
Az ásványvagyon műrevalósági
Irta: Dr. techn.

Közel négy esztendeje jelent meg a Föld
tani K utatás első olyan száma, mely teljes egé
szében a m űrevalóság kérdéseivel foglalkozott 
s így alkalm at adott számos, a m űrevalóság 
megítélésével kapcsolatosan annakidején aktuá
lis problém ára vonatkozó elgondolás [1] k ifej
tésére. Ismeretes, hogy azóta nagyarányú fej
lődés következett be az ásványvagyongazdál
kodás hazai gyakorlatában, ill. elm életi alapjai
nak tisztázásában. E fejlődésről széles horizon
tú  áttekintést ny ú jt jelen lapszámban dr. Tóth 
M., megjelölve egyúttal az ásvány vagyongazdál
kodással kapcsolatos tudományos kutató  m un
ka legfontosabb feladatait is. Ebből az áttekin
tésből em eljük ki m ost azt a néhány m om entu
mot, melyekkel — a vonatkozó felkérés értel
mében — jelen tanulm ányban részletesebben 
foglalkozunk.

Ami a fejlődést illeti:

— Az elm életi alapok fejlődésével párhu
zamosan fejlődött az ásványvagyongaz
dálkodás gyakorlatának állami szabá
lyozása. Míg négy esztendővel ezelőtt a 
33/1964. NIM sz. és a 63/1965 NIM- 
KFH sz. együttes utasítás úttörő  jelen
tőségű, alapelveiben ma is helytálló 
rendelkezései szabályozták az ásvány
vagyongazdálkodás legfontosabb rész
letkérdéseit, addig m a a 15/1969 NIM- 
ÉVM-KGM-MÉM-OVH-MTTO-KFH sz. 
együttes utasítás az ásványvagyongaz
dálkodás és ásványvagyonvédelem rend
jének teljes spektrum át egységes elvi 
alapokon, a népgazdaság fejlesztésének 
intenzív szakasza követelm ényeivel 
összhangban szabályozza a legfontosabb 
ásványi nyersanyagokra kiterjedően, de 
a tételesen nem  érin tettekre  is k iter
jeszthető módon.

— K ialakultak az ásványvagyongazdálko
dási tudományos tevékenység modern 
keretei: a megfelelő kutatóbázis, a bá
nyavállalati döntéselőkészítő szakem
bercsoportok, megerősödtek a  társadal
m i-tudom ányos egyesületek megfelelő 
szakcsoportjai s ez irányban is tovább
fejlődött a tevékenységet legmagasabb 
szinten irányító  Országos Ásványvagyon 
Bizottság. Négy esztendővel ezelőtt alig 
néhány szakember foglalkozott hazánk
ban rendszeresen az ásványvagyongaz
dálkodás elméleti kérdéseivel, s a hatá
ros tudom ányterületek — földtan, bá
nyászat, közgazdaság — legjelesebb rep

megítélésének néhány kérdése
Faller Gusztáv

rezentánsai közömbösek voltak a prob
lém akör iránt, az érin tett ipari szakem
berek pedig valaminő „szükséges rossz”- 
nak tek in tették  a rendelkezések végre
hajtásával kapcsolatos újszerű feladato
kat. Ma viszont a hajdani „törzsgárda”, a 
lé tre jö tt kutatóbázis és a  köréje csopor
tosuló — egyes esetekben a határos tu 
dom ányterületek legjelesebbjeit is ma
gába foglaló — szakértő-gárda együtte
sen m unkálkodik az elméleti problémák 
megoldásán, a  bányavállalatok legtöbbje 
pedig sa já t érdekében állónak ismeri el 
annak a — bányász, geológus, közgaz
dász — szakem bergárdának a rendsze
res „együttdolgoztatását”, m ely egy
részt a vállalat ásványvagyongazdálko
dási döntéseit h ivatott előkészíteni, más
részt rendszeres információs-konzultá
ciós kapcsolatot h ivato tt fenntartani a 
központi ásványvagyongazdálkodási 
szervekkel.

Ami a feladatokat illeti, ezek közül később 
indokolandóan m ost a következőket ragadjuk 
ki:

— Minél nagyobb m értékben haladunk 
előre az ásványi nyersanyagelőfordulá
sok gazdasági m egítélésében (műrevaló
sági minősítésében), annál több olyan 
„belső kölcsönhatás” válik világossá, 
m elyek azt tanúsítják, hogy a gazdasá
gi megítélés korszerű alapokra helyezé
se számos, e  problém ától látszólag tá 
vol álló s m indeddig m egnyugtatóan 
m egoldottnak vélt kérdés felülvizsgála
tá t teszi szükségessé. Alapvető fogalmak 
(pl. kiterm elhető vagyon, veszteségek 
stb.) újraértelm ezése, jól bevált eljárá
sok (pl. mérlegkészítés, ismeretesség 
szerinti kategorizálás stb.) továbbfej
lesztése látszik szükségesnek.

—  Minél nagyobb m értékben érvényesül
nek a  gyakorlatban a műrevalósági mi
nősítés következményei (pl. az állami 
költségvetés terhére  végezhető ku tatá
sok rangsorolása a műrevalósági m uta
tó alapján, az ásvány vagyon-arányos 
amortizáció alapjául szolgáló vagyon 
m ennyiségének megállapítása, felhagyá
si kérelm ek gazdasági indokolása, stb.,) 
annál nagyobb m értékben növekszik az 
igény a m űrevalósági minősítés objek
tivitásának fokozására. A minősítések 
objektivitásának fokozása érdekében
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nyilván m inél alaposabban meg kell is
m ernünk többek között 

— az ásványi nyersanyagok kiaknázási 
költségráfordítását meghatározó te r
mészeti adottságokat s utóbbiak, va
lam int a költségráfordítások közötti 
kapcsolatokat

=  a földtani kutatás egyes fázisaiban 
megszerezhető, illetve az egyes kate
góriákhoz tartozó ism eretek megbíz
hatóságát, ill. valószínűségét.

M indezeket a  gondolatokat több okból 
emeltük ki bevezetésképpen. Az ásványvagyon- 
gazdálkodás és ásványvagyonvédelem rendjét 
szabályozó, m a érvényes utasításra azért u ta l
tunk, m ert ennek alapján kerü lt sor arra, hogy 
— 1970. második felében — m inden bányavál
lalat a hatáskörébe tartozó teljes ásvány vagyon
ra  vonatkozóan elkészítse azokat az előterjesz
téseket, m elyek alapul szolgálnak a teljes ás- 
ványvagyonnak az „ú j” gyakorlat szerinti, első 
műrevalósági minősítésére. Túl e m unka érde
mi céljain, hatalm as jelentőségűnek kell ta r ta 
ni ezt a tevékenységet azért is, m ert országos 
m éretben ez v itte  át a gyakorlatba az eddig csak 
sporadikusan alkalm azott m odern módszert, ez 
„kapcsolta be” a  szákem berek legszélesebb kö
ré t az érdem i m unkába s az első ízben való 
alkalmazás egyben a m etodikai fejlesztéshez is 
érdemi szem pontokat adott. M inthogy a mód
szer e  tevékenységgel vált közism ertté s a fej
lesztési problém ák zöme is az első tömeges al
kalmazás során vetődött fel, jelen tanulm ány
ban alapvetően e  m unkához kapcsolódva tá r 
gyalom a m űrevalóság megítélésének néhány 
aktuális kérdését, annak ellenére, hogy ezen 
„egyszeri felm érés” valam ennyi tapasztalatát 
és eredm ényét jelen tanulm ány készítésekor 
még nem  lehet összegezni s erre egyébként is 
az illetékes állami szervek lesznek hivatottak.

Az ásványvagyongazdálkodás kutató i bázi
sának örvendetes kiszélesedésére azért utaltam  
bevezetésképpen, m ert a következőkben kifej
tendő elgondolások csak részben sajátjaim : 
nagy részük az OÁB M ódszertani Bizottsága, 
ill. a  MÁFI Gazdaságföldtani Osztálya szerve
zésében létrehozott tém abizottságok m unkája 
során alakult ki. Míg ez egyrészről azt jelenti, 
hogy elgondolásaim nagy része más szakembe
rek elgondolásaival megegyezik, addig másrész
ről bizonyos kérdésekben más szakem berek el
lentétes vélem ényéről is tudomásom  van. Írá
somat ezért több vonatkozásban is vitajellegű- 
nek szánom, különösen pedig azokat a része
it, melyek egyes alapvető fogalmak ú jraérte l
mezését sürgetik. E szándék esetleg ütközik az 
érvényes szabályozással, de ezt a veszélyt az 
ügy érdekében vállalnom  kell.

Az aktuálisnak vélt feladatokat nem  mindig 
a bevezetőben kiem elt sorrendben, hanem  az 
„egyszeri m inősítés” során felm erült egy-egy

problémacsoporthoz kötötten tárgyalom. Kie
m elésüket egyébként ugyancsak indokolja, hogy 
e m unka során különösen sürgősnek bizonyult 
megoldásuk. Előbbi csoportosításuk csak arra 
hivatott, hogy kihangsúlyozza azt, ami közös az 
egyes részlet-feladatokban.

Ism eretes, hogy az ásványi nyersanyagok 
m űrevalósági m inősítését művelési tömbönként 
kell elvégezni. Ennek indokoltságát, célszerűsé
gét itt nem  szükséges tárgyalnunk. Az ism ert 
definíció szerint a m űvelési tömb „a bányaterü
letnek a bányaföldtani és bányaművelési egy
ségekkel (telep, szint, bányamező stb.) összhang
ban kialakított, term észetes vagy mesterséges 
határokkal elválasztható azon lehető legnagyobb 
kiterjedésű, adott esetben több vagyonszámítási 
alapegységet (vagyonszámítási tömböt) magába 
foglaló összefüggő része, amely az ismeretességi 
fok, továbbá az ásványi nyersanyag fajlagos ér
tékét és kiterm elési költségét meghatározó te r
mészeti adottságok szem pontjából közel homo
gén, vagy nem differenciálható.” [2] Túlzás 
nélkül állíthatjuk, hogy a minősítést szolgáló 
bányavállalati előterjesztések elkészítése során 
a legnagyobb körültekintést, a legtöbb m unkát a 
m űvelési tömbök helyes kialakítása igényelte. 
A m unkaigény zöme abból adódott, hogy ez a 
m űvelési tömb az esetek döntő többségében el
té rt a korábban alkalm azott azon vagyonszámí
tási tömbtől, mely az ismeretesség szem pontjá
ból való hom ogenitásra helyezte a hangsúlyt.

Az ismeretesség szerinti m inősítésnek lo
gikus vonása, hogy am ennyiben az egyébként 
összefüggő ásványtest egyik részéről megbíz
hatóbb információink vannak, m int a másik ré 
széről, akkor ezt az ásványtestet „képletesen” 
két részre bontjuk s egyik részét magasabb, má
sik részét alacsonyabb ism eretességi kategóriá
ba soroljuk. Ha az ásvány test egyébként az ér
téket és a kiterm elési ráfordítást meghatározó 
adottságok szem pontjából homogén, akkor az 
előbbi felosztással azt érjük el, hogy a vagyon 
egészére vonatkozóan azonos m űrevalósági m u
tató  megbízhatóbb lesz az egyik vagyonrészre 
vonatkozóan, m int a m ásikra vonatkozóan. A 
m űrevalósági m utató m egbízhatóságára vonat
kozó ezen tájékoztatás term észetesen rendkívül 
hasznos volna az esetben, ha k v a lif ik á lh a tó  
volna. Ekkor ugyanis — ismerve legvalószí
nűbb értékét és az ettől való eltérésnek adott 
valószínűségi szinthez tartozó ha tá rértéke it — 
megbízható alapokkal rendelkeznénk a megfe
lelő kockázat-számításokhoz. Azonban bár
m ennyire fe jle tt is az ismeretesség szerinti ka
tegorizálás m ai gyakorlata, az ism eretek meg
bízhatóságát nem kvantifikálja. Ásványi nyers
anyagonként eltérő módon, általában 5—6 szem
pont egyidejű mérlegelésével, konvenciókon 
alapuló kritérium okat vizsgálva soroljuk m a az 
egyes szám ítási tömbök vagyonát az ism eretes
ségi kategóriák valam elyikébe s (nem bizonyí
to ttan  és valószínűségszámítási szempontból
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eléggé pongyolán fogalmazva: a  valószínűségi 
szint megadása nélkül) állítjuk, hogy az „A és 
B kategóriában a készlet bizonytalansági ténye
zője (?) a ± 15—20% -ot nem haladhatja  meg, 
Ci-ben ± 25—30%, Ca-ben +  50%, sőt ennél 
nagyobb is lehet.” [3]

Nyomatékosan hangsúlyoznom kell, hogy e  
tények felsorolásával nem kívánom  alábecsülni 
az ismeretesség szerin ti kategorizálás jelentő
ségét, sem annak m ai gyakorlatát. Előbbit ille
tően az a véleményem, hogy jelentősége akkor 
fog teljesen kibontakozni, ha kvan tita tív  jel
lemzésre lesz képes, u tóbbit illetően pedig a 
túlértékelés ellen em elnék szót.

Addig ugyanis, míg nem  tudjuk, hogy pl. 
az extrapolációs határm egállapítás zónájában 
képzett alacsonyabb ism eretességi kategória va
gyona m ennyivel bizonytalanabb, m int a  hoz
zá „belül” csatlakozó magasabbé, avagy a re 
m énybeli baux ittestre  m ély ített produktív  fú 
rás köré vont C> kategória vagyona m ennyivel 
biztosabb, m int a környező — változatlanul re
ménybeli — vagyon stb., a kategorizálás e mód
szerével kim utatható  eredm ényeknek aligha tu 
lajdoníthatunk döntő jelentőséget: el kell is
m ernünk, hogy ez a kategorizálás csak nagyvo
nalúan érzékelteti, de korántsem  egyértelm űen 
jellemzi az ismeretesség m értékét, ha mégoly 
gondosan alkalmazzuk is a legkörültekintőbben 
m egalkotott kategorizálási előírásokat.

Utóbbi példa vezet el egyébként m ondani
valónk lényegéhez. Az egyedi fúrás köré vont 
tömb C2 ism eretességű vagyona csak irreálisan 
kivételes esetben lesz azonos valami nő olyan 
bányam űvelési egység (fejtési tömb, bányam e
ző stb.) vagyonával, m elynek kiterm elése önál
ló gazdasági m érlegelésre alkalmas. Nincs aka
dálya term észetesen annak, hogy a helyes gaz
dasági ítéletalkotás érdekében e szám ítási tömb 
vagyonát „művelési töm bbé” egészítsük ki, ek
kor azonban e művelési töm b vagyona az is
meretesség szem pontjából — annak m ai k rité- 
riúm ai m ellett —  inhomogén lesz.

A kérdés tehá t úgy jelenik meg ilyen — és 
számos hasonló — esetben, hogy az ism eretes
ség szempontjából való homogenitás k rité riu 
m ának fenntartása  helytelen gazdasági döntés
hez vezethet, a helyes gazdasági döntés viszont 
olyan egységre vonatkozhat, m ely az ism eretes
ség szem pontjából inhomogén. A most elvég
zett számítások során általában az a helyes 
kompromisszum alakult ki, hogy az utóbbi mó
don jártak  el első lépésben, m ajd ezt az ism ere
tesség szem pontjából inhomogén „művelési 
töm b”-öt homogén részekre osztották s a kö
zösségükre érvényes m űrevalósági m utató t a 
különböző ism eretességű (kategóriájú) részle
tekre vonatkoztatták. Ezáltal viszont az adm i
nisztrációs m unka m ultiplikálódott oly m érték
ben, hogy vitatható: az ismeretesség szerinti 
jellemzés m ai gyakorlatának érdemisége arány
ban áll-e ezzel a  m unkatöbblettel?

A problém a megoldása végső soron nyilván 
abban rejlik, hogy a „régi” számbavételi egy
ségek (vagyonszámítási tömbök) valaminő szin
ten a műrevalósági megítélésre alkalmas „mű
velési töm bökkel” azonosuljanak. Erre elvileg 
két megoldás: egy gyorsan realizálható, gya
korlati szem pontokat érvényesíthető és egy 
hosszabb idő a la tt kialakítható, elméletileg is 
kifogástalan megoldás kínálkozik.

A további kutatásokat igénylő, elméletileg 
is korrekt módszer lényege az lehet, hogy a 
kutatólétesítm ényekből nyert „m inta”-adatok- 
kal reprezentált „a lapsokaságaként értelm ezett 
vagyon m ennyiségének legvalószínűbb értékét 
a m atem atikai statisztika módszereivel m eghatá
rozott valószínűségi szinten érvényes hibahatá
rok m ellett adjuk meg egy-egy m űvelési töm b
re vonatkozóan s az egyes ismeretességi kategó
riákba sorolás k ritérium aként az azonos való
színűségi szinten értelm ezett különféle megen- 
gedhető-hiba határokat szabjuk meg. (Azonos 
vagyonú tömbök azonos kategóriába sorolásá
hoz szükséges m inta-szám a nyilván elsősor
ban az előfordulás m orfogenetikai típusától, a 
tömb ily módon szám szerűsített ismeretességű 
tektonikájától stb. függ majd.) A művelési 
tömb ilymódon szám szerűsített ismeretességű 
vagyon-adatánák, a  gazdasági megítéléshez 
szükséges költséghatár- és reálköltségfüggvé
nyek szorosságának és relatív  hibájának isme
retében ilyen alapon a gazdasági megítélés meg
bízhatósága is k v a lif ik á lh a tó  lesz. A kategori
zálás ilyen alapokra helyezésének gondolata a 
külföldi és hazai szakirodalomban korántsem  
új, sőt a  legújabb hazai kutatások [4] viszony
lag közeli realizálás rem ényével kecsegtetnek.

Addig is azonban, míg heterogén adottságú 
előfordulásaink m indegyik típusára  ezeket az 
összefüggéseket tisztázni tud juk  és a  reálkölt
ségfüggvények felírásával kapcsolatos — ké
sőbb vázolandó — problém ákat is sikerül meg
oldanunk, szerény vélem ényem  szerin t bátran 
feladhatnánk a „pontosság látszatát” s valaminő 
gyakorlati szempontú, egyszerűsített eljárást 
alkalm azhatnánk. Ilyen lehet például a követ
kező, talán  a gondolatébresztés céljából túlzot
tan  is leegyszerűsített s nyilván élénk v itá t ki
váltó módszer:

Induljunk  ki abból, hogy működő bánya
üzemben az üzemvezetést a legritkább esetben 
érdekli az ásványvagyon ismeretességi kate
góriák szerinti megoszlása. Önm agunkat á lta t
nánk, ha ezt a tény t nem  ism ernénk el. Ugyan
akkor viszont rendszeres figyelm et fordítanak 
a „fejtésre kész”, „előkészített”, „ fe ltárt” stb. 
vagyon alakulására. Kétségtelen, hogy a  „fej
tésre kész” vagyont ism erik az adott körülm é
nyek közt lehetséges legnagyobb m értékig. Ezt 
a vagyont teljes egyértelm űséggel „A” kategó
riájúnak  tek in thetjük , hiszen „jobban” megis
m erni csak a kiterm elés során lehetséges, ami- 
koris éppen m egszűnik vagyonnak lenni (ter
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mékké alakul) s magasabb ismeretességi kate
gória nincs. Az sem lehet vitás, hogy a meg- 
kutatottsági-feltártsági „skála” és az ism eretes
ségi „skála” másik végén a rem énybeli terület

rem énybeli vagyona áll. Ez adja a gondolatot, 
hogy a kétféle  „skála” végponti kapcsolataiból 
kiindulva értelm ezzük az ismeretességi kategó
riákat pl. a táblázatban m egadottak szerint.

A m egkutatottság-feltártság és ismeretesség kapcsolatára vonatkozó vitaindító  egységesítési
javaslat

Terület
Vagyon Rem ény

beli
Felde
ríte tt

Előzete- Részlete
sen meg- sen m eg
ku ta to tt ku ta to tt

F eltá rt
Végleges (de nem ít tt ju  

védő- előkészi-“  ' Nincs 
p illér te t tü l .  fe£ szre 

kész)

1 2.1 2.2 3.1 3.21 3.22 3.23 4

1 Rem énybeli D — — — — — — —

2.1 F elderített — C, — — — — — —

2.2 Előzetesen m egkutatott — — C, — — — — —

3.11 Részletesen m egkutatott — — B — — — --- ‘
3.12 M egtervezett bánya — — — B — — — —

3.13 Épülő bánya — — — B — — — —

3.21 Működő bánya — — — — B B A —

3.22 Szünetelő bánya — — — — B B A —

3.23 Felhagyott bánya — — — — B B A —

4 K im erü lt bánya 0

Megjegyzés: D efiniálható m ég 1.1 Felderítés a la tti te rü le t, m elynek vagyona D—Cj
2.11 Előzetes ku ta tás alatti terü let, m elynek vagyona C,—Ci 
2.21 Részletes ku ta tás alatti terület, m elynek vagyona C|—B

A m egkutatottság-feltártság egy-egy határpont
jához egyértelm űen rendelhetők a reálköltsé
gek, tek in tette l ezek növekm ényköltség-jellegé
re. A területek, ill. vagyonok jól körülhatárol
hatok, a művelési szempontból összetartozó rész
területek azonos kategória-jelzést kapnak, a ku 
tatási fázisok lezárása nem  kategória-arányok
hoz kötött, hanem  fordítva: a következő fázis 
tervezhetősége az előző fázis lezárásának k rité 
rium a s ha ez teljesül, akkor a vagyon egésze 
a megfelelő kategóriába sorolható. K utatás a la tt 
álló területeken — ahol ez oly m értékű kom p
romisszumot jelent az eddigi gyakorlathoz ké
pest, amilyen m értékű kategória-arányokhoz 
kötöttük a fázislezárást — ezt az elvi megoldást 
érvényesíti egyébként (ha más kategóriákkal 
is) a földtani kutatás program ok elkészítésének 
új szabályozása [5], Ez is bizonyítja, hogy je
len form ájában a szilárd ásványi nyersanyagok
ra  bem utatott elgondolás könnyűszerrel vonat
koztatható a szénhidrogénekre is, s ezért töb
bek között a különböző fa jta  ásványi nyers
anyagokkal kapcsolatos eljárások ésszerű egy
ségesítését is szolgálhatja.

Ez a vázlatos elgondolás term észetesen nem 
az egyetlen egyszerűsítési lehetőség. Részletei
ben nyilván vitatható is. Feltételezhetően e lap 
más tanulm ányában más javaslat is nyilvános
ságra kerül. Nem is e javaslatok valam elyike 
m ellett kívánunk m ost állást foglalni, csupán 
annak fontosságát nyom atékosan érzékeltetni, 
hogy a m egkutatottság-feltártság és az ism ere
tesség szerinti minősítés egységesítése alapvető

fontosságúnak tűnik a gazdasági minősítés ér- 
demiségének fokozása szempontjából.

A m űrevalóság megítélésének tárgyát mai 
gyakorlatunk szerint a művelési tömb vagyona 
képezi; mérőszáma az a műrevalósági mutató, 
m elynek szám lálójában a költséghatár, nevező
jében a reálköltség áll. A költséghatár — m int 
értéki m utató — csak a leendő bányából, te r 
melőmezőből kikerülő m ennyiségre értelm ezhe
tő s a reálköltség — m int ráfordítás — ugyan
csak erre a m ennyiségre vonatkoztatható. Úgy 
tűnt, hogy az egyszeri m inősítés előkészítése 
során nem szorult különösebb bizonyításra: a 
m űrevaló vagyon ennek folytán a földtani va
gyonnak az a technikailag kiterm elhető része, 
m elynek kiterm elése — a reá vonatkozó m űre
valósági m utató tükrében — gazdaságos. A pro
cesszus eszerint [2] a következő:

A m űvelési tömb földtani vagyona techni
kailag az esetben és olyan m értékig vonható be 
a term elésbe, ha és am ilyen m értékig nem köti 
le un. védőpillér. A m űvelésbe vonható tömb 
földtani vagyona a kiterm elés során felhígulhat 
(meddő m ennyiséggel növekedhet), illetve rész
ben a föld a la tt m aradhat; a föld alól kikerülő 
rész az ásványelőkészítés során további m ennyi
ségi veszteséget szenvedhet. Ezek a mennyiségi 
változások általában minőségváltozásokkal pá
rosulhatnak. A változások különféle módsze
rekkel tervezhetők a kiterm elés előtt és külön
féle módszerekkel regisztrálhatók a kiterm elés 
közben, ill. befejezése után.
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I kitermelendő tervezett

2. ábra



Ebből a megfontolásból kiindulva vázoltuk 
fel egy kutatási megbízás [6] teljesítése során 
az 1. és 2. ábrán látható — szilárd ásványokra 
és szénhidrogénekre azonos elvi alapokon nyug
vó — tervezési folyamatmodelleket. Ezek sze
rin t m indkét esetben

— a művelési tömbök képezik a tervezés 
alapját, vagyonuk pedig a műrevalósági 
minősítés tárgyát,

— lehetővé teszik azonos fogalmak azonos 
szóval jelölését.

A kétféle modell közötti eltérések az ob
jektíve fennálló különbségekből következően az 
alábbiak:

— míg az I. esetben a felhígultnak felté
telezett és a tervezett veszteségekkel 
csökkentett földtani vagyon (tehát a k i
term elhető vagyon) képezi a m űrevaló
sági minősítés tárgyát, addig a  II. eset
ben a fel nem híguló földtani vagyonra 
vonatkozó műrevalósági vizsgálatok egy
ben a veszteségtervezést is jelentik (s 
így itt is a kiterm elhető vagyon képezi 
a műrevalósági íté le t tárgyát),

— a veszteségek jellege és szerkezete el
térő, amiről később részletesen szólunk.

A tervm odellekből látható, hogy
— a B-b síknegyedbe koncentrálódnak a 

föld a la tt m aradó vagyonrészek;
— a B-a síknegyedből az A-a síknegyeden 

keresztül a B-b, ill. az A—b síknegyedbe 
jutó vagyonrészek „sorsa” a  m űrevaló
sági minősítés során dől el.

Mindezek alapján világlik ki m ondaniva
lónknak azon lényege, hogy mi kiterm elhető 
vagyonon valóban azt a részét é rtjük  a (néhány 
esetben felhíguló) földtani vagyonnak, melyet 
technikailag ki lehet term elni, s  m elyet te rv 
szerű művelés esetén ki is kell term elni, ha 
m űrevalónak m inősített. Ha m árm ost az egyes 
tömböket összesítetten vizsgáljuk — az ábrák 
alsó részén látható ez —- akkor (bármilyen 
szinten is összesítünk, tehát akár országosan is), 
tarthatalanná válik az az egyes ásványi nyers
anyagra nézve ma érvényes — nem  egységes 
— gyakorlat, mely szerint a földtani vagyonból 
első lépésben határoljuk el a „m űrevaló” részt, 
s ezt csökkentve a veszteségekkel stb., definiál
juk a  „kiterm elhető” vagyont. Minthogy az egy
szeri minősítéssel kapcsolatosan gyakorta ta 
lálkoztunk azzal a  véleménnyel, hogy eljárá
sunkat kizárólag erre az egyszeri m inősítésre 
vonatkozóan tartjuk  követendőnek, most mégis 
hangsúlyozottan rá kell m utatnunk arra, hogy 
ez az eljárásmód műrevalóság-m egitélési mód
szerünk lényeges eleme, s más alapon az egész 
minősítési eljárás érdemisége ellehetetlenül. 
Hangsúlyoznunk kell ezt annak ellenére is, hogy 
a  végeredmény m indkét esetben az a „m űreva- 
lóként kiterm elhető” vagyon, m ely az állami 
védelem tárgyát kell képezze: hiszen pl. „m űre

való nem  kiterm elhető” vagyonról a m űrevaló- 
ság megítélésének általunk alkalmazott módsze
re esetén nem  beszélhetünk.

Fenti felfogásunkban alapvetően megerő
sít m inket annak lehetősége, hogy kizárólag 
ilyen alapon nyílik mód az ásványi nyersanyag- 
előfordulások „in situ” értékének a m arxi já
radékelm élet alapján való meghatározására. 
M inthogy ugyanis a költséghatár a  „társadal
milag még szükséges legrosszabb” előfordulás 
(termékforrás) reálköltsége, egy „ennél jobb” 
előfordulás „in situ” értéke azzal a különbözeti 
járadékkal egyenlő, m elyet az a „társadalmilag 
még szükséges legrosszabb”-hoz képest élvez. 
Ez a járadéktöm eg tehát azzal a potenciális 
eredm énnyel (E, Ft) egyenlő, m ely a vizsgált 
előfordulás m űrevaló vagyont tartalm azó tömb
jeinek kiterm elhető vagyonán realizálható. Va
gyis az egyes tömbök kiterm elhető vagyonának 
(Q t) e vagyon költséghatára (w, Ft/t) és reál
költsége (k, Ft/t) különbségével .alkotott szorza
ta  adja egy-egy tömb potenciális értékét s a po
zitív értékű tömbök (melyek kiterm elhető va
gyonára vonatkozóan w > k )  értékösszege maga 
az előfordulás „in situ” értéke:

E =  I 'Q  (w—k)

Ha ebbe az összesítésbe bevonnánk azokat 
a tömböket is, m elyekre nézve w < k, akkor az 
előfordulás népgazdasági értékét alábecsülnénk, 
hiszen ezáltal a m aximálisan elérhetőnél kisebb 
potenciális eredm ényt m utatnánk ki. Ha viszont 
a töm b kiterm elhető vagyona helyett annak 
földtani vagyonával számolnánk, akkor túlbe
csülnénk az előfordulás népgazdasági értékét, 
hiszen az elkerülhetetlen veszteségeknek is ér
tékképző szerepet tulajdonítanánk. Adott eset
ben a hígulás tényét a vagyon mennyiségénél 
azért kell tekintetbe vennünk, m ert a költség- 
határok nyers bányaterm ékre (a kiterm elés so
rán felhígult vagyon minőségére) vonatkoznak. 
A műrevalósági ítéleteket „képletesen” a föld
tani vagyonra, a pillér- és egyéb veszteségekre 
is vonatkoztathatjuk, s ezáltal külön is érzékel
tethetjük, hogy a veszteség értékesebb, vagy ér
téktelenebb vagyonból keletkezik. Óvakodjunk 
azonban az ilyen gyakorlat azon veszélyétől, 
mely abban rejlik, hogy „elhom ályosíthatja” az 
előbb bizonyított tényt: műrevaló csak a való
ban és gazdaságosan kiterm elhető (esetenként 
ennek során felhíguló) vagyon lehet, a műsza
kilag és gazdaságilag indokolt term elési és pil
lérveszteséget nem lehet műrevaló vagyonnak 
tekinteni, m ert nem lehet reájuk vonatkozóan 
„in situ” értéket megállapítani. Mindezekből 
adódik az a  követelmény, hogy am ennyiben a 
műrevalósági minősítés jelen gyakorlatát meg
honosítottuk s e gyakorlat elm életi alapjainak 
lényeges eleme a „kiterm elhető” vagyon ere
deti (a földtani vagyonnak a kiterm elés során 
esetleg felhíguló, technikailag kiterm elhető ré
szeként való) értelmezése, akkor ezt az értel
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mezést következetesen alkalmazni kell a vo
natkozó ásványvagyonszámítások, ill. nyilván
tartások (földtani kutatási jelentések, ásvány
vagyonmérlegek stb.) készítésénél, elbírálásánál. 
Ennek m egvalósítását számos más, itt nem  érin
te tt okból is igen sürgősnek tartjuk .

Fentiekből is következik, hogy a  helyes ás
ványvagyongazdálkodás szem pontjából nagy je 
lentősége van a veszteségek minél korrektebb 
tervezésének, optimális szinten tartásának; más
szóval a műrevalósági minősítés új gyakorlata 
szükségszerűen ú jra  felveti a veszteségek te r
vezésének, engedélyezésének, ill. ellenőrzésének 
kérdését is. Ennek megfelelően a problém akör 
vizsgálatát folyam atba kellett helyezni s a vizs
gálatok eddigi eredményeiből [6] ezúttal cél
szerűnek látszik néhány m egfontolást kiemelni.

Bevezetésképpen m indjárt célszerű azt rög
zíteni, hogy veszteség, felhagyás csak az ásvá
nyi nyersanyagelőfordulás vagy környezete „in- 
situ” állapotának m egváltoztatása révén jöhet 
létre. Célszerű továbbá m indjárt abban is meg
állapodni, hogy veszteségről az esetben beszé
lünk, ha az in situ állapot m egváltoztatása so
rán, de nem  kiterm elés révén áll elő csökkenés 
a földtani vagyonban. A „felhagyás” fogalmá
val kapcsolatban most csupán annyit rögzít
sünk, hogy az ennek révén föld a la tt m aradó 
mennyiség viszont m indaddig földtani vagyon
nak tekintendő, míg annak k ritérium ait egyéb
ként kielégíti.

A környezet „in situ” állapotának megvál
toztatása lényegében a külszín beépítettségének 
változtatása, vagy az ásványtestre egy szom
szédos ásványtest lem űvelése révén gyakorolt 
ráhatás folytán csökkentheti a földtani vagyont 
vagy annak kiterm elhető részét. Előbbivel most 
nem  foglalkozunk, bár ez a problém akör is ha
tározott része az ásványvagyonvédelemnek. 
Utóbbi az esetek többségében a  vizsgált ásvány
test „in situ” állapotát is m egváltoztatja, ezért 
az ilyen esetek sorában tárgyalható.

Magának az ásványi nyersanyagelőfordu
lásnak az „in situ” állapotát alapvetően a te r
melési tevékenység során változtathatjuk meg. 
Az ekkor keletkező veszteségeket, felhagyáso
kat ezért nyilván csak a term eléstervezéssel köl
csönhatásban állapíthatjuk meg előzetesen, az
1. és 2. ábrákkal kapcsolatosan k ife jte tt gondo
latm enetnek megfelelően (ami term észetesen 
nem zárja ki szabad terü letekre  vonatkozóan a 
norm atív veszteségtervezés lehetőségét).

Ha abból a szempontból próbáljuk m egkü
lönböztetni a különféle veszteségeket, ill. felha
gyásokat, hogy létrejö ttük  elhatározásukkal 
egyidejű-e, vagy korábbi elhatározáson alapul- 
e, akkor a következő fontos megfigyelést tehe t
jük: az elhatározásuk pillanatában realizálódó 
veszteségek, felhagyások m inimálissá tételében 
maga a  term elő alapvetően érdekelt, viszont a 
későbbi veszteségeket, felhagyásokat m eghatá
rozó korábbi döntések (fejtésmód, lefejtési sor

rend, term elési rendszer stb., stb.) általában je
lentősebb tételeket érintenek s tudatosan szol
gálják a vállalati érdekeket, melyek tendenciá
jukban egyeznek csupán meg a népgazdasági 
érdekkel, s így attó l egyes esetekben el is té r
hetnek. E jelenségek indokolják, hogy az ás
ványvagyonvédelem tekintetében kimagasló je
lentőséget tu lajdonítunk a prevenciónak, te r
mészetesen ezzel nem  lebecsülve az operatív el
lenőrzés és utólagos értékelés jelentőségét.

A preventív  védelem kimagasló jelentősé
géből kiindulva kíséreljük meg a felhagyásokat, 
veszteségeket elsősorban tervezhetőségük és elő
zetes engedélyezésük rendje  szem pontjából cso
portosítani. Előzőleg azonban még néhány elvi 
megfontolást célszerű — az eddigiekből követ
kezően ■— rögzíteni. A m űvelés során föld alatt 
m aradó ásványvagyonnak az a része tekinthető 
teh á t veszteségnek, m ely a m űvelés befejeztével 
a ma ism eretes művelési módszerekkel már 
egyáltalán nem  term elhető ki; a technikailag 

később még kiterm elhető vagyonrészt ezzel szem
ben felhagyott vagyonnak, az eljárást pedig fel
hagyásnak nevezzük. Felhagyás révén a vagyon 
gazdasági értéke szükségszerűen csökken (a ko
rábban m űrevaló m űre valótlanná válik), ezért 
m űrevaló vagyon felhagyásának engedélyezése 
és ellenőrzése alapvető állami ásványvagyonvé
delmi feladat. Az a vagyon, m elynek feltárása 
— eleve m űrevalótlannak ítélt volta folytán — 
meg sem kezdődik, nem  része a veszteségnek, 
hanem  földtani vagyonként kezelendő m indad
dig, míg annak kritérium ait egyébként kielégíti.

A felhagyásnak és a veszteségnek ez az el
vi megkülönböztetése a gyakorlatban nem  m in
dig követhető teljes következetességgel; mégis 
ilyen alapon kíséreltük meg a veszteségnek a 
következők szerinti csoportosítását:

Szilárd ásványi nyersanyagok veszteségeit 
a következők szerin t javasoljuk differenciálni:

1. Pillérveszteségek
a) külszíni objektum ok védelm ére kije

lölt végleges védőpillérek  vagyona,
b) földtani-hidrogeológiai okokból kijelölt 

végleges védőpillérek  és a határpillé
rek vagyona.

A végleges védőpillérek a m egkutatottsági- 
feltártsági állapotnak megfelelően tervezhetők. 
Épülő és működő (leállított) bányák területén  
ezeket a bányahatóság — szükségszerűen m eg
felelő gazdasági vizsgálatokra is támaszkodva — 
hagyja jóvá.

2. Termelési veszteségek
c) A földtani vagyon teljes vastagságá

nak és területének lefejtése esetén, az 
egy-egy m űvelési tömb egészére jel
lemzően visszamaradó, szűkebben é r
telm ezett fejtésbeli, illetve szállítási
rakodási veszteségek összeségét fe jté 
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si veszteségnek  javasoljuk nevezni. 
M értéke norm atív (százalékos) terve
zéssel irányozható elő. Ügy véljük, 
hogy m egkutatott terü leten  legkésőbb 
a beruházási program  jóváhagyásakor, 
működő bányák terü le tén  pedig egy 
alkalom m al (valamely soron követke
ző m érlegkészítés idején), előzetesen 
kell ezeket jóváhagyni, de ez indokolt 
esetben a  m űszaki-üzemi te rv  jóváha
gyásakor módosítható,

d) M űvelési veszteségnek  javasoljuk ne
vezni a földtani vagyon térben  körül
határolható olyan részeit, m elyek a 
kiterm elésre egyébként előirányzott 
vagyonból az optimális sorrendben 
történő m űvelés során az eddig vázol
tak tó l eltérő okokból kerü ltek  felha
gyásra. M inthogy optimális sorrenden 
a népgazdasági szinten m aximális nye
reségtöm eget biztosító sorrendet kell 
érteni, az ettől eltérő sorrendű m űve
lés révén előálló un. ideiglenes felha
gyások is csökkenthetik a védett ás- 
ványvagyont. Ezért az ilyen ideigle
nes felhagyásokra is ugyanazt az el
járást kellene lefolytatni, am it a jnű- 
velési veszteségekre. A m űvelési vesz
teségek körén belül nem  annyira  elvi 
m egfontolásokra, m int inkább megál
lapodásokra tám aszkodva a gazdasági, 
technológiai és biztonsági okokra visz- 
szavezethető veszteségeket különböz
te tjü k  meg. Legáltalánosabb változa
taikat un. esettanulm ányokban  rögzí
te ttük  [7], A m űvelési veszteségeket 
vélem ényünk szerint a m űszaki-üzemi 
tervben kell m egtervezni, illetve en
nek jóváhagyása keretében — kivéte
les, a tervezés időpontjában előre nem 
látható  esetekben a  m űszaki-üzemi 
terv  végrehajtása során — ezen eset- 
tanulm ányok szerin t kell felhagyásuk 
rendjét betartani. (Kutatás alatti, il
letve m egkutatott területen , épülő bá
nyák terü letén  csupán norm atív te r
vezésük lehetséges.)

Az a)-b)-d) szerinti veszteségek lényegé
ben térben  körülhatárolhatok, s ennyiben jelle
gükben a felhagyásra kerülő vagyonnal roko
nok. M inthogy azonban m ennyiségükkel az a)-
b) esetekben a  művelés befej eztekor, a d) sze
rin ti esetekben pedig eleve csökkenteni kell a 
földtani vagyont, érdem ben ezeket ugyancsak 
veszteségekként kell kezelni. Ellenőrzésükre vé
lem ényünk szerin t a bányahatóság hivatott. A
c) szerinti veszteségek operatíve gyakorlatilag 
nem ellenőrizhetők; ezék tényleges értékét a 
tömb vagyonával való elszámolás során kell 
m egállapítani.

A szénhidrogéneknél csak term elési (c. és 
d. alatti) veszteségek m erülnek fel. Ezek terve

zése és elemzése jelenleg a kihozatal tervezése 
és elemzése révén történik, noha ez közvetlenül 
is lehetséges lenne, annál is inkább, m ert ez az 
eltérés nem  jelen t elvi különbséget. A kihoza
tali tényező ugyanis a kiterm elhető és a föld
tan i vagyon hányadosa, a földtani és a k iterm el
hető vagyon közti különbség pedig — csakúgy, 
m int a (nem híguló) szilárd ásványi nyersanya
goknál i— m aga a veszteség. A kihozatali ténye
ző a kiszorítási, a volum etrikus  és a  területi 
hatásfok szorzataként értelm ezett. Közülük az 
első a c) a la tti (fejtési), a m ásik kettő  pedig a
d) a la tti (művelési) veszteségekkel rokon vesz
teségek m értékére jellemző. M inthogy azonban 
az utóbbi kettőnek megfelelő veszteségek sem 
határolhatok körül térbelileg, itt ezek is csak 
százalékosan tervezhetők. A kihozatali ténye
zővel jellem zett veszteségeket a m űvelési terv  
keretében kell jóváhagyni. Bárminő későbbi 
m ódosítása megfelelő indokolást igényel.

M inthogy a szilárd ásványi nyersanyagok 
veszteségeinek egy része (a fejtési veszteség) és 
a szénhidrogének teljes, tényleges vesztesége 
csak utólag — s akkor is csak bizonyos hipoté
zisek alapján — ellenőrizhető, a korrekt vesz
teségtervezés m ellett alapvető jelentőséget kell 
tulajdonítanunk azoknak a gazdasági ösztön
zőknek, m elyek a  bányavállalatot érdekeltté te 
szik a m űrevaló vagyon m indenfajta vesztesé
gének m inim álissá tételében. Különösen veszé
lyes lehet, ha a gazdasági szabályozórendszer 
egyes elemei ezzel ellentétes hatásúak. E tekin
tetben  a  legkényesebb kérdés az ásványvagyon- 
arányos állóeszközleírás.

Anélkül, hogy utóbbi kérdés részleteit itt 
tárgyalni kívánnánk, szeretném  egyértelm űen 
lerögzíteni, hogy e vonatkozásban mindazok a 
megoldások elfogadhatók, melyek lehetővé te 
szik az alábbi két — látszólag egymástól füg
getlen — követelm ény m aradéktalan teljesülé
sét:

— az ásványvagyonarányos amortizáció 
révén leírandó eszközállomány a leírás 
alapjául vett vagyon kim erülésének idő
pontjáig kerüljön leírásra,

— állami kényszer m ellett kell kiterm elni 
a m űrevalónak m inősített ásványva- 

gyont.
M inthogy az eszközállomány is és a leírás 

bázisát képező vagyon is változik, célszerű a 
bányaterületenkénti leírási norm atívát éven
ként, „a csökkenő m aradvány elve” érvényesí
tésével kialakítani. A bányaüzem inél magasabb 
szinten képzett átlagok m egtévesztőek lehet
nek, valam inő kívánatos norm atívához „kons
tru á ln i” a leírás alapját képező vagyont pedig 
célszerű lehet ugyan gyakorlati szempontból, de 
elvileg helytelen és előbb-utóbb megbosszulja 
magát.

A m űrevalósági döntések megbízhatóságá
nak fokozása a m ár k ife jte ttek  alapján term é
szetes igénynek tekinthető. M iután a megbíz
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hatóság fokozásának néhány lehetőségét m ár 
érintettük, kiem elten is utaln i szeretnénk a re
álköltségek m eghatározása objektivitásának fo
kozását illető azon lehetőségre, m ely a megfe
lelő reálköltség-függvények m egalkotásában 
rejlik.

Az „egyszeri m inősítés” során a reálkölt
séget általában tételes, egyedi kalkulációkkal 
határozták meg. E kalkulációk még akkor is 
óhatatlan szubjektivitásokkal terheltek, ha azo
kat a  legnagyobb körültekintéssel végezték. 
Ezért a m űrevalóság m egítélésének mai gya
korlata továbbfejlesztésében egyik alapvető 
feladatnak látszik olyan összefüggések birto
kába jutni, m elyek az egyedi kalkulációkat pó
tolhatják, illetve melyek az egyedi kalkulációk 
ellenőrzésére alkalmasak. E feladat megoldása 
ugyancsak megkezdődött [8], azzal a végső cél
lal, hogy a m űrevalóság analitikus kondíció
rendszereihez eljuthassunk.

Az ásványi nyersanyagok műrevalósági 
kondíciói ugyanis — m int az ism eretes — olyan 
kritikus term észeti param éter-értékek, melyek 
a vagyon gazdasági felosztásának alapjául szol
gálnak. Empirikus-közelítő m eghatározásukra 
hazánkban m integy 10— 15 évvel ezelőtt került 
sor, analitikus m eghatározásuk igénye napjaink 
ásványvagyongazdálkodási koncepciójának ki
alakulása során m erült fel, s kidolgozásukat az 
ásványvagyongazdálkodás és ásványvagyonvé
delem rendjét szabályozó jogszabályok teszik 
kötelezővé. Az ásványvagyon gazdasági felosz
tásának alap ját jelenleg azért képezik egyedi 
műrevalósági számítások, m ert az em pirikus
közelítő kondíciók elavultak, de az analitikus 
kondíciók még nem alakultak ki.

M inthogy az ásványvagyonnak az a része 
műrevaló, m elynek term elési reálköltsége nem 
haladja meg a költséghatárát, az analitikus kon
díciók m eghatározhatósága érdekében ism er
nünk kell és m atem atikai form ába kell önte
nünk azokat az összefüggéseket, m elyek egy
részt a term elési költséghatár (függő változó) 
és az ezt befolyásoló term észeti tényezők (füg
getlen változók) között, m ásrészt a reálköltség 
(függő változó) és az ezt befolyásoló term észeti 
tényezők (független változók) között fennállnak. 
Előbbieket az un. költséghatár-függvények, 
utóbbiakat az un. reálköltségfüggvények írják 
le; előbbiek kidolgozása és („Az ásványi nyers
anyagok műrevalósági m inősítésének alapjai” 
című módszertani előírásban) nyilvánosságra 
hozatala m egtörtént, utóbbiak kidolgozása van 
jelenleg folyam atban.

Ha ez a tevékenység eredm ényes lesz, ak 
kor a m eghatározott reálköltségfüggvénynek a 
vonatkozó költséghatárfüggvényekkel való 
egyenlősége feltételéből elju thatunk  az analiti
kus kondíciórendszerekhez. Ezeket minél egy
szerűbb, könnyen kezelhető táblázatokba kell 
foglalni, m elyekben végül is kizárólag term é
szeti tényezők fognak szerepelni, éspedig olyan

egymás mellé rendelt értékcsoportban, melyek 
együttesen határozzák meg az ásványi nyers
anyagok m űrevalóságának feltételét.

(Megjegyezzük, hogy a  reálköltségfüggvé
nyek célszerű továbbfejlesztése elvezethet a 
kondíciók internacionalizálhatóságához is, am i
nek a szocialista integráció szem pontjából ki
magasló jelentősége volna.)

A reálköltség függvények megfelelő kidol
gozása nem  kis nehézségekkel terhelt. Kvalita- 
tive m indannyian tudjuk, hogy a kiterm elés 
költségeit alapvetően a term észeti adottságok 
határozzák meg. Valószínű azonban, hogy ha 
egyetlen sztochasztikus függvénnyel akarnánk 
leírni a m inden ásványi nyersanyag reálköltsé
gének alakulását, akkor végtelen sok term észeti 
jellemzőt kellene független változóként számí
tásba vonnunk. Az is világos, hogy ha csökken 
a számításba vonható term észeti tényezők szá
ma, akkor növekedni fog az alkalmazandó reál
költség-függvények száma is. A term észeti té 
nyezők részben közvetlenül, részben közvetve 
befolyásolják a reálköltséget. Utóbbi hatásokat 
különösen nehéz felism erni, illetve megfogal
mazni. Em ellett egyes term észeti tényezők egy
mással is kapcsolatban vannak és egy részük 
nem , k v a lif ik á lh a tó  (pl. halm azállapot stb.). 
Ezek a tényezők tovább nehezítik a reálköltség
változás valam ennyi okának term észeti ténye
zőkre való visszavezetését olyannyira, hogy sem 
hazánkban, sem külföldön nem sikerült eddig 
4—5 független változónál többet tartalm azó és 
em ellett kellő szorosságú költségfüggvényeket 
meghatározni. Ezért m ostani vállalkozásunk 
tudományos szempontból is nemzetközi jelentő
ségűnek ígérkezik, annál is inkább, m ert alig 
néhány évvel ezelőtt a legjelesebb hazai szak
emberek vélem énye is az volt, hogy csak igen 
körülm ényesen lehetne találni olyan függvény
kapcsolatot, amely a geológiai és települési vi
szonyok, valam int a fajlagos term elési költség 
között állhat fenn. Az ilyen függvények meg
fogalmazását az MTA Föld- és Bányászati Tu
dományok Osztályának legutóbbi ülésszaka a  
legfontosabb feladatnak nyilvánította.
A részköltségfüggvényekhez két módon

— mérnöki-közgazdasági számítások útján, 
szakértői hipotézisek alapján,

— megfelelő adattömeg regressziós elem
zése révén

közeledünk. Ennek során alapul vesszük.
— azokat a szakértői vélem ényeket, me

lyeket arra vonatkozóan kértünk, hogy 
vajon mely term észeti param éterek 
m ely reálköltségtételekkel hozhatók 
összefüggésbe, s m ilyen lehet ezen ösz- 
szefüggés jellege

— azokat az akadémiai, bányaüzemi, ku
tatóintézeti, szakértői stb. vizsgálati 
eredm ényeket, melyek az ilyen függ
vényeket illetően eddig ismeretessé vál
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tak (vagy felkérésünkre — most fogal
mazódnak meg).

Utóbbiak közül az egyik, rem ényteljesnek 
ígérkező m ódszert dr. Kovács F. jelen lap egy 
másik tanulm ányában részletesen ism erteti.

Jelen áttekintésben látszólag messzire el
távolodtunk a szorosan értelm ezett m űrevaló- 
ság-megítélési tém akörtől. Igyekeztünk azonban 
azt bizonyítani, hogy a  m űrevalósági megítélés 
új gyakorlata szükségképpen vezet ilyen mesz- 
szire. Különös hangsúlyt ad ugyanis az itt  fel
vetett problém áknak az a körülm ény, hogy meg
oldásuk lényegében a műrevalósági megítélés 
megbízhatóságának fokozását szolgálja. M int
hogy ezt alapvető jelentőségűnek tartjuk , úgy 
véljük, hogyha erre  sikerült a figyelm et ráirá
nyítani, akkor jelen írásunk elérte alapvető 
célját. Az a szakértői kör, m ely e kérdések meg
oldásán dolgozik, a még lezáratlan problémák 
publikálásával elsősorban azért ért egyet, m ert 
a m unka eredm ényes elvégzéséhez a széles 
szakközvélemény segítő szándékú bíráló ész
revételeit rendkívül hasznosnak tartaná.
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