
Függelék

Megjelent a Nehézipari Értesítő VIII. évf. 26. sz.-ban, 
Budapest, 1964. július 27.

33/1964. sz. utasítás

Ásványi nyersanyagkészlet visszahagyása 
művelés alatt álló bányában és a műrevalóság 

általános feltételeinek kidolgozása

A 'bányászatról szóló 1960. évi III. törvény 29. 
§-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 
az ásványi nyersanyagkészletnek művelés alatt álló 
bányatelek határain belül való visszahagyasara vala- 
minit a műrevalóság általános feltételeinek kidolgozá
sára bányatörvény halálya és a Nehézipari Minisz-’ 
tórium felügyelete alá tartozó szervek (a továbbiakban: 
bányavállalat) tekintetében — az Országos Bányamű- 
szaki Főfelügyelőség elnökével egyetértésben — az 
alábbi szabályokat állapítom meg:

1. §
A készletvisszahagyás feltétele

Művelés alatt álló bányában — a védő-,biztonsági- 
és határpilléreket is beleértve — általában azokat az 
ásványi nyersanyagkészleteket szabad műrevalótlankéni 
visszahagyni, amelyeknek a 2. § szerint számbavett ter
melési költsége — biztonságos és korszerű technológia 
alkalmazása esetén — meghaladja a kérdéses ásványi 
termékre a 3. § szerint megállapított termelési költség- 
határt. E készletvisszahagyási feltétel nem vonatkozik 
a műszaki üzemi tervben (1960. évi III.törvény 23. § (1) 
bekezdése) jóváhagyott termelési technológia alkalma
zása ©setén fellépő fejtési veszteségekre.

2. §

A termelési költség számbavétele

(1) A termelési költséget úgy kell számbavemni, hogy 
az a kérdéses ásványi nyersanyagkészlet visszahagyása 
esetén elmaradó költséget, illetve azt a inövekménykölt- 
séget tükrözze, amellyel a kérdéses ásványi nyersanyag- 
készlet a szóbajöhető korszerű és biztonságos technoló
giával kitermelhető. Az így értelmezett termelési költ
ségben tehát nem szerepelhetnek a meglevő állóeszkö
zök leírási költségei és az érintett egyéb állandó költ
ségek, viszont a kérdéses ásványi nyersanyagkészlet 
kitermelése érdekében még szükséges beruházásoknak 
nemcsak a leírási költségét, hanem azok eszközleköté
sét (kamatterhet) is számításba kell venni. 2 3

(2) Az egyes telepek (tedeprészek) visszahagyásával, 
illetve leművelésével kapcsolatos körülmények (geoló
giai elhelyezkedés, feltártsági fok, szállítási kapcsolódás, 
üzemi kapacitáskihasználás, stb.) általában eltérő volta 
miatt, a visszahagyás esetén elmaradó, vagyis a lemű
velés esetén felmerülő költséggel meghatározott terme
lési költséget minden esetben részletes egyedi, tervkal- 
kulációkkal alátámasztva kell számításba venni.

(3) A termelési költségeknek az (1) és (2) bekezdésben 
foglalt elvek szerint történő számbavételére vonatkozó 
részletesebb módszertani utasításokat az illetékes fel
ügyeleti és irányító szervek (Bányászati Műszaki Fő
osztály, Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt, Magyar 
Alumíniumipari Tröszt) a, 3. § (7) bekezdése szerint 
általuk kidolgozandó termelési költség hatások közzé
tételét megelőzően, de legkésőbb azzal egyidejűleg 
közük a bányavállalatokkal.

A termelési költséghatár megállapítása
(1) A visszahagyandó ásványi készlet egyébként 

igényelt bányatermékre vonatkozó termelési költség- 
határát általában az a legkisebb termelési, illetve im
port költség határozza meg, amellyel a kérdéses ter
méket mennyiségileg és minőségileg valóban helyette
síteni képes másik termék rendelkezik, a kapacitás 
megteremtéséhez szükséges beruházások eszközleköté
sét és a hazai szállítás költségkülönbözetét is számí
tásba véve.

(2) A termelési költséghatár megállapítása érdekében 
a kérdéses ásványi termékekben a távlati tervek szerint 
jelentkező teljes igény fedezetére szóbajöhető összes 
forrás mennyiségét számításba kell venni és azokat a 
termelési, illetve az importköltség alapján rangsorolva 
kell összegezni. A bányatermék termelési költséghatá
rául az így összeállított igénykielégítés növekménykölt
ségének azt a legalacsonyabb szintjét lehet tekinteni, 
amelyhez tartozó forrásmennyiségre az igények kielégí
tése érdekében már nincs szükség.

(3) Azon ásványi termékeknél, amelyekkel szemben 
fennálló távlati igények meghaladják a hazai termelési 
lehetőséget, a termelési költséghatár alapjául értelem
szerűen az az importköltség szolgál, amelyért a kérdé
ses termék valóban megszerezhető. Az importköltsége- 
ket a vonatkozó magyar határparitásos nemzetközi ár, 
és a megszerezhetőségi feltételt biztosító devizakulcs 
alapján kell képezni.

(4) Exportrendeltetésű bányatermékek termelési költ
séghatára a termeik exportértéke alapján állapítható 
meg, az importköltségek alapján történő költséghatár
megállapítás értelemszerűen alkalmazott módszere 
szerint.

(5) A bányatermékek termelési költséghatárának 
megállapításánál — lega'ábbis ellenőrzésképpen — dú
sított termék, vagy végtermék importköltségből, vagy 
exportértékből célszerű kiindulni és a bányatermék 
termelési költséghatárát a hazai dúsítási, illetve feldol
gozási költségek levonásával megállapítani.

(6) A termelési költséghatárokat a bányatermékek 
komplex minőségi jellemzőinek függvényében, a hasz
nálati értékarányok figyelembevételével, skálaszerűen 
kell megállapítani.

(7) A szénre, kőolajra, földgázra, bauxitra, vas
ércekre, mangánércre, színesfémekre vonatkozó ter
melési költséghatárok kellő számításokkal alátámasztott 
első alkalommal történő kidolgozásáról és a bányavál
lalatokkal való közlésről — az Országos Bányaműszaki 
Főfelügyelőség, valamint az Igazgatási Főosztály és a 
Kereskedelmi Főosztály előzetes véleményét kikérve 
— az illetékes felügyeleti és irányító szervek (Bányá
szati Műszaki Főosztály, Országos Kőolaj- és Gázipari 
Tröszt, Magyar Alumíniumipari Tröszt) 1965. június 
30-ig kötelesek gondoskodni. Az ipari ásványok terme
lési költséghatárait első ízben 1966. december 31-ig kell 
kidolgozni és a bányavállalatokkal közölni.

(8) Az egyes termékekre vonatkozóan kidolgozott ter
melési költséghatárokat — a megállapításnál számba
vett műszaki, külkereskedelmi, illetve gazdasági ténye
zők lényeges megváltozása esetén, de legalább 5 éven
ként — a felügyeleti és irányító szervek kötelesek 
felülvizsgálni és az Országos Bányaműszaki Főfelügye
lőséggel, valamint az Igazgatási Főosztállyal és a Ke
reskedelmi Főosztállyal egyeztetett felülvizsgálat ered
ményeit a bányavállalatokkal közölni.

3. §
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A készletvisszahagyás engedélyezése 
és nyilvántartása

(1) A műrevalótlan ásványi nyersanyagkészletek 
visszahagyását — az (5) bekezdésben foglaltak kivé
telével — a bányavállalat előterjesztése alapján a felü
gyeleti, illetve irányító szerv engedélyezi.

(2) Az esedékes készletvisszahagyásra irányuló bánya- 
vállalati előterjesztéseket általában az éves műszaki 
üzemi tervek kidolgozását legalább egy hónappal meg
előzően kell elkészíteni és engedélyezésre benyújtani, 
hogy a műszaki üzemi tervek jóváhagyásakor a vissza- 
hagyási engedélyek már a bányavállalat birtokában 
legyenek.

(3) Külön-külön ikészletvisszahagyási előterjesztést 
kell készíteni, vagyis egyedi kószletvisszahagyási eljá
rást kell lefolytatni a bánya egy-egy telepén, egy-egv 
telérén, vagy egy-egy tárolórétegén belül összefüggően 
előforduló, azonos műszaki-gazdasági indok alapján 
részben vagy egészben visszahagyandó ásványi nyers
anyagkészlet egyértelműen körülhatárolt azon teljes 
területére, amelynek feltárását, elővájását, illetve le
fejtését a tervévben meg kellene kezdeni.

(4) A készletvisszahagyásra irányuló bányavállalati
előterjesztésnek tartalmaznia kell

a) a visszahagyandó készlet pontos helyét és térképi 
körülhatárolását,

b) a visszahagyandó készlet mennyiségi, minőségi 
és földtani adatait,

c) a ikészletvisszaihagyás okát, műszaki-gazdasági in
dokolását, a termelési költség számítását és a megálla
pított költséghatárral való összevetését.

(5) Ha a (3) bekezdésben foglaltak szerint egyedi 
előterjesztés tárgyát képező készlet mennyisége nem 
haladja meg a Melléklet-ben feltüntetett mennyisége
ket, a bányavállalat igazgatója — a (4) bekezdés sze
rinti bizonylatok alapján — saját hatáskörében enge
délyezi annak visszahagyását. A vállalati hatáskörben 
történt készletvisszahagyási engedélyekről a bányavál
lalat — a (4) bekezdés szerinti előterjesztés fő felada
tainak feltüntetésével — a tervévet megelőző év végéig 
köteles jelentést adni a felügyeleti, illetve irányító 
szerv, valamint a Kerületi Bányaműszaki Felügyelőség 
részére.

(6) A bányavállalat — ugyancsak a (4) bekezdés sze
rinti előterjesztés fő iadatainak feltüntetésével — a 
tervévet megelőző év végéig azokról a készletviissza- 
hagyási engedélyekről is köteles tájékoztatni a Kerü
leti Bányaműszaki Felügyelőséget, amelyeknek kiadása 
az (1) bekezdésben foglaltaik szerint a felügyeleti, illetve 
irányító szerv hatáskörébe tartozik.

(7) A felügyeleti, illetve irányító szerv, valamint a 
bányavállalat hatáskörébe visszahagyni engedélyezett 
ásványi nyersanyagkészleteket a bányaművelési 'tér
képen — az engedély keltével és számával együtt — 
pontosan körülhatárolva kell feltüntetni, hogy azok 
a műszaki üzemi tervek kidolgozásánál és végrehajtá
sánál figyelembe vehetők legyenek.

(8) A ikészletvisszahiagyási előterjesztésben és a jóvá
hagyási engedélyben állást kell foglalni a tekintetbein 
is, hogy a vonatkozó ásványi nyersanyagkészletet tö
rölni keli-e az ásványi nyersanyagkészlet országos nyil
vántartásából, vagy pedig a nem műrevaló, illetve a 
tartalék készletek kategóriájába ikell-e átsorolni. Az 
engedéllyel visszahagyott szilárd ásványi nyersanyag- 
készlet leírásánál a hatásköri és eljárási kérdéseket 
szabályozó 26/1962. (NIM. É. 39.) OFF. számú utasítás 
szerint kell eljárni.

4. § 5. §

A termelési költséghatárokkal meghatározott 
műrevalósági feltételek jellemzése természeti 

és műszaki paraméterekkel

(1) Az ásványi termékek használati értékét befolyá
soló minőségi tényezők függvényében a 3. § szerint 
megállapított termelési költséghatárok, valamint az ás
ványi előfordulások termelési költségét befolyásoló 
tényezők (feltárási fok, telepvastagság, együttművelhe- 
tőség, művelési mélység, lehetséges kapacitás, művelési 
technológia, stb.) és a termelési költség között fennálló 
korrelációs kapcsolatok alapján — a bányákkal még 
fel nem tárt ásványi előfordulásokra is kiterjedően —■ 
a szénre, kőolajra, földgázra, bauxitra, vasércre, man
gánércekre, színesfémércekre vonatkozóan 1966. június 
30-ig, az ipari ásványokra vonatkozólag pedig 1967. de
cember 31-ig ki kell dolgozni a legfontosabb természeti 
és műszaki paraméterekkel jellemzett műrevalósági 
feltételeket (kondíciókat) is.

(2) A műrevalósági feltételek (1) bekezdés szerint 
történő kidolgozásáért és esetenkénti felülvizsgálatáért 
a 3. § (7) bekezdésben megjelölt felügyeleti és irányító 
szervek — az ugyanott megjelölt szervek előzetes véle
ménye kikérésének kötelezettsége mellett — felelősek. 
A műrevalósági feltételek jóváhagyását illetően az Or
szágos Ásványvagyon Bizottság feladatkörének kiegé
szítéséről szóló 2001./1964. (II. 13) Korm. számú hatá
rozat figyelembevételével kell eljárni.

6. §

Ez az utasítás a közzététel napján lép hatályba. 
Az uránbányászatra vonatkozó előírásokat az Urán
ipari Titkárság saját hatáskörében szabályozza.

Dr. Szekér Gyula s. k.
a miniszter első helyettese

Melléklet a nehézipari miniszter 33/1964. (NIM. É. 26) 
NIM számú utasítása 4. § (5) bekezdéséhez.

A  bányavállalat igazgatójának engedélye alapján 
visszahagyható ásványi nyersanyagkészletek 

mennyisége

Barnaszén 30 ezer tonna
Feketeszén 20 ezer tonna
Lignit 40 ezer tonna
Limenit 10 ezer tonna
Bauxiit 10 ezer tonna
Ankerit 5 ezer tonna
Szidorit 10 ezer tonna
Oxidos mangánérc 10 ezer tonna
Karbonátos mangánérc 10 ezer tonna
Ólom-cinkére 5 ezer tonna
Rézérc 5 ezer tonna
Fluorit 1 ezer tonna
Tűzálló agyag 5 ezer tonna
Bontanát 5 ezer tonna
Kaolin 5 ezer tonna
Üvegíhomok 5 ezer tonna
Öntödei homok 15 ezer tonna
Csiszoló homok 5 ezer tonna
Kvarchomokkő 5 ezer tonna
Aolit 1 ezer tonna
Talk 1 ezer tonna
Giosz-anihidrit 15 ezer tonna
KovaföM 5 ezer tonna
Festékföld 2 ezer tonna
Szeroentin 15 ezer tonna
Perlit 15 ezer tonna
Trasz 15 ezer tonna
Horzsakőtufa 25 ezer tonna
Kaoirnos homokkő 5 ezer tonna
Kohászati dolomit 50 ezer tonna
Ipari mészkő 50 ezer tonna
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2. sz. melléklet
R E N D E L E T

a hasznos ásványi nyersanyagkészlet művelés alatt álló
bányában történő visszahagyásának, illetve ásványi 

nyersanyagok művelés alá vonásának feltételeiről.

1. §. A nehézipari miniszter 33/1964. számú utasítása
(Ásványi nyersanyagkészlet visszahagyásának mű
velés alatt álló bányában és a műrevalóság álta
lános feltételeinek kidolgozása, Nehézipari Érte
sítő VIII. évf. 26. sz. 473. old.) 2. § 7. pontja ér
telmében a hazai szén műrevalósági termelési 
költséghatárát az alábbi, 2. § szerint határozom 
meg.

2. §. A szenek termelési költséghatárát — Ft/mili. kcal
dimenzióban — a szén minőségét jellemző grhamu/ 
1600 kcal, valamint a kitermelés helyétől számított 
szállítási távolság függvényében az alábbi táblá
zatban írom elő. A táblázat kerekített minőségi 
jellemző-értékeket és szállítási távolságokat tartat 
máz- Közbeeső értékeknél lineáris interpolációt 
kell alkalmazni.

A szén termelési költséghatára 
Ft/mili. kcal

grh/1000
kcal

Szállítási 
táv. (km) 0 25 50 100 150

20 156 155 154 152 150
30 141 140 139 137 134
40 132 131 130 127 125
50 125 124 122 120 115
60 119 118 116 113 110
80 112 110 108 105 101

100 107 105 103 98 94
120 102 100 97 92 87
140 97 94 91 85 79
160 92 88 84 76 67
180 87 82 76 65 54

3. §. A 33/1964. sz. miniszteri utasítás 2. § (1) pontja
rendelkezik a termelés folytatásához még szüksé
ges beruházás kamatos-kamat módján történő szá- 
mításbavételről. A kamatos-kamat számításánál 
10% eszközlekötési fényezőt kell alkalmazni.

4. §. Ezen rendelkezés 1905. július hó 1-én lép hatályba,
és ez visszavonásig érvényes. Ugyanakkor érvényét 
veszti a 2—XI.—61—2/a—1/63. sz. Módszertani uta
sítás (Táv—165.022/64. 1964. január 9.). A rendelet
tel egyidejűleg számítási példagyűjteményt adok 
közre.

Budapest, 1965. július hó.
Garamvölgyi János 

a Bánysázati Műszaki Főosztály 
vezetője

3. sz. melléklet
V T A S 1 T A S

a műrevaló szénkészletek gazdaságossági alapon való 
meghatározására.

Az 1967. január 1. fcószletmérleg 3. sz. táblázatában 
kimutatott „műrevaló” készleteket gazdaságossági szá
mításokkal kell meghatározni kísérleti jelleggel és az 
így módosított készleteket újból be kell küldeni a NIM 
Bányászaiti Műszaki Főosztályra.

A készletek műrevalóságának meghatározásához a 
költséghatárt (w) a csatolt táblázat alapján kell meg
állapítani, mely a 33/1964. NIM utasítással, illetve az

1965. július hóban kiadott végrehajtási utasítással és 
a szénbányászat optimalizációs vizsgálati utasításával 
van összhangban.

A termelési költség meghatározására a következő 
megközelítő függvényt ajánlatos alkalmazni (1: Tóth 
Miklós: Az ásványi nyersanyagkutatás hatékonysága 
ipari megítélésének műszaki-gazdasági alapjai — 
NIMDOK, 1905.

K =  (115+ 17̂ _ + 0 ,7 5  . M/p Ft/t

ahol
V =  átlagos telepvastagság (m-ben)
M =  átlagos művelési mélység (m-ben) 
p == fcöltségbefolyásoló faktor.

Működő bányáknál a „p” faktor megállapítása a kö
vetkezőképpen történik: A tényleges termelési költsé
get (megjegyzés: A  tény termelési költséget az opti- 
malizációs vizsgálati anyaggal összhangban kell fi
gyelembe venni!), a telepvastagságot és az átlagos mű
velési mélységet behelyettesítjük a képletbe és a „p” 
fakiont kifejezzük. Ez a „p” faktor azonban csak a 
működő bánya termelő mezejére érvényes, tehát csak 
arra a területre vonatkoztatható, ahonnan a tényleges 
termelési költséget megállapították. Ha ettől a terü
lettől elitérő föid/tani körülményekkel és bányászati 
feltételekkel rendelkező területre akarjuk a „p” fak
tort 'kiterjeszteni, akkor az eljárás a következő: Működő 
bányánál kiindulási alapul vesszük a termelés alatt 
álló területrészre előbbi módon kiszámított „p” faktor 
értékét. Szomszédos épülő bányáiméi és közeli szabad 
területeknél ugyancsak vehetjük alapul ezeket a tény 
termelési költségekre alapozódó „p” faktor értékeket. 
Távoli, nem összevethető, nem vonatkoztatható szabad 
területeknél a „p” faktor kiindulási alapjául kereken 
1-et veszünk. A kiinduló „p” faktor alapértékétől a 
következő szempontoK alapjan térünk el:

Minden jelentősebb költségrontó tényező 0,1-gyei 
növeli a „p” faktort. Ilyenek: íekü-, vagy fedővízve
szély; gáz-, vagy tűzveszély; rendkívüli nyomás viszo
nyok; túlságosan kicsi szénvagyon; erős tektonizáltság; 
rendkívül hosszú föld alatti szállítás stb. — Minden 
jelentősebb köifségjavító tényező 0,l-.re csökkenti a „p” 
faktort. Ilyenek: kettőnél több művelési szelet, vagy 
telep; meglevő beruházáshoz kapcsolódás (rekonstruk
ció); ha az akna már lemélyült; igen nagy a szénva
gyon; nagyüzemi koncentráció stb.

Indokolt esetben (pl. működő bánya) ettől a ter
melési költségszámítási módszertől el lehet térni a 
33/1064. NIM sz. utasítás szellemiében.

A műrervalóság meghatározását készletszámítási 
tömbönként kell elvégezni az 1. sz. táblázat alapján. 
Az egyes aknák műrevaló készleteit ezek összesítésével 
kell meghatározni és az évi készletmérleg tételeinek 
megfelelően megadni.

A szabad területek műrevaló készleteinek megha
tározását is a szénbányászati trösztök végzik. Szüksé
ges, hogy ehhez az OFKFV megadja a készletszámítási 
tömbök alapadatait.

Az eddigieknél nagyobb mértékben ki kell ter
jeszteni a műrevalósági számításokat az alacsony meg- 
kutatottsági fokú szénterületakre is. Ugyanis a műre
valósági számításoknak nem csak az a célja, hogy 
megállapítsuk a gazdaságilag kellően megalapozott 
késeietek mennyiségét, hanem az is, hogy az esetleg 
kutatásra számba jövő területek rangsorolhatók és ki
jelölhetők legyenek.

A költséghatár és a termelési költség hányadosa-
w

ként — k— képzett rentabilitási mutató alapján kell a

készleteket osztályozni a csatolt táblázatformula alap
ján. Még pedig 1,0 rentabilitási mutató alatt a készle
tek „nem műrevaló” csoportba sorolandók, "míg 1,0 
felett ,,.műrewaló”-ba. A „nem műrevaló” készleteket 
kétfelé kell bontani: 0,8 alatt szűkebb értelemben vett
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nem műrevaló és a 0,8-tól 1,0-ig „nem műrevalóból 
tartalék”. A „műrevaló” készleteket háromfelé kell 
taglalni: 1,0— 1,2 közötti, 1,2— 1,5 közötti és 1,5 renta
bilitási mutató feletti készletek.

A  kitermelhető készletek meghatározásánál a szo
kottal azonos módon (kell eljárni.

Az egyes tömbök műrevalóságának megállapításá
nál szükséges megfelelő szöveges indokolás, magya
rázó is, nehogy az ellenőrzésnél, vagy később problé
mák merüljenek fel. (Példák: 1. „A D—i mezőben csak 
a 8 Q  tömb mutatkozott műrevalónak. Mivel egyma
gában kedvező paraméterei ellenére sem kerülhet le
művelésre ezt is a „nem műrevaló” készletek közé 
helyeztük.” 2. „A 3 B tömb karsztvíveszélyes, és ked
vezőtlen nyomásviszonyok vannak. Ez a két tényező 
+  0,2-t jelent. Ugyanakkor a terület — melybe ez a 
tömb is tartozik — rekonstrukcióval kapcsolható a 
XVIII-as aknához. Ez —0,1 csökkentéssel vehető fi
gyelembe. így végül is 1,1-nek vehető a faktor”.).

A  készletek ezen műrevalósági meghatározásánál 
a bányaföldtani szolgálat a szükségnek megfelelő mér
tékben vegye igénybe más tröszti szervek (pl. üzem- 
gazdasági) segítségét is.

Az utasítás végrehajtási határideje ez év novem
ber 1. Az anyagot három példányban kell a Bányászati 
Műszaki Főosztályra felterjeszteni.

Tamási István sk.
főosztályvezető

A szenek termelési költséghatárát —  Ft/mill. kcal 
dimenzióban — a szén minőségét jellemző grhamu/1000 
.kcal, valamint a kitermelés helyétől számított szállíási 
távolság függvényében az alábbi táblázat mutatja. A  
táblázat kerekített minőségi jellemző értékeket és szál
lítási távolságokat tartalmaz. Közbeeső értékeknél li
neáris interpolációt kell alkalmazni.

Grham.u/
1000
kcal

Szállí
tási

A  szén termelési költséghatára 
Ft /miit .kcal

táv/
km 0 50 100 150

10 168 163 159 155
20 153 149 145 140
30 143 139 135 130
40 135 131 127 121
50 129 125 120 114
60 123 119 113 109
70 118 114 109 104
80 114 109 104 100
90 1110 104 99 95

100 106 100 95 91
110 103 97 91 87
120 100 94 88 83
130 98 91 84 79
1*0 95 87 80 74
150 93 84 77 70
160 90 81 73 66
170 88 78 69 62
180 85 75 65 58
190 83 71 61 53
2n0 81 68 57 49
210 78 65 53 45
220 76 62 50 40

48


