
A hazai műrevalósági minősítés elméleti 
és gyakorlati kérdéseinek elemzése 
a szocialista közgazdaságtan 
kategóriái tükrében

A  költséghatár, m int perspektivikus ár

A szocialista közgazdaságtanban ma már 
nincs vita abban, hogy a kereslet-kínálat spon
tán mechanizm usától m egszabadított árakat, 
elsősorban, m int értékm érőket, általában az ú j
ratermelési ciklus ráfordításainak, költségeinek 
átlaga alapján kell m eghatározni, és a távlati 
terveket, népgazdasági döntéseket ezekkel az 
árakkal kell megalapozni. A szocialista közgaz
dasági irodalomban a táv lati tervezési, döntés
előkészítési tém ák tárgyalása során egyre gyak
rabban találkozunk ilyen árkategóriákkal: térv 
ár, tervperspektivikus ár, ha tá rár stb. Köztu
dott, hogy a szocialista gazdaságokban, a m in
denkori aktuális árak  nemcsak azért különböz
nek a távlati áraktól, m ert időben a gazdasági 
viszonyokkal együtt szükségszerűen ezek is 
fejlődnek, hanem  azért is, m ert a szocialista 
gazdaságban számos, tudatosan érvényesített 
áreltérítést alkalmaz az állam. Ebből következik, 
hogy a „torzíto tt” aktuális árak  miközben betöl
tik  hozzájuk rendelt fontos más gazdaságpoliti
kai funkcióikat, eltorzítottan tö ltik  be a távlati 
értékm érő szerepét. Ezért a térvárak, tervpers- 
pektívikus, perspektivikus árak nemcsak egysze
rűen  időben előrem utató prognosztizált árak, 
hanem  az eltérítésektől is m entes árak kell le
gyenek.

Az itt vázoltak lényegében érvényesek az ás
ványi nyersanyagok áraira  is. A nyersanyag- 
term elés „ táv lati” feltételeit meghatározó ú jra 
term elési ciklus vizsgálatakor azonban a term e
lésre, a term elés növekm ényére jellemző költ
ségeket nem  egyszerűen a reálisan prognoszti
zálható korszerű technika színvonalának figye
lem bevételével, hanem  a korszerű technika és a 
term észeti adottságok együttes hatásának meg
felelően kell m eghatározni.

A m egism ert újabb és újabb nyersanyaglelő
helyek —■ éppen úgy, m int a m ár korábban is 
ism ertek — term észeti adottságaik (települési 
adottságok, minőség, a fogyasztóktól való távol
ság stb.) tekintetében különbözőek és az ásvány
vagyon m ennyiségét illetően korlátozottak. így 
a jövőben sem változik meg az a helyzet, hogy 
— a fogyasztók oldaláról nézve —- a nyersanyag
lelőhelyek egyedenként m int nyersanyagforrá
sok korlátozottak és eltérő adottságnak. A ka
pacitáslétesítési lehetőségek korlátozottsága és 
term észeti adottságaikat illetően a lelőhelyek 
egymástól való különbözősége elegendően „erős 
meghatározó körülm ény” ahhoz, hogy a népgaz
dasági szükségletekkel összhangban a m inden
kori igénybeveendők sorából a legnagyobb költ

ségű, és nem  az átlagos költségű lelőhely költ
sége legyen a távlati ár alapja. Azaz a perspek
tivikus árban —  egyébként összhangban a mun- 
kaérték-elm élettel — a különbözeti bányajára
dék objektív létezését szükségszerűen el kell 
ismerni. (A különbözeti bányajáradék objektív 
létezése term észetes eredetű. A term elők elkü
lönültségének kiemelése az objektivitás igazolá
sához nem feltétlenül szükséges. Jóllehet el kell 
ism erni, hogy a tulajdonosi és term elői elkü
lönültség eltérő m ivolta a járadék valóságos ér
tékét motiválja.)

Az ásványi nyersanyagterm elés és az ásvány
vagyon gazdasági értékelésének gyakorlatában 
a perspektivikus árnak leginkább megfelelő ka
tegória az ún. műrevalósági költséghatár.

A  költséghatár meghatározásának néhány elvi 
kérdése

A  költséghatár leglényegesebb vonásaiban 
megfelel a perspektivikus nyersanyagár kategó
riájának:
— Kifejezi a m indenkori általános gazdaság- 

politikai célkitűzéseket. M eghatározása a 
népgazdaság egészének, a világpiaci feltéte
leket visszatükröző hatékonyságával össze- 
m érten történik.

— M inden esetben a reálisan előre jelezhető és 
elérhető legkorszerűbb kitermelési-feldolgo
zási technikát és technológiát vesszük alapul 
meghatározásához.

— Belső struk túrájában  megfelel a szocialista 
árképzés fő elveinek, valóságos költségeket 
és elvárható m értékű többletérték-term elést 
foglal magába.

— Ásványi nyersanyagokról lévén szó, magába 
foglalja az objektíve létező különbözeti há
ny ajáradékot.

Az ásványi nyersanyagok biztosításának for
rásai gazdaságunkban nemcsak a hazai lelőhe
lyek, hanem  a nyersanyagim port is. Másrészt 
távlati gazdasági érdekünk fűződhet ahhoz, 
hogy a hazai szükségleteket meghaladóan ren
delkezésre álló ásványi nyersanyagokból gazda
ságosan exportáljunk. Az ásványi nyersanyagok 
perspektivikus árát tehát az összes gazdaságo
san igénybevehető forrás: hazai és im port közül 
a legkedvezőtlenebb költségűddé még szükséges 
forrás valóságos költsége bázisán kell m eghatá
rozni. így szem betaláljuk m agunkat az im port 
valóságos költsége (ára) m eghatározásának szük
ségességével. (Ugyanide ju tunk, ha a még gaz
daságos export határesetét keressük.) Ebben a 
felfogásban tehá t nem  kell különbséget tenni
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forrás és forrás között. A különbözeti já 
radék létezését illetően sem kell semminemű 
megszorítást tenni, abban az esetben sem, ha 
történetesen egy im portforráshoz képest vala
mely hazai egyedi lelőhely különbözeti járadé
kot élvez. Más kérdés az, hogy a járadék moz
gásának ez esetben egyéb összetevőivel is szá
molni kell. Az im portforrás megjelenése azon
ban egy sor problém át vet fel.

Meg kell határozni az im port ásványi nyers
anyag perspektivikus árát. Ez azoknak az 
exportterm ékeknek a perspektivikus árával azo
nos, amelyekért azt valójában megszerezhetjük.

Ezzel kapcsolatban azonban egy sor prognosz
tikus feladatot kell megoldani:
— A kérdéses nyersanyag im portját reálisan 

biztosító forrásból származó nyersanyag árát 
valamilyen nemzetközi valutában előre meg 
kell becsülni.

— Ugyancsak prognosztizálni kell a nyersanyag 
im portját ellentételező exporttermék(ek) 
nemzetközi piacon érvényes perspektivikus 
árát, nemzetközi valutában és hazai perspek
tivikus árá t forintban.

— Ezen árak eredőjeként lehet meghatározni 
az im port nyersanyag perspektivikus árát 
forintban kifejezve.

Az ilyen módon meghatározott perspektivikus  
ár alapján gazdaságosnak m inősített nyers
anyagtermelés tehát a népgazdaság átlagosnál 
hatékonyabban term elő term elési szférája te r
melésével, az exportterm eléssel összemérten van 
értékelve (megvalósítása tehát gazdasági szük
ségszerűség). Fontosnak ta rtju k  ezt kihangsú
lyozni, ugyanis egyes m értékadó körökben ma 
is ta rtja  magát olyan nézet, m iszerint a hazai 
energia- és nyersanyagterm elés „valamilyen há
nyada” egyéb gazdaságpolitikai megfontolások 
alapján tekinthető szükségszerűnek, nem pedig 
azért, m ert annak gazdasági hatékonysága eléri, 
illetve meghaladja a népgazdaság által tám asz
tott általános gazdaságossági követelményeket.

De térjünk  még vissza az importforrásokból 
származó nyersanyagok perspektivikus árának 
problematikájához. A kérdés rendkívül bonyo
lult, a perspektivikus árak megbízható előrejel
zése azonban a nyersanyagterm elés gazdaságos
sága m egítélésének kulcskérdése.

A  feladat bonyolultságát különösen érzékel
teti az, hogy
— a népgazdaság egészének „optimális teljesí

tőképességét” kvantitative kell tudni érté
kelni, legalább azokban a perifériákban, ahol 
a hazai nyersanyagforrások igénybevétele 
helyett — alternatív  megoldásként — a nép- 
gazdasági term elés más fejlesztési irányok
ban bővíthető.

— Ugyanakkor gazdaságunk „nyíltságát” m eny- 
nyiségileg kifejezetten is próbatételnek kell 
alávetni, differenciáltan prognosztizálva a 
hazai források igénybevételét helyettesítő 
más népgazdasági szektorokban végzett 
növekm ény termelés reális világpiaci haté
konyságát. Emellett reálisan felm érve a 
nyersanyagok külföldi piacokról történő 
megszerzésének lehetőségeit.

Különös hangsúlyt kell adni a helyettesítő 
növekm ényterm elés differenciált hatékonysága 
kérdésének. Biztosan lehet ugyanis állítani, 
hogy egy adott időszakban valam ely gazdaság 
— különösen egy exportorientált gazdaság — 
exportvolum enének forszírozott növekedésétől 
az export gazdasági hatékonysága általában nem 
független.

Az im portált nyersanyagok célszerűen rend
szerint nem azonosak a prim er bányászati te r
mékekkel, hanem  a feldolgozási vertikum  ala- 
csonyabb-magasabb fokán m ár tú lju to tt áruk. 
A hazai term eléssel való egyértelm ű összeha
sonlításuk csakis azonos feldolgozási színvona
lon lehetséges. Ezért a prim er bányaterm ék 
árának m eghatározásakor figyelembe kell venni, 
hogy az im portterm ék árában a feldolgozási lép
csők „perspektivikus árnövelő” hatása érvénye
sül.

A feldolgozás perspektivikus árnövelő hatása 
megközelítőleg azonos a perspektivikus költsé
gek és a norm atív hatékonyság szerinti érték- 
növekedés összegével. Ez egyértelm űen kifeje
zésre ju tta tja , hogy a hazai prim er ásványi 
nyersanyagterm elés akkor gazdaságos, ha a reá 
épülő feldolgozási lépcsők is gazdaságosak. A 
nyersanyagterm elés gazdasági szükségszerűségét 
tehát a vertikum i lépcsőkben megvalósuló fel
dolgozással együtt értelmezzük.

Különösen a nyersanyagterm elés, -kutatás 
nagyobb távlatainak prognózisánál érdekes és 
fontos feladat lehet a feldolgozási vertikum ok 
hatékonyságának nemzetközi összehasonlítása. 
Jelenleg korszerűtlen és drága, vagy technikai
lag ugyan korszerű, de valam ilyen egyéb okból 
szam unkra jelenleg drága feldolgozási technoló
gia kellő körültekintés nélkül prognosztizált ára 
autom atikusan leértékeli a hazai prim er nyers
anyagokat is. Am ennyiben a prim er nyersanyag 
adott form ájában nem  képezi nemzetközi keres
kedelem tárgyát, nincs m it tenni. Akkor azon
ban, ha a prim er nyersanyag a külkereskedelem  
szokásos árucikkei közé tartozik, akkor a prim er 
nyersanyagárak prognózisa alapján is meg kell 
vizsgálni a hazai nyersanyag perspektivikus 
árát (a költséghatárt) és azt kedvezőbb feltételek 
figyelem bevételével kell m egállapítani.

Elvileg fordított eset is lehetséges: a „világ
átlagnál” lényegesen fejlettebb feldolgozási 
technológiával, vagy egyéb előnyökkel is ren 
delkezhetünk. Ez esetben látszólag felértékelő
dik a hazai prim er nyersanyag. Így azt kell 
ellenőrizni, hogy prim er nyersanyag im portálása 
ú tján  nem ju tunk-e kedvezőbb helyzetbe, m in t
ha hazai nyersanyagot term elnénk. Ez esetben 
ugyanis az im portált nyersanyag árá t — meg
felelő egyenértékesítés m ellet — a hazai 
nyersanyag ára nem haladhatja meg. ,

Az egyes ásványi nyersanyagok költséghatá
rá t (perspektivikus árát) az itt felsorolt szem
pontok m indegyikének szem előtt tartásával ha
tározzuk meg. M inden esetben feltárjuk  és fel
használjuk azokat az összefüggéseket, törvény- 
szerűségeket, amelyek vizsgálatához megfelelő 
információkkal rendelkezünk:
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így:
— a nyersanyagok világpiaci ára alakulásának 

tendenciáj át,
— a nyersanyagterm elés és -feldolgozás techni

kai és technológiai fejlődésének irányzatát 
és hatását,

— a hazai szükségletek alakulását,
— a nyersanyagim port reális lehetőségeit.

Azokat a tényezőket illetően, am elyekre néz
ve m ennyiségi összefüggések biztos feltárásához 
nem rendelkezünk elegendő információval és 
apparátussal, becsléseket alkalmazunk, amelyek 
esetében a nagy valószínűséggel lehetséges elté
rések a nyersanyagterm elés gazdasági hatékony
ságát kedvezően befolyásolják. A becslésekkel
— többek között — feltételezzük, hogy:
■— a népgazdaság exporthatékonysága (a devi

za-kiterm elési m utató tükrében) növekvő 
irányzatú,

— és, hogy a nyersanyagterm elés helyettesíté
sére szolgáló növekm ényexport az átlagos 
exporthatékonyságnál nem számottevően 
kedvezőtlenebb.

E megközelítés elfogadható alkalmazásának 
egyik feltétele, hogy a gazdaságosnak ítélhető 
hazai nyersanyagforrások köre ne szűküljön 
irreálisan kicsire.

Ez a megközelítés azt is biztosítja, hogy a 
nyersanyagterm elés táv lati m egvalósítására irá
nyuló stratégia keretébe tartozó döntések gaz
daságilag megfelelően orientáltak, és biztonsá
gosak legyenek.

Népgazdasági költségek

Bármely egyedi gazdasági tevékenység gazda
ságossági m egítélésének legalapvetőbb eszköze 
az á r és az egyedi tevékenység ráfordításainak 
összevetése. Mivel azonban a perspektivikus ár 
is valam ely m egkülönböztetett egyedi tevékeny
ség költségéből van levezetve, így végső soron 
m inden gazdasági megítélés költségek m eghatá
rozására és összevetésére vezethető vissza.

Valamely egyedi term elési tevékenység költ
ségének m eghatározása lényegében a vállalatok 
term elési költségeinek szám bavétele ú tján  tö r
ténik. Közgazdasági gyakorlatunkban ebből a 
következők adódnak:

A vállalatok költségei olyan „képzetes eleme
ket” tartalm aznak, am elyek csak a válla la toknál“ 
jelentenek valóságos költségeket, a népgazdaság 
szem pontjából valójában nem  költségek, hanem  
a képződő „többletérték” állam részéről történő 
elvonásának eszközei. Bonyolítja a helyzetet, 
hogy a jövedelem -elvonási tételek nem  csak 
tisztán többletértéket tartalm aznak, hanem  
olyan valóságos költségeket is, am elyeket az 
állam  saját hatáskörében közvetetten finanszí
roz. Másrészt a képzett költségelemek másik 
része nem m indig fedezi a valóságos népgazda
sági ráfordításokat. Pl. az amortizációs költségek 
évenkénti összege nem  mindig teszi ki a beruhá
zott tőke valóságos költségét. És más hasonlók.

Gazdaságirányítási gyakorlatunkban a leg
alapvetőbb döntésekben egyedi term elési tevé
kenység esetében is az állam  szerepe a m egha
tározó. Az állami döntés egyik meghatározó

tényezőjének, az egyedi költségeknek az előb
biekből adódó kalkulációs problémái vezettek el 
ahhoz — az adott helyzetben elkerülhetetlen 
gyakorlathoz —, am elyet ma m ár közkeletű 
szóhasználattal ún. népgazdasági szintű vizsgá
latnak nevezünk.

Az egyedi gazdasági tevékenység állami dön
téselőkészítését megalapozó ún. „népgazdasági 
szintű” vizsgálatokhoz, a „vállalati” költségek
ből — a lehetőség szerinti legnagyobb pontos
sággal — felépíteni kényszerülünk a valóságos, 
ún. népgazdasági költségeket. Ezek a következő 
elemekből építhetők fel, általában elfogadható 
pontossággal:
— Az élőm unka igénybevételének költségei: (B). 

A közvetlenül kifizetett összes bérek, já ran 
dóságok és az állam által közvetetten finan
szírozott, reáljövedelm et alkotó költségek 
összege.

— Az igénybevett eszközök és megvalósított 
létesítm ények költségei (T).
A beruházásokhoz szükséges tőke igénybevé
telét, valam int teljes és valóságos m egtérí
tését jelentő költségek, továbbá az eszközök 
és létesítm ények  üzemben tartásának, illetve 
fejlesztésének költségei.

— A felhasznált anyagok költségei (A).
Az így felépített népgazdasági költség meg

közelítő m ivolta alapvetően abból adódik, hogy 
az igénybevett eszközök előállításához, a léte
sítm ények megalkotásához felhasznált anyagok, 
nem népgazdasági költségükön, hanem  árukon 
vehetők csak számításba, és így valamekkora 
többletértéket m ár eleve magukba foglalnak.

A nyersanyagterm elés különböző távlatokban 
történő gazdasági értékelése során term észetesen 
a költségek időbeli változásával, éppen úgy, 
m int az árak esetében számolnunk kell. Ezzel 
kapcsolatban két feladatunk van:
■—■ Az egyes költségalkotó-elemek, bérek, anya

gok, eszközök költségváltozásának prognosz
tizálása, különös tek in tettel a forint „érté
kének” változására, és

— a term elést időben megelőzően létrehozott 
eszközök, megvalósított létesítm ények költ
ségeinek a folyamatos term elés szakaszában 
term elési költségként való megjelenítése.

Ez utóbbi feladat megoldását a pénz érték- 
változását kifejező tényezővel azonos kam atté
nyező alkalmazásával szám ított kamatos am orti
záció figyelembe vétele teszi lehetővé.

Külön meg kelL vizsgálnunk azt a kérdést, 
hogy a népgazdasági költségek között van-e a 
helye az állóeszközök létrehozásához szükséges 
„tőke „igénybevételi költségének”, valamekko
ra  kam at form ájában?

A gazdaságok nemzetközi kapcsolatrendszeré
nek mai fejlettségi fokán e költségekkel reálisan 
számolni kell. A népgazdaság fejlesztési célra 
rendszeresen igénybevesz idegen pénzforráso
kat, h itel form ájában. A hitel kam atai valóságos 
népgazdasági költségeket jelentenek.

Anélkül, hogy számszerű közelítésekbe bo
csátkoznánk, szólnunk kell ezzel összefüggésben 
egy objektíve érvényesülő tendenciáról:



E népgazdasági költségek összege annál na
gyobb, minél nagyobb m ennyiségű h ite lt ve
szünk igénybe. A hitel igénybevételének kény
szere pedig abból ered, hogy az adott időben 
rendelkezésre álló saját forrásokon felül finan
szírozunk fejlesztéseket.

A fejlesztési forrásokkal szembeni igénynö
vekedésnek, m int eredőnek, két összetevője van:
1. Az egyes és az ezekből integrálódó összes 

fejlesztéseket m ilyen m értékig beruházás
igényes term elési folyam atok alkotják.

2. A fejlesztések extenzitásának m értéke.

Nyilvánvaló, hogy a fejlesztések viszonylagos 
eszközigényességének növekedésével a források 
igénybevételének népgazdasági költségei pozitív 
korrelációban vannak. Következésképpen indo
kolt az egyes egyedi term elési tevékenységek 
valóságos népgazdasági költségei között -— a 
fejlesztési költségigényesség fajlagos értékének 
növekedésével arányos m értékű — tőkeigénybe
vételi költségeket szám ításba venni.

Amikor tehát a „beruházásokhoz szükséges 
tőke igénybevételi költségéről” beszélünk, a 
fenti értelm ezésnek megfelelően a valóságos 
népgazdasági költséget é rtjük  alatta.

A népgazdasági költségek az itt tárgyalt érte l
mezésben tisztán ráfordításokból állnak. Nem 
tartalm aznak olyan elemeket, amelyek a nyers
anyagterm elés megvalósítása m iatt népgazda
sági jövedelem más term elési szférákban tö r
ténő elm aradásából leszárm aztatottak, és így 
lényegében csak közvetetten tekinthetők költ
ségeknek.

A gazdasági hatékonyság kifejezése  
és értelmezési kérdései

A gazdasági hatékonyságot rendszerint az ár 
által reprezentált fajlagos term elési érték és a 
költségek, illetve az á r és a költségek m egkü
lönböztetett elemei (az invesztíciós költségek 
vagy az invesztíciós költségek és az élőmunka 
igénybevételi költségek összege) összevetése 
ú tján  fejezzük ki. Anélkül, hogy taglalnánk a 
fenti értelmezés szerinti, a költségek szem pont
jából totális, illetve parciális hatékonysági mé
rőszámok rendeltetését, foglalkoznunk kell a 
hatékonyság értelm ezésének a kom plex term e
lési folyam atok sajátosságai oldaláról megköze
lített, egyedi értelm ezési vonatkozásaival.

Minden, viszonylag önálló kom plex term elési 
folyam at m eghatározott term elési fázisokból te 
vődik össze. Például az ásványi nyersanyagok 
bányászata geológiai kutatásból, bányaépítésből, 
bányászati feltárásból, term elésből áll. Adott 
konkrét esetben a teljes term elési folyam atnak 
és egyes fázisainak időtartam a vagy eleve meg
határozott, vagy prognosztizálható.
— M eghatározhatók a hatékonysági m utatók a 

szóbanforgó term elési folyam at egészére a 
term elés teljes időtartam át magábanfog- 
lalóan. Ez esetben az egyes fázisokban reali
zált költségeket és a teljes term elés időtar
tam a alatt produkált term elési értéket, meg
felelő egyidejűsítés u tán  hasonlítjuk össze.

Ez esetben nem differenciálunk a term elési 
folyam at különböző szakaszaira általában el
térőnek adódó hatékonysági mérőszámok 
között.

— Lehetséges a hatékonyságnak más ta r
talm ú értelm ezése is, amikor is a term elési 
értéknek és a term elési költségeknek a há
nyadosaként képzett hatékonysági m utató 
d inam ikáját vizsgáljuk a term elés különböző 
időpontjaiban. Az előbbiekkel ellentétben ez 
esetben éppen a különböző időpontokban el
térő hatékonyság szerinti differenciálás a 
célkitűzés. Azon túlm enően, hogy a külön
böző invesztíciós és folyó költségek meg
felelő egyidejűsítését meg kell oldani, itt 
különös jelentősége van a költségek és az 
árak  időbeni változásának előrejelzésére 
szolgáló prognózisoknak.

— A közgazdasági elemzések gyakorlatában ál
talánosan alkalm azunk olyan hatékonysági 
mérőszámokat is, amelyek m ár m egkezdett 
term elési folyamatokhoz fűződő, a folyam at 
további sorsát lényegében meghatározó dön
tésekkel kapcsolatban nyernek értelm et. Mi
lyen lényegi döntések lehetségesek megkez
dett term elési folyam atokat illetően? A fo
lyam at leállítása, vagy folytatása. Végső so
ron tehá t m inden döntésnél vizsgálni kell a 
folyam at leállításának lehetőségét, annak 
ellenére, hogy az adott időpontot megelőző 
fázisokban a ráfordítások egy részét m ár a 
későbbi fázisok kiszolgálására vonatkozóan is 
realizáltuk.

T ekintettel arra, hogy a korábbi m unka
fázisokban eszközölt ráfordítások nem reverzál- 
hatók, term észetes, hogy a hatékonyságot a 
m egkezdett m unka teljes befejezésének  esetére 
vonatkozóan értelm ezzük.

A folyam at befejezésének hatékonyságát te r
mészetesen a folyam at befejezéséhez szükséges 
még hátralévő költségek alapján kell m eghatá
rozni. Az így értelm ezett hatékonysági m utatót 
alapul véve hozott döntésünk a folyam at foly
tatását illetően helyes, függetlenül attól, hogy 
a korábbi fázisokban hozott pozitív értelm ű 
döntések gazdaságilag helyesnek bizonyultak-e 
vagy sem.

Pl. egy konkrét term elési folyam atot szolgáló 
term elő erőforrások létesítése u tán  kiderült, 
hogy a folyam at jövőbeni gazdaságosságára vo
natkozó prognózis nem vált be. A term elési 
tevékenység összes ráfordításai m eghaladják, 
vagy nem  kívánt m értékig m egközelítik a te r 
mékek árát. A teljes term elési folyam at vesz
teséges lesz. Mégis indokolt a folyam at folyta
tása, ha a még hátralévő, pl. folyó költségek és 
az ár alapján szám ított hatékonysági m utató 
eléri a szükséges m értéket. Könnyen belátható 
ugyanis, hogy az így értelm ezett, megfelelően 
nagy hatékonyság esetén a folyam at folytatása
kor csökken a folyam at egészéhez fűződő 
„veszteség” a m inim álisra.

Az ásványi nyersanyagok term elése, de külö
nösen a nyersanyagvagyon gazdasági értékelése 
gyakorlatában a gazdasági hatékonyság ez 
utóbbi értelm ezése szerint já runk  el. Ennek 
indokai kézenfekvőek:
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Egy-egy egyedi ásványi nyersanyaglelőhely 
létezését és m űrevalóságát tetem es mennyiségű 
geológiai ku tatásra fordított költség alapján 
állapíthatjuk meg. A kutatás megkezdésekor 
kisebb-nagyobb m értékben valószínűsíthető a 
„gazdaságos” lelőhely megtalálása, de szinte 
sosem biztos.

Bárm ilyen jól előkészített bányalétesítési, fel
tárási program  megvalósításakor, a term észeti 
tényezők meghatározó jelentőségéből adódóan 
számolni kell azzal, hogy (egyedi esetenként) 
a beruházás nem éri el az előirányzott gazdasá
gossági színvonalat. Az ásványvagyon egyes 
részeinek eltérő term észeti adottságai m iatt 
azonban, szinte m inden esetben az a helyzet, 
hogy a vagyon egy része a teljes költség alapján 
gazdaságtalan lesz, azaz a vagyon egy tek in té
lyes részére nézve szinte m inden esetben szem
betaláljuk m agunkat a kitermelés, vagy vissza
hagyás kérdésében való döntés kényszerével.

Nemcsak a term észeti adottságok korlátozott 
megismeréséből, hanem  a kutatás, bányalétesí
tés, és a kiterm elés folyam atának általában igen 
hosszú időtartam a alatt a gazdasági környezet 
m egváltozásának hatásából eredően is igen je
lentős bizonytalansággal kell számolnunk akkor, 
amikor egy egyedi terü leten  a kutatást, vagy 
bányalétesítést elhatározzuk.

Elsősorban az itt felsoroltak m iatt szükség- 
szerű, hogy az ásványi nyersanyagterm elés, 
illetve a nyersanyagvagyon gazdasági értékelé
sénél a hatékonyság ezen legutóbb tárgyalt ér
telmezéséből induljunk ki. A konkrét gazdasá
gossági szám ításokat tehá t a még hátralévő ún. 
növekm ényköltségek  szerinti értelmezés alapján 
m eghatározott költségtényezők felhasználásával 
végezzük el.

Könnyen belátható, hogy egy m eghatározott 
lelőhelyen indítandó term elési folyam atra néz
ve, a növekmény költségek azonosak a teljes 
népgazdasági költséggel. Tekintettel arra, hogy 
a perspektivikus ár (költséghatár) m eghatáro
zása szinte kizárólagosan új források népgazda
sági költsége alapulvételével történik, nem adó
dik ellentmondás a költséghatár és a növek
m ényköltségek összevetéséből. A különböző 
egyedi nyersanyagterm elési — de bárm ely 
más term elési — folyam atokra nézve a pers
pektivikus ár és a növekményköltség alapján 
képzett hatékonysági mérőszám kifejezi gazda
sági érdekeltségünket a folyam at továbbfoly
tatását, vagy indítását illetően. Egyedi dönté
seinket egyértelm űen, helyesen determ inálja.

Természetesen nem vitatható  a teljes nép- 
gazdasági költség képzésének és alkalmazásá
nak célszerűsége, szükségessége és az ennek 
során levont következtetések jogossága sem, 
föltéve, hogy azok nem kerülnek ellentm on
dásba e döntések egyértelm ű determ ináltságával.

A z ásványi nyersanyagterm elés 
gazdasági hatékonyságának értékelése 
a költséghatár és reálköltség alapján

A  nyersanyagterm elés gazdasági hatékonysá
gát a gyakorlatban a költséghatár és reálköltség

hányadosának, a műrevalósági m utatónak segít
ségével m érjük.

A költséghatár értelm ezését a korábbiakban 
részletesen tárgyaltuk.

A reálköltség értelm ezését ■—- hivatkozva a 
korábbi fejezetekben tárgyaltakra — a követ
kezők szerint adjuk meg.
—• A reálköltséget a költséghatárhoz hasonlóan 

prognosztizált, perspektivikus költségek al
kotják. Ezek az adott term észeti és gazdasági 
körülm ények között racionálisan alkalmaz
ható átlagosan korszerű technikai feltétele
ket, és az egyes költségalkotó elemek időbeni 
változását tükrözik.

— Belső tartalm ukat illetően, „népgazdasági” 
költségek: a m unkaerő igénybevételének tel
jes valóságos költségét, a felhasznált, illetve 
felhasználandó anyagok és eszközök valósá
gos költségét, és az igénybeveendő „tőke” 
összes valóságos költségét tartalmazzák.

— A reálköltséget növekményköltségként értel
mezzük, m ert nem tartalm azza a m ár lezaj
lott m unkafolyam atok (meg nem takarítható) 
ráfordításait.

— A népgazdasági költségek értelmezésénél 
részletesen tárgyalt, tisztán költségként meg
határozott költségalkotó elemeken felül, kép
zetes „költségelemeket” is tartalm aznak. Ma
gukba foglalják: a m unkaerő igénybevételé

nek költségével arányos, és az esedékes invesz
tíciós költségből m eghatározott tényező alap
ján  kam atos-kam attal számolt, a népgazda
ságban általában reálisan elérhető, és így 
elvárható norm atívának tekintendő „többlet
értéket” . A tisztán költségalkotó elemek és 
a norm atív többletérték együttes számbavé
telének reális alapja abban rejlik, hogy a 
m unkaerő és invesztíció adott helyen történő 
felhasználásával elveszítjük a lehetőségét 
annak, hogy a népgazdaság tetszőleges más 
szférájában felhasználjuk azokat, ahol általá
ban a norm atíva szerinti többletérték biz
tosan m egterm elhető. Ha úgy tetszik a nép
gazdaságban általában elérhető eredmény- 
növekedés elm aradásával (veszteséggel) te r
heljük meg azt az egyedi tevékenységet, 
am inek érdekében a m unkaerőt felhasznál
tuk, illetve az invesztíciót megvalósítottuk.

Adott nyersanyagterm elés megvalósításához 
fűződő gazdasági érdekeltségünk kifejezésében 
a tiszta költségek és a norm atív eredményesség
ből származó tényezők együttes számbavétele 
nem szül ellentmondásokat. Olyan gazdasági 
feladatok megoldására, amelyeknél a fenti prob
léma jelentős ellentmondásokat okozhat, a reál
költségeket term észetesen nem alkalmazzuk.

E helyen célszerű néhány, az előzőekből ké
zenfekvőén adódó összefüggésre rám utatni.
— Adott időszakban a népgazdaság számára 

valamely nyersanyagból a még szükséges 
legkedvezőtlenebb nyersanyagforrás reál
költsége azonos a költséghatárral.

-— A költséghatár és a reálköltség hányadosá
ból képzett hatékonysági mérőszám értéke a 
még szükséges legkedvezőtlenebb forrás ese
tében éppen eggyel egyenlő, és ez azt fejezi 
ki, hogy a határeset hatékonysága azonos a
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népgazdaságban átlagosan (általánosan elér
hető és elvárható hatékonysággal.

— Bármely más egyedi forrás esetében e haté
konysági mérőszám azt fejezi ki, hogy a 
szóban forgó egyedi forrás igénybevételének 
hatékonysága hányszorosa a népgazdaságban 
általánosan elérhető és elvárható hatékony
ság m értékének.

Az ásványvagyon gazdasági értékelése, 
a műrevalósági minősítés

A nyersanyaglelőhelyek gazdasági értékelését 
csakis a ra jtuk  létesítendő potenciális nyers
anyagtermelés gazdaságosságának megítélésén 
keresztül, annak alapján végezhetjük el.

Ezt a téte lt a term észeti erőforrásokra vonat
kozóan Novozsilov szovjet közgazdász foglal- 
mazta meg a legáltalánosabban. A term észeti 
erőforrások gazdasági értékelése azonos annak a 
társadalmi-gazdasági hatásnak a kifejezésével, 
amelyet igénybevételük révén reálisan elérhe
tünk.

Ma is vannak, akik e tétel helyességét v ita t
ják, más megközelítést erőltetnek. Módszereik 
azonban kivétel nélkül olyan ellentmondások
hoz vezetnek, amelyeket a való élet nem tud 
elviselni.

Az előzőkből egyenesen következik, hogy a 
földben rejlő nyersanyagvagyon gazdasági érté
kelésének lényege nem más, m int a vagyonokra 
alapozva létesíthető nyersanyagterm elési lehető
ségek gazdaságossága számszerű param étereinek 
a nyersanyagvagy önhöz való hozzárendelései.

Ezáltal lényegében állást foglalunk amellett 
is, hogy az erőforrások igénybevételének társa
dalmi-gazdasági hatását a gazdaságossági haté
konysággal egyértelm űen m eghatározottnak is
m erjük el. A nyersanyagterm elés gazdasági ha
tékonyságának a költséghatár és reálköltség 
hányadosaként történő kifejezését a korábbi 
fejezetekben tárgyaltuk. Lényegében e m érő
számnak a megfelelő vagyonokhoz történő hoz
zárendelését tekintjük a nyersanyaglelőhelyek 
ásványvagyona gazdasági értékelése, a m űre
valósági minősítés lényegének és e m utatót 
nevezzük a továbbiakban műrevalósági m utató
nak.

Minél nagyobb a valamely vagyonhoz rendelt 
műrevalósági mutató, annál nagyobb annak 
nyersanyagforrásként történő igénybevételéhez 
fűződő gazdasági érdekünk. Azon ásványvagyo- 
nok igénybevétele nem indokolt (adott időszak
ban) amelyekre nézve a műrevalósági m utató 
értéke kisebb egynél.

E helyütt célszerű szólni a műrevalósági mi
nősítés alapvető rendeltetéséről, más gazdasági 
döntéseket előkészítő módszerekkel való össze
függésről is.

A műrevalósági minősítést az általános gaz
daságirányítási mechanizmus ásványi nyers
anyagok megítélése területén  érvényesülő részé
nek tekintjük. Rendeltetése, funkciója a nyers
anyagkutatás, ásványvagyonvédelem, nyers
anyagigénybevétel gazdaságilag helyes orientá
lása. Természetesen nem vitatjuk  a modern

eszközökkel és módszerekkel dolgozó döntéselő
készítési, összefüggésvizsgálati módszerek alkal
mazásának a helyességét, indokoltságát, ame
lyekkel ma a gyakorlatban találkozhatunk, 
mindaddig, amíg rendeltetésük reális korlátáit 
tiszteletben tartják .

A  műrevalósági minősítés 
speciális módszertani sajátosságai

A  távlati szükségletek, a term elési költségek, 
a világpiaci árak, a népgazdaság export révén 
elérhető általános devizakitermelési hatékony
sága stb. prognózisainak megalkotása, a népgaz
daságban elvárható többletértékterm elés nor
m atív m értékének differenciált meghatározása 
stb. módszertanilag általános közgazdasági prob
lém ának tekintendők. Ezzel szemben a nyers
anyagvagyon értékelésének két sajátosságát 
em elhetjük ki.

— A műrevalósági minősítés során sajátos fel
adatot jelent: egyrészt a term észetes álla
potú nyersanyagvagyon minőségi param éte
reinek függvényében a költséghatár diffe
renciált megállapítása. Ezt a feladatot úgy 
kell megoldani, hogy a költséghatárfüggvény 
a valóságnak megfelelően tükrözze az azonos 
rendeltetésű, de a minőségi param étereket 
tekintve eltérő adottságú nyersanyagvagyo- 
nok használati értékét.
Ugyancsak szükséges a különböző term é
szeti adottságokkal jellem zett vagyonrészek 
reálköltségének a term észeti param éterek és 
a megkutatottság, feltártság függvényében 
történő differenciált számításbavétele.

— Az egyes lelőhelyek ásványvagyona m eny- 
nyiségét tekintve különböző. Változatlanul 
hangsúlyozva azt, hogy a lelőhelyek igény- 
bevételéhez fűződő „gazdasági érdekeltsé
günket” elsődlegesen a műrevalósági mutató 
alapján ítéljük meg, az ásványvagyon volu
menének nemcsak naturális mértékegység
ben, hanem  gazdasági param éterekkel tör
ténő kifejezését is szükségesnek tartjuk . 
Hasonlóan ahhoz, m int ahogy különböző 
gazdasági hatékonyságú egyedi term elési te
vékenységeket nemcsak hatékonysági m uta
tójuk, hanem  egyedi term elési volumenük 
szerint is jellem eznünk kell. Az ásványva- 
gyonok esetében erre a célra a költséghatár 
és reálköltség különbségének a vagyon 
mennyiségével való szorzataként képzett 
potenciális népgazdasági eredménytömeget 
az ún. in situ értéket — használjuk.

A reálköltség értelmezéséből adódóan az in 
situ érték magába foglalja a lelőhely kutatása, 
bányászati feltárása során realizált m unka révén 
létrehozott érték, és a lelőhely term észeti adott
ságai által determ inált különbözeti bányajára- 
dék együttesét, nominális értékben.

A reálköltség értelmezéséből következik az is, 
hogy az adott helyzetben lehetséges alternatívák 
közül a helyesen megválasztott alternatíva biz
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tosítja a maximális in situ értéket és eszerint 
kell történjen a vagyon m űrevalósági minősí
tése is.

El-bői egyenesen következik, hogy a bizonyos 
m értékig m egkutatott, de különösen a feltárt 
ásványvagyonok esetében, az in situ értéken 
belül, a term észeti adottságok különbözőségéből 
eredő bányajáradék és a m ár befektetett és

értékesült m unka kölcsönösen meghatározzák 
egymást, és így együttes értékük meghatározását 
kell elsődleges feladatnak tekinteni. Egyes hazai 
szakértők e tém ában elfoglalt eltérő álláspont
jával ezúton kívánunk vitába szállni, akik e 
probléma dialektikus szemléletét mellőzve a 
bányajáradék elkülönített m eghatározását tekin
tik  elsődlegesen szükségesnek.

KÖZPONTI FÖLDTANI HIVATAL 
HATÁLYOS UTASÍTÁSOK JEGYZÉKE (1955—1979) 

(Készült a  M inisztertanács 2004/1980.. (I. 18.) Mt. h. 
szám ú határozata alapján)

(Lezárva 1979, decem ber 31.)
Budapest, 1980.

1955.
108/1955. (X. 4.) OFF

A halálosvégű balesetet szenvedettek hozzátartozója 
részére folyósítható térítések.

1961.
34/1961. (NIM É. 47.) OFF 

A földtani ku ta tás irányelvei.

1964.
11/1964. (V. 5.) OFF

A prognosztikus készletek m eghatározásának általános 
elvei és módszerei.

1965.
15/1965. (NIM É. 30.) KFH

A szakfelügyelet gyakorlásáról szóló 1007/1964. (III. 21.) 
Korm. sz. határozat végrehajtásáról a földtani ku ta tás 
területén.

1966.
2/1966. (II. 1.) KFH

Az összefoglaló földtani jelentések és készletszám ítások 
felülvizsgálatának rendje.

12/1966. (VII. 27.) KFH
A M agyar Á llam i Földtani In tézet és a  M agyar Á llami 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet éves ku ta tási tervé
nek és működési jelentésének összeállítása.

1967.
1/1967. (NIM É. 5.) KFH

A földtani ku tatási (összefoglaló) jelentés és készlet
szám ítás elkészítése.

1968.
23/1968. (NIM É. 26.) NIM—KFH 

A földtani ku ta tás tervezéséről, jóváhagyásáról, finan
szírozásáról és ellenőrzéséről.

1969.
2/1969. (NIM É. 5.) KFH

A földtani ku tatási keret te rhére  végzett kutatások 
műszaki ellenőrzése.

15/1969. (NIM É. 25.)
NIM—ÉVM—KGM—MÉM—OVH—MTTO—KFH 

Az ásványvagyon-gazdálkodás és ásványvagyon-véde- 
lem  rendje.

Sz. П./1969. (VI. 13.) KFH
A terü leti (megyei) földtani csoportok feladatai és ügy
rendje.

1970.
3/1970. (NIM É. 9.) KFH

A m egszűnt bányaüzem ek ásványvagyon-elszám olási 
rendje.

6/1970. (NIM É. 19.) KFH
A m űvelés a la tt álló bányaüzem ben visszahagyott ás- 
ványvagyonnak az  országos nyilvántartásból való tö r
lése.

25/1970. (NIM É. 30.) NIM—KFH 
Egyes ásványi nyersanyagok földtani ku tatási program 
jának  elkészítése.

Sz. n.,/1970. (I. 1.) KFH
Az Országos Ásványvagyon Bizottság ügyrendje.

1791.

6/1971. (NIM É. 33.) KFH
A földtani szakértők működésének engedélyezésével 
összefüggő kérdések szabályozása.

8/1971. (NIM É. 20.) NIM—KFH 
A szénhidrogén-kutatás és -feltárás egyes kérdéseinek 
rendezése.

Sz. П./1971. (I. 1.) KFH
Az Országos Ásványvagyon Bizottság Hidrogeológiai 
Szakbizottságának ügyrendje.

1972.
6/1972. (X. 3.) KFH

A M agyar Á llami Földtani Intézet keretében működő 
te rü le ti (megyei) földtani szolgálatok ásványvagyon- 
gazdálkodási és ásványvagyon-védelm i feladatai.

7/1972. (V. 18.) KFH
A Központi Földtani H ivatal és a felügyelete alá ta r 
tozó kutatóintézetek kapcsolattartási rendje.

9/1972. (IX. 1.) KFH
A sa já t szem élygépkocsi-használat engedélyezésének 
szabályozása a Központi Földtani H ivatalban.

10/1972. (IX. 1.) KFH
A felügyelet a la tt álló  ku ta tó  intézetek dolgozóinak 
— a belföldi hivatalos kiküldetés során  használt — 
sa já t személygépkocsi költségelszámolása.

12/1972. (IX. 29.) KFH
A szénhidrogén-előfordulások ásványvagyonának isme
retesség (kategóriák) szerinti osztályozása.

13/1972. (XII. 1.) KFH
Az ifjúságról szóló 1971. évi XV. törvénynek a Magyar- 
Á llami Földtani Intézet és a M agyar Á llam i Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézet terü letén  történő végre
hajtása.

1973.
1/1973. (VII. 16.) KFH

A titkosan kezelendő ásványi nyersanyagvagyon és 
geofizikai gravitációs mérési adatok.

1/1973. (VII. 16.) KFH 
Az állam titko t képező adatok köre.

6/1973. (NIM É. 23.) KFH
Az ásványvagyon-felhagyások engedélyezésének és 
ny ilván tartásának  rendje.



1971.8/1973. (VII. 1.) К  FH
A reprezentációról szóló 20/1973. (V. 15.) PM sz. ren 
delet végrehajtása a  Központi Földtani H ivatal belső 
szervezetében.

9/1973. (NIM É. 37.) KFH
A m élyfúrásokban végzendő m élyfúrás-geofizikai (ka- 
rotázs) vizsgálatok.

Sz. П./1973. (XI. 26.) KFH
A területi földtani szolgálatok szervezete és ügyrendi 
szabályzata.

1974.

7/1974. (I. 1.) KFH
A szénhidrogén földtani kutatási (összefoglaló) jelentés 
és vagyonszámítás elkészítése.

8/1974. (III. 1.) KFH

A Központi Földtani H ivatal törzsgárdaszabályzata.

1975.
5/1975. (V. 1.) KFH 

A „Központi K utatási A lap” képzése.

6/1975. (VI. 23.) KFH
Az üzemanyag takarékos és hatékony felhasználása, 
valam int az ezzel kapcsolatos gépkocsivezetői prém ium - 
rendszer m ódosítása a Központi Földtani H ivatalban.

7/1975. (X. 6.) KFH

A külföldi szervekkel és személyekkel való személyes 
kapcsolattartás módja.

8/1975. (X. 31.) KFH

A szolgálati titoknak minősülő adatok, illetve anyagok 
meghatározása.

1976.

5/1976. (VI. 21.) KFH

A KFH felügyelete a la tt működő kutatóintézetek gaz
dálkodási és anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 
106/1970. (PK. 13.) PM sz. utasítás végrehajtásával kap
csolatos rendelkeések m ódosítása és kiegészítése.

6/1976. (XI. 1.) KFH

Az ásványi nyersanyagvagyon központi nyilvántartása. 

7/1976. (IX. 22.) KFH

A külföldi kiküldetések engedélyezésének szabályozása.

1/1977. (I. 1.) KFH
A Központi Földtani H ivatal lakásépítési szabályzata.

3/1977. (VII. 8.) KFH
A hivatalvezetői értekezlet. -

4/1977, (X. 21.) KFH
A külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos ellátm ány keze
lésének és elszám olásának általános szabályai.

5281/1977. (NIM É. 21.) KFH 
A felszínalatti vízkészletek központi pénzügyi erőfor
rásokból történő kuta tásának  és feltárásának rendje.

1978.

1/1978. (NIM É. 10.) KFH—KkM—NIM 
A külföldi földtani tevékenység koordinálása.

2/1978. (IV. 24.) KFH
Az állam titok és a szolgálati titok  védelme.

4/1978. (V. 15.) KFH
Az elnökhelyettesekkel kapcsolatos m unkáltatói jogok 
gyakorlása.

5/1978. (V. 22.). KFH
A „Kiváló M unkáért” k itün tető  jelvény adományozása.

7/1978. (VI. 8.) KFH 
A hivatal belső tájékoztatási rendje.

8/1978. (NIM É. 26.) KFH—NIM 
A nagy és értékes ásványi nyersanyaglelőhelyek felde
rítésében résztvevők jutalm azása.

9/1978. (XI. 4.) KFH 
A szocialista m unkaversenyről.

10/1978. (XI. 10.) KFH
A M agyar Á llami Földtani Intézet helyzetének javítása.

11/1978. (NIM É. 1979. évi 2.) KFH 
Egyes földtani vonatkozású utasítások hatályon kívüli 
helyezése.

1979.
1/1979. (NIM É. 4.) KFH

A központi Földtani H ivatal „Szervezeti és Működési 
S zabályzatáénak  közzététele.

3/1979. (VI. 11.) KFH
A kutatási célú műszerek beszerzési rendje.

4/1979. (X. 5.) KFH
A m unkarendre vonatkozó egyes utasítások módosítása.

5/1979. (XII. 15.) KFH 
A rendezvények és a kiadványok.
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