
A  műrevalősági minősítésről ¥ DR.  M A C H  P É T E R

A Földtani Kutatás hasábjain többször jelen
tek meg hazai tanulmányok az ásványvagyon 
műrevalősági minősítésére és közgazdasági ér
tékelésére vonatkozóan. Itt láttak napvilágot 
azok az értékelések és elemzések, melyek alapul 
szolgáltak a ma is érvényes műrevalősági minő
sítéshez. A következő, két részes cikk célja az 
érvényes műrevalősági minősítés kritikai elem
zése abból a szempontból, hogy alkalmas legyen 
a következő ötéves tervfeladatok érdekében 
szükséges szabályozómódosításokkal egyidejűleg 
és összhangban végrehajtható változtatások se
gítségével a különböző szintű gazdasági dönté
sek megalapozására.

1977— 1978. években a Pécsi Tudományegye
tem Közgazdaságtan Tanszékének kutatócso
portja a Mecseki Szénbányák felkérésére tanul
mányokat készített, elemezte az ásványvagyon
értékelés célját, tartalmát, alkalmazott módsze
reit. 1979. február 27-én a Liász Klub plénumán 
kerültek e tanulmányok megvitatásra. E cikkek 
a vita anyagának főbb téziseit ismertetik, egyes 
helyeken a hivatkozott elemzés érveit felsora
koztatva.

1. A műrevalősági minősítés célja 
és közgazdasági megalapozása

A  földkéregben, annak területileg és mély
ségben lokalizált részein, földtani folyamatok 
eredményeképpen olyan kőzetek és kőzetcso
portok jöttek létre, melyek, vagy melyekben 
társult, illetve dúsult ásványok az emberi tár
sadalom adott fejlettségi fokán, a termelésére 
és felhasználására vonatkozó ismeretek fejlődése 
következtében a társadalom számára valami
lyen közvetett, vagy közvetlen formában fel- 
használhatók és felhasználandók. A földtani 
kutatás, miközben a földkéreg képződményeinek 
anyagát, alaki, szerkezeti sajátosságait vizsgálja, 
értékeli e képződményeket abból a szempont
ból, hogy ezek, vagy a bennük rejlő ásványi 
komponensek alkalmasak-e valamilyen társa
dalmi szükséglet kielégítésére.

A társadalmi szükségletek kielégítésére al
kalmas ásványi eredetű anyagok a természeti 
erőforrások külön csoportját, ásványi nyers
anyagokat alkotnak. Az a mennyiség, mely a 
lokalizált területen és mélységben adott ásványi 
nyersanyagból megkutatásra került, és ennek a 
kutatási tevékenységnek eredményeképpen a 
szükséges megbízhatóság és valószínűség mellett 
jellemzi a társadalom számára hasznos kom
ponenst —  az ásványvagyon.

*A cikk folytatása a Földtani Kutatás 1980. 1—2. számában 
jelenik meg.

Adott ásványi nyersanyag konkrét földtani 
folyamatok között jött létre. Ezek a földtani 
folyamatok az ásványvagyon természeti felté
telinek megteremtői, e természeti feltételek 
földrajzi-földtani paraméterekkel jellemezhetők, 
és komplex rendszerük határozza meg az adott 
ásványi nyersanyag készleteinek kitermelési— 
dúsítási—felhasználási sajátosságait.

A társadalomnak, hosszú távú szükségletei 
kellő felmérése nyomán biztosítani kell, hogy 
ezeket a természeti erőforrásokat a termelő- 
tevékenység racionálisan hasznosítsa, döntenie 
kell adott ásványvagyon művelésbe vonásáról, 
és védelme alá kell vonnia azt. E társadalmi 
szintű döntés előkészítésének fő módszere az 
ásványvagyon műrevalősági minősítése.

A műrevalősági megítélés komplex földtani 
—bányászati—közgazdasági kategória, mely ki
zárólag mindhárom kritériumrendszer figye
lembevételével értelmezhető, dinamikus kate
gória, melynek mozgása e kritériumok változá
sából adódik.

A műrevalóság földtani kritériuma a meg- 
kutatottságban keresendő. A valószínűségszámí
tás megfelelő módszereinek alkalmazása mu
tatja, hogy mikor rendelkezik a kutatás olyan 
információtömeggel, melynek alapján megfelelő 
biztonsággal állíthatja valamely ásványvagyon 
létét és egyes paramétereinek számszerű mér
tékét. (Itt kell megjegyezni, hogy a reménybeli 
ásványvagyon, melynek létét feltételezzük köz
vetett földtani bizonyítékok alapján, éppen e 
földtani kritérium hiányában külön értékelést 
igényel, melyben szereet kap ismeretességének 
szintje is.)

A bányaművelés gyakorlata adott körben 
ismert technikai színvonallal, technológiai eljá
rásokkal jellemezhető. Ez behatárolja a termelés 
feltételeit. Ugyanígy változnak a dúsítás—fel
dolgozás eljárásai is, és mindezeknek megfele
lően az adott időszakban értelmes befektetések 
színvonala. E mozzanatok adják a műrevalősági 
megítélés műszaki kritériumait.

A társadalom időben változóan fogalmazza 
adott ásványi nyersanyagra vonatkozó igényeit. 
A konkrét lelőhelyen megkutatott nyersanyagra 
vonatkozó társadalmi igény függ
— a termék használati értékétől (a hasznosítás

ra vonatkozó ismeretek változása következ
tében, a helyettesíthetőség miatt stb.),

—  a társadalom gazdasági szerkezetének válto
zásától, a munkamegosztás fejlődésétől (pl. 
a nemzetközi munkamegosztás rendszerében 
betöltött helytől), az ország gazdasági fejlő
désének jellegétől,

—  a rendelkezésre álló, azonos társadalmi célt 
szolgáló ásványi nyersanyaglelőhelyek 
mennyiségétől és minőségi megoszlásától.
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Ezek jelentik a műrevalósági megítélés köz
gazdasági kritériumait.

Mindezek mellett már a komplex megítélés 
kritériumaihoz tartozik a veszteségek és hígulás 
mértéke (melyek részben a földtani paraméte
rek, részben az alkalmazott bányászati-dúsítási 
eljárások, részben a közgazdasági megítélés 
függvényei).

Fentiek mutatják a műrevalósági megítélés 
viszonylagosságát. Változó kutatottság, a terme- 
lési-dúsítási-feldolgozási eljárások változó mű
szaki feltételei (a pótlólagos befektetések szín
vonala) és a társadalmi szükségletek változása 
következtében minden műrevalósági minősítés 
csak adott időpontra értelmezhető.

A társadalomnak az adott ásványi nyers- 
anyagvagyon műrevalósági minősítése során azt 
kell mérlegelnie, hogy szükségleteinek kielégí
tése céljára távlatilag milyen tömegű ásványi 
nyersanyagra van szüksége és ezt milyen mun
karáfordítás mellett képes biztosítani. A műre- 
valóság határát az adott ásványi nyersanyag
fajtának az a lelőhelye kell, hogy meghatározza, 
mely mindazok közül melynek kitermelése, fel
dolgozása a társadalom számára szükséges, a 
benne rejlő ásványi nyersanyagtömeg kiterme
léséhez és feldolgozásához a legrosszabb ter
mészeti adottságokból következően a legnagyobb 
fajlagos ráfordítástömeget igényli.

Szükséges tehát egyfelől a megkutatott lelő
helyek rangsora, az egyes lelőhelyeken kiter
melésre kerülő azonos minőségi jellemzőkkel 
leírható ásványi végtermék társadalmi szintű 
fajlagos ráfordításai szerint, másfelől, hogy e 
rangsor ismeretében hol húzható meg a társa
dalmi céllal még kitermelésre szükséges lelőhe
lyek alsó határa (maximális ráfordítás tömege), 
hogy az ily módon lehatárolt ásványi nyers- 
anyagvagyon biztosítsa a társadalom hosszú 
távú szükségleteit.

Lényegében ezt a célt szolgálja az érvényes 
műrevalósági minősítés reálköltség és költség- 
határ kategóriája. A megkutatott lelőhelyek 
társadalmi szintű reálköltségének rangsorából 
a költséghatár jelöli ki a hosszú távú társadalmi 
szükségletek céljára még szükséges legrosszabb 
lelőhely költségszínvonalát.

E két kategória felhasználásával keletkezik a 
műrevalósági mutató és az „in situ” érték: 
a műrevalósági mutató (M) a két korábban leírt 
kategória hányadosa

ahol w —■ a költséghatár 
к — a reálköltség.

Az „in situ” érték —  a két kategória különbsé
ge, (w —  k) az időtényező megfelelő figyelembe
vételével az ásványvagyon megkutatott meny- 
nyiségére számítva.

A műrevalósági mutató az ásványvagyon
gazdálkodás döntéseinek előkészítésére szolgál, 
az „in situ” érték célja az ásványvagyon gazda
sági értékelése. Az érvényes műrevalósági 
minősítés szerint az „in situ” érték tulajdon
képpen annak a különbözeti bányajáradéknak

felel meg, melyet a kérdéses ásványi nyers
anyagkészlet kitermelése során az értékképző 
folyamat létrehoz.

Előrebocsátva, hogy az ásványvagyon gazda
sági értékelésének és műrevalósági minősítésé
nek alapjául valóban a különbözeti bányajára
dékot tartjuk, indokoltnak látszik a költséghatár 
és reálköltség kategóriák tartalmának és számí
tási előírásainak elemzése, annak eldöntésére, 
konzisztens-e a belőlük képzett „in situ” érték 
a különbözeti bányajáradékkal.

2. A különbözeti bányajáradékról, sajátosságai
ról, különös tekintettel a II. sz. különbözeti 
bányajáradékra

Gazdaságilag elkülönült termelők által műve
lésbe vont, eltérő természeti feltételekkel ren
delkező, eltérő minőségű természeti erőforrások 
igénybevétele 'a termelés során egységnyi ter
mékre eltérő egyéni ráfordításokat eredményez. 
Az egyéni eleven- és holtmunka-ráfordítások 
eltérése a társadalmilag elismert mértéktől — 
jövedelemdiszparitáshoz vezet. Átlagos techni
kai—műszaki— szervezettségi feltételek mellett, 
kizárólag a természeti erőforrás minőségi kü
lönbözőségeiből adódó jövedelemeltérés tartós
nak bizonyul, tekintettel a természeti erőforrá
sok adott minőségének korlátozottságára.

Mivel adott ásványi nyersanyagvagyon kor
látozott mennyiségben áll a társadalom rendel
kezésére, annak az átlagos gazdasági feltételek 
mellett kitermelt konkrét lelőhelynek egyéni 
ráfordításait kényszerül a társadalom szükséges
ként elismerni, melynek kitermelése a szükség
letek távlatilag megfogalmazott kielégítése cél
jából még szükségszerű. Az összes ennél jobb 
lelőhely igénybevétele esetén többletjövedelem 
keletkezik, mely tartós, járadékjellegű. E jára- 
dékjellegű többletjövedelem oka, hogy az objek
tum, amire a termelés irányul, gazdaságilag 
elkülönült egységek gazdálkodási eredményeit 
befolyásolva —  monopolhelyzetben van. Ezt a 
monopolhelyzetet nem csupán az okozza, hogy 
szűkösen áll rendelkezésre, de az is, hogy a 
felhasználásával előállított termék létrehozá
sában nem nékülözhető, és hogy maga ez a 
termék is nélkülözhetetlen a társadalom szá
mára.

Adott célra igénybevehető ásványvagyon 
minőségi különbségei képezik a különbözeti 
járadék alapját. Ezek a minőségi különbségek 
visszavezethetők földrajzi, földtani és gazdasági 
okokra. E természeti-gazdasági okok mind
egyike jellemezhető valamilyen természeti para
méterei, e paraméterek leírják a természeti fel
tételek rendszerét, melyek között az adott erő
forrás a társadalom rendelkezésére áll.

Miután a társadalom növekvő szükségleteihez 
képest rendelkezésre álló eleven- és holt munka 
viszonylag szűkös, társadalmi cél a ráfordítások 
minimalizálása. Adott ásványvagyon így annál 
hasznosabb, minél több társadalmi munka taka
rítható meg a segítségével. Az ásványvagyon 
műrevalósága a kitermelése során képződő kü
lönbözeti járadék segítségével közelíthető.
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Az adott lelőhelyen képződő különbözeti 
járadék nagyságát a lelőhely művelésbevonása 
során termelhető terméktömegre jutó azon rá
fordításkülönbség határozza meg, mely egy
felől a társadalmilag szükséges, másfelől az 
adott erőforrás igénybevételével, de átlagos 
termeléstechnikai feltételek között szükséges 
munkamennyiségek különbsége.

Első megközelítésben a bányajáradék és a 
földjáradék (egyéb természeti erőforrások jára
déka) azonos kategória, a föld mélyében rejlő 
ásványi nyersanyagok készleteinek értékelése 
elvileg semmiben nem különbözik a földértéke
léstől.
— Mindkét erőforrás értékelésének elvi alapja 

a különbözeti járadék. Ez a járadék a ter
mészeti erőforrás eltérő minőségén alapul, 
és minden olyan esetben keletkezik, ha a 
társadalmilag szükségeshez képest e minő
ségi feltételek a munka termelékenységére, 
az igénybevett eszközök hatékonyságára 
kedvezőbb hatást gyakorolnak.

— Mindkét erőforrásnál jelentős hatással van a 
különbözeti járadék nagyságára az alkalma
zott technika, és az adott gazdasági egység 
gazdálkodási, szervezettségi színvonala. Nem 
realizálódik jövedelemként az, adott gazda
sági egységnél a keletkezett járadék, ha 
nem az adott időben elvárt színvonalon veszi 
igénybe ezt az erőforrást, míg átlagosnál 
jobb feltételek mellett további ideiglenes 
többletjövedelmek is keletkeznek.

— Mindkét erőforrás értékelésénél gondot okoz 
az árak problémája. A marxi járadékelmélet 
kifejtése a piac törvényei által kialakított 
árakon alapul, a szabadversenyes tőkés gaz
daság viszonyai között. A szocialista gazda
ság árképzése a piaci árakat á ráfordítás
arányoktól eltéríti; ez különösen jellemző a 
mezőgazdasági és bányászati termékek eseté
ben.

Fenti azonosságok módszertani egységet igé
nyelnek a különbözeti járadék számítása során. 
A bányajáradék számításának módszertani kü
lönbségeit az alábbiak okozzák:
—1 A termőföld végtelen ideig, az ásványvagyon 

csupán kitermelésének végső határáig szol
gáltat járadékot. Az egy időpontra vetíthető 
értékelés módszere az ásványvagyon eseté
ben nem a járadék tőkésítése, hanem az évi 
járadék diszkontálása.

— Egy adott ásványi nyersanyaglelőhelyen 
megtermelt évi járadék tömege függ attól is, 
hogy adott lelőhelyet milyen éves kapaci
tásra képezzük ki, vagyis ásványvagyonát 
milyen gyorsan termeljük ki a föld mélyé
ből. A kitermelés ütem megválasztása be
kapcsolódik a bányaj ár adókhoz, a lelőhelyek

"összességének figyelembevételével az a kér
dés, hogy milyen kitermelési ütem mellett 
értékelődik legtöbbre az adott ásványvagyon. 

II. számú különbözeti bányajáradék a külön
bözeti járadék képződésének az a sajátossága, 
hogy a technikai fejlődés következtében egyre 
növekszik a pótlólagos tőkebefektetés nagysága, 
és ez az intenzív fejlődés a különböző lelőhelyek 
kitermelési feltételeit egyenlőtlenül érinti (a

marxi értelmezésnek megfelelően nem az átla
gostól eltérő, hanem éppen az általános tőke- 
befektetési színvonal mozgását figyelembe vé
ve). A pótlólagos tőkék alkalmazásával a lelő
helyek minőségi különbségei változnak; válto
zik ennek következtében a különbözeti járadék 
nagysága is.

A  különbözeti bányajáradék, az előbbieknek 
megfelelően mindig a technika adott időszakban 
átlagos fejlettségi szintjén, az ehhez szükséges 
befektetési lehetőségek és munkaintenzitás, 
szervezettség, képzettség stb. szintjén értelmez
hető. Az a termelőegység, amely befektetési 
lehetőségeinek növekedése, jobb technikai, 
szervezettségi stb. színvonala következtében jut 
többletjövedelemhez, csupán ideiglenes előnyök
re tesz szert, mely más hasonló ásványi nyers
anyagot kitermelő vállalatok által végzett pótló
lagos befektetés, jobb szervezés következtében 
meg kell, hogy szűnjék. Az ásvány vagyon
értékelés során tehát el kell határolni a külön
bözeti bányajáradékot az ideiglenes többlet- 
jövedelmektől. E feladat fő problémája, hogy 
miféle technikai színvonal tekinthető átlagos
nak valamilyen földtani paraméterekkel jelle
mezhető ásványvagyon esetében. A különféle 
vastagságú, dőlésű, kiterjedésű különféle föld
tani képződmények kitermeléséhez alkalmaz
ható technika, technológia eltérő, eltérnek az 
alkalmazható eszközök és eljárások különböző 
keménységű, állékonyságú, fúrhatóságú, jöveszt- 
hetőségű kőzetek esetében, vagy gáz-, vízveszély 
esetén.

Egy alkalmazható új eszköz vagy eljárás 
pótlólagos tőkebefektetési igénnyel jelentkezik. 
Műszakilag meg nem alapozott ennél nagyobb 
befektetés, amely nem alkalmazkodik a kiter
melendő ásványi nyersanyag adottságaihoz, — 
értelmetlen, és csak a fajlagos hozamok csökke
nését eredményezi. Ugyanakkor az adott gazda
sági egység lehetőségei nem feltétlenül teszik 
lehetővé a technikailag már kimunkált, létező 
eszközök és eljárások bevezetését. Egy ország
ban az eltérő földtani paraméterekkel jellemez
hető művelési tömbök kitermelése során alkal
mazott technikai színvonalat az alábbi tényezők 
befolyásolják:

1. Az adott tömb kitermeléséhez lehetséges 
technikai feltételek. A technikai fejlődés általá
ban egyenlőtlen ütemben érinti a különböző 
földtani jellemzőkkel leírható tömbök kiterme
lését, feldolgozását.
— Ha a dúsítási, előkészítési technika fejlődé

sének teremtődnek meg a feltételei, ez az 
alacsonyabb komponenstartalmú tömböket 
kedvezően érinti,

—  ha például vékonytelepi fejtések technikai 
' feltételei javulna (vékonytelepi biztosítási

eljárások, szállítóeszközök fejlesztése stb.),
— ha víz-, gázveszélyes stb. lelőhelyek kiter

melésének feltételei javulnak, vagy ha ked
vezőtlen kőzetviszonyokat ellensúlyoz egy- 
egy új robbantási eljárás és az ehhez szük
séges eszközök beszerzése

akkor a szelektív technikai fejlődés a földtani 
jellemzőkkel megkülönböztetett egységek kiter
meléséhez és feldolgozásához szükséges munka
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ráfordítások különbségeinek csökkentése irányá
ban hat, a különbözeti járadékot csökkenti.

A földtani paraméterek következményeinek 
nyilvánvaló átértékelését eredményezheti kül
színről fúrt, robbantott, kilúgzásos stb. eljárások 
bevezetése, amelyek a porozitást, vízáteresztést 
stb. helyezik előtérbe a hagyományos, termelé
kenységet befolyásoló paraméterekkel szemben.

Más (az itt leírtaknál gyakoribb) esetekben 
viszont a technikai fejlődés hatása ellenkező: 
tömegtermelési eljárások, koncentrált fejtések 
stb. az amúgy is kedvezőbb adottságú tömbök 
számára gyakran teremtenek még kedvezőbb 
lehetőségeket egy-egy alkalmazott új biztosító
elem, gép, szállítóeszköz stb. bevezetésével. A 
különbözeti járadék ez esetben növekszik. A vi
lágban zajló műszaki fejlődésnek mindkét moz
zanata megfigyelhető, objektív tendencia van a 
minőségi különbségek csökkenése és növelése 
minőségi különbségek csökkenése és növekedése 
irányában egyaránt.

2. Ha a kitermelő vállalatok fejlesztési lehe
tőségei általában szűkösek, és maguk döntenek 
a fejlesztés módjáról és lehetőségeiről, a mű
szaki fejlődés jellegéből előbbiek szerint adódó 
kétirányú hatás könnyen egyirányúvá alakul át.

A vállalat szűkös fejlesztési lehetőségei (me
lyek csak szelektíven teszik lehetővé a technikai 
fejlődés által már megteremtett eszközök és 
módszerek alkalmazását) arra ösztönzik a vál
lalatokat, hogy latolgatva a választható beszer
zések között —  végül is a jobb földtani para
méterekkel jellemzett tömbök részére alkalmaz
ható eszközöket szerezzék be, lehetőségeiket itt 
váltsák valóra. Az ilyen módon általánossá váló 
technika alapján a rosszabb minőségű tömbök 
(majd lelőhelyek is) egyre alacsonyabbra érté
kelődnek a jobbakhoz képest. Ez a kialakult 
technikai színvonal válik általánossá, így ez a 
lelőhelyek közötti távolodás úgy tűnik, mintha 
a II. számú különbözeti járadék valóságos moz
gása volna.

Egy ilyen szelektív műszaki fejlesztés ered
ménye — ha a rosszabb lelőhelyekre a társada
lom igényt tart: a különbözeti járadék növeke
dése. Ha azonban a fejlesztés a rosszabb termé
szeti adottságokkal jellemezhető lelőhelyek mű
velésének felhagyásával jár, a társadalom ideig
lenesen szűkíti természeti erőforrásainak körét, 
elodázza a kisebb hatékonysággal művelhető 
lelőhelyek korszerű technikával ellátását és 
leművelését.

3. Az ország adott ágazat részére szánt fej
lesztési lehetőségei, gazdaságpolitikai elhatáro
zásai következtében növekedhetnek, vagy csök
kenhetnek az adott lelőhelyek közötti minőségi 
különbségek.
— Ha az adott ásványvagyon kitermelésére 

vonatkozóan a gazdaságpolitika célszerűnek 
ítéli meg a rosszabb lelőhelyek kitermelését, 
akkkor áldoz arra, hogy ezeken a lelőhelye
ken javuljanak a kihozatal ráfordításai. 
Csökken a rosszabb lelőhelyeken a fajlagos 
ráfordítás, csökken a ráfordítások különb
sége, csökken a különbözeti járadék. Miután 
ilyen esetben a járadéktömeg zárt gazdasá
gon belül értelmezendő: csökken a jobb lelő

helyeken képződő járadék. E helyzet álla
potában vizsgálva úgy tűnik, mintha termé
szetes adottságokból adódóan lenne ilyen 
ráfordítás-különbség.

— Egészen más hatást vált ki az a gazdaság- 
politikai elképzelés, mely valamilyen okból 
csökkenteni akarja adott kitermelőipari ága
zat fejlődését (helyettesíteni akarja adott 
ágazat végtermékét, pl. import végtermék
kel). Ekkor a fejlesztésre szánt alapokat a 
jobb lelőhelyek fejlesztésére koncentrálják, 
ezekben megnő a pótlólagos befektetések 
tömege, javulnak a termelés technikai fel
tételei, míg a rosszabb tömbök és lelőhelyek 
nem nyernek ilyen pótlólagos tőkét. Itt a 
megnövekvő minőségi különbség tűnik ter
mészetes különbségnek az egyes lelőhelyek 
között. Ilyen helyzetben megnövekszik a 
kedvezőtlen adottságúnak mondott, műve
lésre nem érdemes lelőhelyek száma, még
sem eredményezi a minőségi különbségek 
növekedése a járadéktömeg növekedését, 
hiszen a zárt gazdaság korlátáit feltöri, és 
viszonyítási alapja a világpiac.

A különbözeti járadék mozgása növekvő 
tőkebefektetések mellett (vagyis a II. számú 
különbözeti járadékmozgás) a kitermelőiparban 
két kérdésben jelentkezik.

Először: hogy ez a mozgás részint technikai 
probléma (amennyiben a különböző természeti
földtani paraméterekkel jellemezhető tömbök 
kitermelését-feldolgozását a technikai fejlődés 
nem egyformán érinti adott időszakban), ré
szint gazdasági probléma is, amennyiben a 
gazdaságpolitikai elképzelések és az ebből adódó 
vállalati fejlesztési lehetőségek szűkössége bizo
nyos fajta tömbök, lelőhelyek technikai-műszaki 
feljesztését az egyébként már alkalmazható 
eszközök-eljárások lététől függetlenül előnybe 
helyezheti.

Másodszor: hogy az alacsonyabb, a világátlag
hoz képest fejletlenebb technikai-technológiai 
színvonalon fogalmazott ásványi nyersanyag- 
termelés következménye az ország ásvány- 
vagyonának alulbecsülése, akkor is, ha a műre- 
valósági minősítés helyes módszertani elveket 
követ.

Ha össze akarjuk vetni ásvány vagy ónunkat a 
világ más országainak hasonló ásványi nyers- 
anyagvagyonával, tudomásul kell venni, hogy 
a hazai átlagos ráfordítások egységnyi végter
mékre a befektetések eltérő színvonala követ
keztében sem mennyiségben, sem szerkezetében 
nem egyeznek meg a világ átlagos ráfordítá
saival.

Az ásványvagyon gazdasági értékelésének és 
műrevalósági minősítésének a különbözeti bá- 
nyajáradékból való levezetése még egy elvi 
problémát felvet. Miután különbözeti járadék
nak csak elkülönült gazdasági egységek esetében 
van értelme, nem lehet egy bányavállalathoz 
tartozó lelőhely jobb és rosszabb minőségű 
tömbjei közötti különbségekből olyan következ
tetést levonni, hogy az adott lelőhely legrosz- 
szabb telepei lesznek a még művelésbe vonandó 
legrosszabb társadalmi feltételeket megszabó
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határ-tömbök. A minőségi különbségeknek csak 
egymástól elkülönült gazdálkodó egységek ese
tében van járadékképző szerepe.

3. Az érvényes műrevalósági minősítés 
költséghatár kategóriája

E kategória bevezetésének elvi alapja az a 
törekvés, hogy kimutassa azt a legnagyobb tár
sadalmi szinten elismert ráfordítást, mely egy
ségnyi adott ásványi végtermék kitermeléséhez 
a még művelésre érdemes legrosszabb adott 
ásványi nyersanyagot tartalmazó lelőhelyen 
szükséges.

Első megközelítésben ehhez úgy juthatunk el, 
hogy számításba vesszük a társadalmi szükség
leteket, másfelől sorbaállítjuk az adott időszak
ban elismert és a lelőhely viszonyaihoz alkal
mazható technika—technológia által megszabott 
ráfordítások szerint az egyes, azonos ásványi 
nyersanyagokat tartalmazó lelőhelyeket, és ezek 
sorából választjuk ki azt a lelőhelyet, melynek 
kitermelése a társadalmi szükségletek kielégí
tése céljára (hosszú távon) még szükséges. E 
lelőhely társadalmilag szükséges fajlagos rá
fordításai jelentik azt a határt, melynél jobb 
természeti feltételek között található lelőhelyek 
kiermelése célszerű és társadalmilag indokolt.

Az érvényes műrevalósági minősítés e kate
gória gyakorlati számbavétele során azonban 
ettől az elvi alaptól eltávolodik, és helyettesíti a 
költséghatár korábban elméletileg megfogalma
zott kategóriáját mással:

„Valamely ásványi nyersanyag termelési 
értékét általában azon legkisebb termelési, 
illetve importköltség alapján kell megállapí
tani amelyért a kérdéses ásványi nyers
anyag . . .  a hazai igényeknek megfelelő 
mennyiségben —  biztosan és távlatilag tar
tósan megszerezhető.”

Az itt bevezetett „termelési érték” fogalomra 
nincs szükség, közgazdaságilag semmitmondó, 
tartalmilag pedig szinoním fogalomként kezelik 
a költséghatárral:

„Valamely ásványi nyersanyag népgazdasági 
szintű termelési értéke és- költséghatára 
tehát gyakorlatilag azonos fogalmat jelent.”

Tartalmilag ez a kifejezés a költséghatár ere
deti értelmezésétől csak annyiban tér el, ameny- 
nyiben figyelembe veszi a nemzetközi munka- 
megosztás lehetőségeit. A minősítési előírás itt 
egy sor jogos feltételezést alkalmaz:
—  Import esetén feltételezi, hogy a kérdéses 

ásványi nyersanyagot műszakilag helyette
síteni képes más termék a hazai igényeknek 
megfelelő mennyiségben távlatilag tartósan 
megszerezhető.

—  Export esetén feltételezi a tartós értékesítési 
lehetőséget.

—  A helyettesítő termék esetében importkölt
séget fogalmaz (és nem világpiaci árat), ami 
feltételezi az import kiegyenlíthetőségét is.

A cikk II. részében kívánom megfogalmazni 
az ezzel kapcsolatos fenntartásokat, amennyi
ben:

—  elméletileg indokolható-e a költséghatár fo
galmát importköltségek alapján levezetni?

— igazak-e a minősítési előírás fent kifejtett 
feltételezései a mai magyar gazdaságra vo
natkozóan?

Mielőtt azonban erre kitérnénk, tovább kell 
vizsgálni a költséghatár számítási előírásait. 
A gyakorlati számbavétel során a fenti feltéte
lezések már mind valósnak tételezettek, és újabb 
problémák jelennek meg.

„Valamely ásványi nyersanyag költséghatá
ra .. . a megfelelően számba vett azon leg
kisebb költséggel azonos, amely a kérdéses 
ásványi nyersanyagot marginális alapon, 
menyiségileg és minőségileg valóban helyet
tesíteni képes másik nyersanyaggal. . . Azon 
ásványi termékeknél, amelyekkel szemben a 
jelzett távlatban fennálló igények megha
ladják az importnál kedvezőbb hazai terme
lési lehetőségeket, a költséghatár alapjául az 
a legkisebb importköltség szolgál, amelyért a 
hazai termék helyettesítésére közvetlenül, 
vagy közvetve alkalmas importtermék való
ban megszerezhető, a használati értéket 
befolyásoló minőségi eltérés hatását termé
szetesen számításba véve. A közvetlenül, 
vagy közvetve exportálható ásványi nyers
anyagok költséghatárát a termékek reálisan 
számba vehető távlati exportárából lehet 
levezetni.”

Az. alkalmazott számítási képlet:

a —  b U 1w  — --------------------s  a h o i
c

w — a kérdéses bányatermék termelési költsé
ge, illetve termelési költséghatára Ft/t. 

a — a kérdéses bányaterméket helyettesíteni 
képes végtermék költsége (export esetén 
értéke, illetve ára) a végtermék előállítási 
helyén Ft/egység.

b —-a  végterméknek a kérdéses minőségű bá
nyatermékből történő előállítási költsége 
a felhasznált bányatermék költsége nél
kül Ft/egység.

c — a végtermék előállításához a kérdéses mi
nőségű bányatermékből szükséges meny- 
nyiség t/egység.

s — a kérdéses bányatermék szállítási költsége 
a termelőhely és a végterméket előállító 
hely között Ft/t.

A képlet alkalmazott kategóriáinak pontat
lansága következtében a tényleges számítási 
előírás nem egyeztethető az elméleti igénnyel 
körvonalazott költséghatár fogalmával. Nincse
nek tisztázva az alábbi, lényegesnek tűnő kér
dések:
—  Mit ért az előírás költség fogalmán?
—  Milyen szinten (népgazdasági, vállalati, eset

leg nemzetközi szinten) fogalmazza meg ezt 
a költséget?

—  Mennyiben összehasonlíthatók az egyes ele
mek?

Az „a” -val jelölt kategória esetén különösen 
látszik, hogy itt nem fogalmazási, hanem értel
mezési probléma van. Nem értelmezhető az
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alábbi megfogalmazás: „a kérdéses bányater
méket helyettesíteni képes végtermék költsége 
(export esetén értéke, illetve ára) . . . ”  A fogal
mazás ellentmondásos: ha hazai felhasználásra 
kerül a termék, akkor „a” — a költsége (válla
lati, vagy népgazdasági szintű?), ha viszont 
exportra kerül akkor az értéke (de ez miképpen 
fejezhető ki?), illetve ára (ez esetben nyilván 
exportára). Mi a különbség a „költség” , „érték” 
és „ár” fogalmak használata között, miért más a 
viszonyítás export és hazai felhasználás esetén? 
Ezek a kérdések a minősítés előírásai során 
megválaszolatlanok maradnak.

A „b” és „c” mennyiségeire vonatkozóan 
sincs utalás arra, hogy népgazdasági, vagy vál
lalati költségekről van szó.

Vállalati szintű költségek számításbavétele a 
költséghatár meghatározásához számos hibafor
rást jelent. A vállalati típusú költségmeghatá
rozás módszerei egyrészt terheltek a belső ár
rendszer torzító hatásaival, másrészt az éppen 
érvényes jövedelemszabályozás előírásaival, 
vagyis a kívánt célt — az ásványi nyersanyag- 
vagyon népgazdasági szintű értékelését — nem 
lehet elérni ilyen mutatók segítségével. A válla
lati szintű költség nem veszi figyelembe az 
eleven munka ráfordításokat (csak a kifizetett 
bérek tömegét), a holtmunka-ráfordításokat is 
torzítva, gazdaságpolitikai okoból képzett ára
kon és nem a társadalmilag szükséges mérték
ben, hanem a vállalati gazdálkodás által igé
nyelt mértékben.

A költséghatár fogalma a gyakorlati előírások 
során tartalmilag módosult: a társadalmi szük
ségletek kielégítése érdekében nem nélkülöz
hető legkedvezőtlenebb lelőhelyhez tartozó tár
sadalmi munkaráfordítás helyett 
—; a világpiaci árat építi be az értékelésbe 
— és nem csak társadalmi munkaráfordítást 

értékel, helyenként vállalati szintű költsé
gekkel számol.

Az egyes ásványi nyersanyagokra kidolgozott 
konkrét költséghatár számítási előírások tehát 
mindezekkel a problémákkal terheltek. Különö
sen szemléletes volt ez a kőszénvagyon műre- 
valósági minősítése céljára megfogalmazott elő
írások esetében.

A több ízben is megváltoztatott számítási elő
írás megkísérelte figyelembe venni az egymást 
helyettesítő ásványi nyersanyagok helyettesítési 
lehetőségeit, de ezt a helyettesítést szűkén értel
mezte, a pillanatnyi világpiaci ármozgások hatá
sának tette ki és a többféle felhasználási lehe
tőséget szinte teljesen figyelmen kívül hagyta. 
Az import ráfordítások esetében nem számolt 
az exportőr ország kitermelési feltételeinek 
változásával, valamint az alkalmazott technikai 
színvonallal és annak változásával.

A hazai kőszén és a szénhidrogének költség- 
határának meghatározásához az import vil
lamosenergia költségei szolgáltak (1970— 
1975). Az 1970. évi energiahordozó költség- 
határt az érvénybelépett előírások például a 
szovjet kőolajimport áraiból vezették le, és 
ennek alapján adódott kb. 58 Ft/mkcal-nak 
az a költséghatár, amelynél nagyobb költ
séggel rendelkező forrásokat a távlati ener

giaigény alapján nem volt szabad előirá
nyozni.
1963 és 1970 között (majd ezt követő évek
ben is) a költséghatár-előírások szigorodtak. 
1963-ban az előzetes kalkulációk alapján még 
kb. 80 Ft/mkcal volt átlagos minőségű hazai 
szénre a számított költséghatár. Ebből a 
modellből vonták le azt a következtetést, 
hogy a költséghatárok távlatilag folyamato
san szigorodni fognak.

Hogy a történelem nem igazolta ezt a hipoté
zist, annak okát nem szabad kizárólag a tőkés 
világpiac ún. kőolajválságában keresni. A kő
olaj világpiaci árváltozása csupán felhívta a 
figyelmet arra, hogy a számítás módszertanilag 
nem megalapozott, és az ezen alapuló gazdaság- 
politikai döntések nem bizonyulhatnak időtálló
nak.

4. A reálköltségről és az „in situ” értékről

Reálköltségen a minősítés az alábbiakat érti:
„A  reálköltséget úgy kell számításba venni, 
hogy az a kérdéses ásványi nyersanyag ki 
nem termelése esetén elmaradó népgazdasági 
ráfordítást, illetve a már megtörtént ráfordí
tások és a társadalmi tiszta jövedelem terheit 
nem tartalmazó azon távlati növekmény- 
különbséget tükrözze, amellyel a kérdéses 
ásványvagyon a szóba jöhető korszerű és 
bizonságos technológia alkalmazásával kiter
melhető.”

A  reálköltség fent leírt fogalma a kitermelés 
—feldolgozás tényleges ráfordításait a vállalati 
költség szintjén értelmezi, azáltal, hogy kizárja 
a társadalmi tiszta jövedelem elemeit.

Az idézett mondat népgazdasági ráfordítást 
fogalmaz (a gyakorlati számítási előírások már 
ezt a mozzanatot sajnálatosan figyelmen kívül 
hagyják), népgazdasági szinten pedig különösen 
indokolatlan a társadalmi szintű költség fogal
mából kizárni a tiszta jövedelmet, hiszen így 
nem társadalmi munkaráfordítást, hanem végső 
soron társadalmi bérköltséghez jutunk. A társa
dalom számára nem a munkabér a költség, ha
nem a végzett munka mennyisége. Ez utóbbi 
magában foglalja természetszerűen a tiszta jöve
delem terheit is. Egy ilyen felfogás a társadalmi 
tiszta jövedelmet népgazdasági nyereségként 
fogja fel. Ez közgazdaságilag nemcsak indoko
latlan, de káros feltevés.
Először: a vállalat költségei között az adott ter

mék érdekében végzett munkaráfordítások
nak csak egy része jelenik meg. A társadalmi 
tiszta jövedelem a termék előállítására for
dított munka része, csak külön jövedelem
formát ölt.
A társadalom által adott termék előállítására 
fordított elevenmunka-mennyiség részben 
bérjövedelmek, részben a társadalmi tiszta 
jövedelem formájában jelenik meg. E két 
rész azonban, mint ráfordított munka nem 
elválasztható, csak a jövedelmek elemzésénél 
van szerepe.



Másodszor: a vállalat számára nem merül ki az 
önköltségben a ráfordítandó munka mennyi
sége: a vállalat amellett, hogy valódi és fik
tív (járulékok, adók) költségeket ismer el a 
termék árbevételéből, kényszerítve van 
finanszírozni saját fenntartását, bővített új
ratermelését; a népgazdaság adott termelés 
céljára lekötött (szűkös) eszközeinek is nem 
csupán megtérülnie kell, de a lekötés ráfor
dításainak is szerepelnie kell a termék érté
kében.

Harmadszor: a munkabér nem a munkaerő 
értéke. Ennek következtében egyfelől a mun
kaerő újratermelésének költségei részben a 
társadalmi tiszta jövedelemben szerepelnek, 
másfelől azonban az is világos, hogy a társa
dalmi tiszta jövedelem mértéke a termelés
ben létrehozott új értéken belül gazdaság- 
politikai elhatározásokon múlik. A társa
dalmi juttatások mértékének növekedése 
például növeli az új értéken belül a központi 
alapokból elosztóra kerülő személyes jöve
delmeket — ezzel növeli a társadalmi tiszta 
jövedelem részarányát is.

Amennyiben a reálköltség fogalmát a tiszta
jövedelem elemek kizárásával határoznánk meg, 
közgazdaságilag indokolatlan és célszerűtlen 
elválasztásokhoz jutunk.

Egy így meghatározott reálköltség összeha
sonlítása a határköltség kategóriájával —  két 
különböző jellegű mennyiség összevetését ered
ményezi, a két fogalom nem konzisztens.
A műrevalósági minősítés előírásai szerint:

,,A műrevalósági vizsgálatok keretében a 
költséghatárral szembeállítandó reálköltsé
get a ki nem termelés esetén elmaradó, illet
ve az a mindenkori távlati növekménykölt
ség alkotja, amely a vizsgálat tárgyát képező 
ásványvagyon korszerű és biztonságos tech
nológiával történő kitermelése során valósá
gos társadalmi munkaráfordításként felme
rül .. .
Az ásványi nyersanyagok termelési reálkölt
ségének megállapítása vagy egyedi kalku
lációk alapján . . ., vagy pedig természeti pa- 
paraméteres költségfüggvények felhasználá
sával történhet.”

A részletesen szabályozott kétféle számítási 
módszer közül az első (egyedi kalkuláció), 
miután nagy valószínűséggel vállalati költsége
ken épül fel, a fent jelzett problémát gyakor
lattá változtatja. A konzisztencia hiánya itt már 
nyilvánvaló.

A természeti paraméter-függvényes reálkölt
ségkalkuláció számításai tiszteletreméltó vállal
kozás eredményei. 13 természeti paraméter 
segítségével olyan összefüggéseket keres e szá
mítás, melyek kapcsolatot írnak le a természeti 
paraméterek és az általuk jellemzett lelőhelyek 
kitermelési (kutatási—bányaüzemeltetési—bá
nyalétesítési) költségei között. Az itt közlésre 
nem kerülő képletek közvetlen összefüggéseket 
írnak le a költségelemek és a természeti para
méterek között. A  képletek természetszerűen 
az elmúlt másfél évtized során többször módo
sultak, ami külön felhívja a figyelmet arra, 
hogy a megismert természeti paraméterek a

megőrzendő, fontos dokumentumok, melyekből 
adott termelési eljárás költségei levezethetők és 
levezetendők.

A képletek érdemi bírálata helyet e cikk csak 
néhány megjegyzésre szorítkozik:
— a különböző megkutatottságú (eltérő való

színűséggel eltérő hibahatárok között jelle
mezhető) paraméterek és a várható költségek 
összefüggése nem nyújt olyan megbízható
ságot, hogy segítségükkel érdemes legyen 
ezt a bonyolult rendszert végigszámolni,

— noha a számításokat gép végzi, az adatgyűj
tés, a számítások közlése, ellenőrzése, kor
rekciója a bányavállalatok földtani szolgála
tának természetes feladata, ők a földtani 
vagyon „gazdái” . A  gyakorlati számítások
hoz, tervekhez, mérlegekhez ugyanakkor — 
éppen a bonyolult számítások ellenőrzésének 
lehetetlensége miatt — saját „saccolt” költ
ségadatokkal számolnak (természetesen itt is 
vállalati költségekkel), jó műszaki érzékkel 
helyettesítve a kellően megkutatott tömbök 
esetében a számítást,

— a földtani kutatás költségeleme egy fajta 
kutatási rendszer költségeit rögzíti. Valószí
nű, hogy a másik két költségelem (bánya
létesítés, bányaüzemeltetés) is csak akkor 
tartalmaz képletszerű összefüggéseket a ter
mészeti paraméterekkel, ha egy meghatáro
zott telepítési rendszerre és kitermelési 
módszerre vonatkozik. Ez pedig sem térben 
(különböző nyersanyagok különböző lelőhe
lyei esetében), sem időben (a műszaki fejlő
dés által folyamatosan kialakításra kerülő új 
technológiák következtében) nem igaz,

— a gyakorta, és nemcsak külsőségekben, de 
lényeges összefüggéseiben változó képletek 
fontos gyakorlati kérdése, hogy milyen 
költségelemzéssel készültek. A lineáris reg
resszió számításához rendelkezésre álló költ
ségadatok vagy vállalati átlagadatok, ez eset
ben az egyes paraméterekkel nem hozhatók 
össze, vagy bányaterületenként önállóan szá
mítottak, ebben az esetben viszont a tényle
ges költségadatok hasznosíthatósága kétsé
ges, a vállalati belső információk megbíz
hatatlansága miatt,

—I végül újra hangsúlyozható, hogy amennyi
ben ezek az összefüggések vállalati tény
adatok alapján számítottak, akkor csak 
vállalati költségekhez juthatunk el a segít
ségükkel.

Az „in situ” értéket a műrevalósági minősítés 
a különbözeti bányajáradékkal azonosítja. Ko
rábbi érdemi bírálat során bemutatásra került, 
hogy a költséghatár és a reálköltség konziszten
ciájának hiánya (világpiaci árból levezetett költ
séghatár, vagyis termékár és egy vállalati szintű 
költség különbsége a bányavállalat jövedelmére 
utal, és nem az ásványi nyersanyagra) a két 
kategóriát összehasonlíthatatlanná teszi.

Az „in situ” kategória másik mozzanata, 
amire ki kell térni, az a korábbi beruházások 
problémája.

Aminthogy Marx tisztázza, hogy a föld bér
leti rendszerében a járadék (tartós extrajöve
delem) a bérleti díjból csupán a puszta föld
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használatáért fizetett rész (és a bérleti díj tar
talmazza ezen felül a földbe fektetett tőke ka
matait és amortizációját), úgy tisztázni kell, 
hogy a bányajáradék is független a már befek
tetett, vagy ma befektetendő tőkék arányától, 
és nem tartalmazza a befektetett tőkék kamatait 
és amortizációját.

Amennyiben az ásványvagyon értékelésénél 
a természeti erőforrások javára írjuk azt a 
ráfordítástömeget, melyet a számba vétel idő
pontjáig a kitermelendő ásvány vagy ónra for
dítottunk, tévesen értékeljük a természeti 
tényezők szerepét a ráfordítás-eltérések előidé
zésében.

A műrevalósági minősítés „in situ” előírásai
nak indítéka világos: a szerzők érvelésének 
alapja az, hogy döntéselőkészítésnél, ha olyan 
változatokat kell összehasonlítani, melyek közül 
az egyikben a beruházás egy részét már elvé
gezték, a másiknál ez vissza van még, a társa
dalom számára olcsóbb annak választása, mely 
esetében a beruházást már egészben, vagy rész

ben elvégezték. Ez kétségtelenül igaz. De az is 
igaz, hogy az adott ásványvagyon természeti 
feltételei nem befolyásolják azt a tényt, hogy 
már elkészült-e kitermelése érdekében valami
lyen beruházás, vagy nem. Így ez a tény nem 
javíthatja, vagy ronthatja az ásványvagyon, 
mint természeti erőforrás értékelését.

Az „in situ” alatt a műrevalóság olyan fogal
mat ért, mely tartalmazza egyfelől az ásvány
vagyon természeti tényezőkből fakadó értékelé
sét, másfelől ezen felül az értékelés pillanatáig 
ráfordított munkamennyiséget. E két elemet el 
kell különíteni egymástól, együtt kezelése lehet, 
hogy nem zavar a döntéselőkészítésben (lelő
helyek kiválasztásánál), de zavar az ásvány
vagyon társadalmi szintű értékelésében, zavart 
okoz a nemzeti vagyon nyilvántartásában 
(kétszeres számbavétel).

A  gyakorlatban az „in situ” mennyisége, 
változásainak. mértéke és iránya a bányajára
dékkal nem szembesíthető.
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