe Bon poci .1 ocTaBJie- 
hmsi aanacoB — nytcm pa3paGoTi<H yKa3annsi 33/1964 
H H M . B e e  3th  yi<a3aHiisi c o f l e p a o T  onpeflej ieHiie íiohsi- 
TUH KOHflHUHOHHOCTH 11 yilOMSIHyTMX TpCX CJiyMflSIX.

r ipii  oöcy>KfleHHH MeTOfliiMecKif TosKflecTBeiniux pe- 
UieHHH OTHOCHTeflbHO KOHflHUHOHHOCTH CBS13aHHbIX C 
flajibHeíimeíí pa3BeflK0ií, 3ajiost<eHiieM py;uuiKon u ocTa- 
BJieHHeM 3anacoB, aBTop noflMepKtiBaeT neonxofliiMOCTh 
fleTaJibHoií KajibKy.iflunu, nocKOJibKy n flaiiHbiií mo.mcht
yCflOBMSl KOHflHUHOHHOCTH He.Ib.3H Bbipa3IITb C IlOMOIHblO
fleííCTBHTejibHbix no bcsíkom c.iyMae npnpofl i ib ix íjraKTO- 
poB. Pa3BiiTiie YieTOflou skohomiimcckoíí oueiiKii aan acoB  
■ MHHepaJibHoro Chipbsi —  ucxoflsi H3 xapaKTepncTHKH c 
noMOiubio HaTypajiiiHbix noKa3aTejieii  —  noKaabinaeT tch- 
fleHunio B03i)pameHiisi k npupoflHbiM i j ia in o p au ,  cohobi>i- 
BaioimíMCsi Ha pa3BHT0ti 3K0H0MimecK0Íi Ka.u.Ky.Tsiuiui. 
BBiif ly  3Toro yi<a3anne jN° 3 3 / 1 9 6 4  HMM npe;umcbinaeT 
pa3paöoTi<y koh a hh ii íí , oxapai<Tepii30BaHHbix c iiomohu. io 
BasKHeíiumx upupoflHbix u TexHHMecKHx uapaMerpoB. 
KoHfliiuiiu na y r o j ib ,  HeiJiTb, npupojiHíjf i  ra s ,  öo kc iit , >kc- 
jie3Hbie py;u>i, uap ran u eB bie  pyflbi it py;u>i uneTHbix Mcrau- 
j io b  flOJDKHbi ObiTb paspaGoTaiu. i ;io 30.  iiiohsi 1966  i a  na 
upoMee MiiHepaJibHoe ci.iphe —  ;io 3 1 .  ;iei<aGpsi 1967 r. l lp u  
pa3paOoTi<e kohahuh íí  HeoöxoflHMO yaecTi.  npe.ieJibHbie 
saT p aT u ,  onpeflejieHHbie b 3anncn.M0CTii ot  KaMecTBeiuibix 
(paKTopoB bjihsiioihhx  na iicnojii>3yeMOCTb MHHepaJibHoro 
Cbiphsi, (JiaKTopbi Bjuisuoiiuie na aKCiniyaTauiioHiiue 3aT- 
paTbi MecTOpo>Kflehuh MHHepa.ihHoi o ci.ipbsi, k s k , uaupii- 
Mep, CTeneiib b c k p i j t h s i , MOiuHOCTb sajiesKii, i . ivöiiu a  ot- 
paGOTKIl, B03M0)KHaSl MOlHHOCTb, OSKIIflaCMblií JieŐllT HOflbl, 
TexHOJiornsi floObimi u t . ; i .

B KaMecTBe oöiueíí tipoojieMbi oiipeflejieuusi kohjui- 
UHOhho ctu  aBTop yK a3biBaeT n Ha t o , no3HUKaioiuee 113 
nepeMiicjieHHoro, oóCTosiTejibCTuo, mto 11 nam iix  Ga.iaHcax 
3anacon, 3i<OHO.MiiMeCKoe pasflejietuie o t iix  sanacoii sibjisi- 
eTCsi pe3yjibTai'0M xeTeporeH H oií  oueiiKii.

HAieíI B BHfly H3MeHMIIB0CTb Kpinepneu KOHfllIUllOII- 
hocth, ocHOBHbie flaHHi.ie HeoőxofliiMbie fljisi cocTaHJiemiH 
öajiaHCOB, no MHeHiuo aBropa, HeoöxoflHMO Gw.10  G1.1 xpa- 
HHTb Ha nep(|)oi<apTax. H a Ofliioii nepi|>OKapTi,i Gu jiii Gi>i 
yKa3aHu flaHHbie ofliioro paiioua hjih  erő Macin to kiim  oő-  
pa30M, MToGbi npii.MeHsie.Masi ciiCTCMa iieptjiopamiu c.iejia- 
jia B03M0SKHWM jiioöyio iieperpyiinuponKy iiepi|ii)KapT.

A b to p  noflpoÖHO 3aHiiuaeTCSi 11 c (JiaKTopa.Mii oupe- 
flejisuoiuHMii KOHfliiuHH, y K 33i.iBaeT na fleHCTBUTejibUbie 11 
MHHMbie npoTiiBopeMiisi, B03HUKaioinHe 11 pe:iy;ibTare 113- 
MeHMHBOCTH 3TIIX ([laKTOpOB.

műrevalóságaí határértékeinek meghatározása
írta: Pruzsina János

1. A természeti, paraméterek műrevalósági 
határértékeinek (kondícióinak) értelmezése

A műrevalósági (kérdések alapvetően nálunk 
ma már rendeletileg szabályozottak. Az érvény
ben levő rendelet értelmében műrevalónak kell

ítélni minden olyan szénvagyont, amelynek faj
lagos hamutartalma és fogyasztóktól való átla
gos szállítási távolsága függvényében konkreti
zálható, egyébként országosan egységesen ér
vényes (Ft/mill. kcal) dimenzióban kifejezett 
költséghatár nagyobb, az illető előfordulás vár
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