
Á  készletek felosztása 
gazdaságossági szempontok szerint

írta: Benkő Ferenc

A  földtani ismeretesség alapján különböző 
kategóriákba sorolt készleteket minden esetben 
tovább kell csoportosítani gazdasági szempontok 
szerint is.

A  készletek gazdasági szempontok szerinti 
felosztásán azt értjük, hogy meghatározzuk a 
készleteknek azokat a részeit, ill. mennyiségeit, 
amelyek a bányászati-fejtési technika jelen
legi állása mellett gazdaságosan leművelhe- 
tők, s a feldolgozási technológia jelenlegi szín
vonala mellett gazdaságosan felhasználhatók. 
Az ilyen készleteket szoktuk műrevalónak is 
nevezni. Már a fenti meghatározás is jelzi, hogy 
a műrevalóság rendkívül komplex fogalom. 
Vonatkozik magára a nyersanyagra, annak mi
nőségére, vastagságára, sőt mennyiségére is 
de vonatkozik a nyersanyag településének 
Mélységére és földtani viszonyaira, sőt az elő
fordulás földrajzi helyzetére, nem beszélve a 
nyersanyag feldolgozásáról.

A  következőkben a készletek gazdaságos
i g  szerinti felosztásának néhány problémájá
u l  kívánok foglalkozni a szocialista és a tőkés 
országok viszonylatában kőszénelőfordulások 
napján, de az elmondottak értelemszerűen ér
vényesek más nyersanyagfajtákra is.

A  műrevalóság meghatározása nem köny- 
nyű feladat. A  készletszámítást végzőnek eh
hez a földtan és teleptan mellett bizonyos bá
nyászati, sőt közgazdasági ismeretekkel is kell 
rendelkeznie.

A  nyugati ország sok készletszámítási rend
szerében sok zavart és nehézséget okoz, hogy 
összekeverik és egyesíteni próbálják a készletek 
földtani ismeretesség és gazdaságosság szerin
ti beosztását. Ezt pedig a készletszámítás első 
fázisában még nem lehet megvalósítani: épp 
92 elvégzett számítások alapján lehet majd 
végérvényesen dönteni a műrevalóságról. Má- 
fok azzal próbálják a nehézséget elkerülni, 
d°gy a nem műrevaló készleteket eleve kire
kesztik a készletszámítás köréből, és csak a 
*nűrevaló készleteket veszik figyelembe. Ha 
ezt előzetesen, minden számítás nélkül el lehet
ne dönteni, nagyon könnyű dolga volna a kész- 
számításnak. Valójában azonban előbb — 
Ojdtani alapon — el kell végezni a készletszá- 

jnítást, s annak alapján eldönteni, hogy a kész
e k  műrevalónak tekinthetők-e vagy sem. Az 
zután más kérdés, hogy a nem műrevalónak 

. 12°nyuló készleteket készletnek fogjuk-e a 
ovábbiakban tekinteni.

Ha azonban számításkor csak a jelenleg 
gazdaságosan letermelHető készleteket vesszük 
Nyelembe, két durva hibát követünk el.

Először is jelentős készleteket kirekesztőnk 
i vizsgálódások köréből, méghozzá olyan kész- 
ír -,ef ’ amelyekkel a népgazdaság távolabbi 

Vojében feltétlenül számolni lehet. Közismert

dolog, hogy a fejtési technika, méginkább 
a feldolgozási technológia évről évre fejlődik. 
Olyan készletek, amelyeket 40— 50 évvel ez
előtt nem-műrevalónak vettek, ma művelés 
alatt vannak. A  dúsítási technológia megjaví
tása, pl. a flotálás felfedezése, és alkalmazása 
az érc elszegényedése miatt felhagyott bányák 
újranyitását, sőt meddőhányók feldolgozását 
lehetővé tette.

De akár napjainkat említhetjük, amikor 
folyik a tatabányai meddő hányok feldolgozása, 
s magyar-lengyel vegyes vállalat (Haldex) hasz
nosítja a lengyelországi feketekőszénmedencék 
meddőhányóit.

A  ma nem műrevaló készletek holnap mű- 
í’evalók lehetnek, s ha jelentős ilyen készletek 
vannak, egyrészt perspektívát jelentenek a jö
vő fejlődés számára, másrészt serkenti a bá
nyászatot a művelési technika fejlesztésére, a 
feldolgozót pedig a felhasználási technológia, 
ill. dúsítási módszerek tökéletesítésére.

A  jelenleg nem műrevaló készleteknek a 
számításból való teljes kirekesztése azt a másik 
hibát is jelenti, hogy a készletszámítások na
gyon nehézkessé válnak. A  műrevalóság ugya
nis nem állandó, hanem folytonosan változik 
A  művelés és feldolgozás módszereinek állandó 
tökéletesedésével az ipar követelményei egyre 
csökkennek. Ez természetesen nem zárja ki, 
hogy a nyersanyag új területen való felhasz
nálása esetleg szigorúbb követelményeket je
lent, de a tendencia a csökkenés irányába mu
tat —  sőt: a műrevalóságot befolyásoja az il
lető nyersanyagra irányuló népgazdasági igény 
kielégítésének_ mértéke is: minél nagyobb a 
hiány, annál kisebbek a követelmények; jelen
tős új készletek felfedezésével a követelmé
nyek nagyobbak is lehetnek!

A  tőkés országokban ez a tendencia a pil
lanatnyi konjuktúrával, ill. dekonjuktúrával 
kombinálódik, így bár tendenciájában csökkenő, 
de állandó időszakos emelkedések és vissza
esések között szabálytalanul hullámvonalban 
változó tendenciát mutat. Az állandóan változó 
műrevalósági feltételek a készletszámítások 
állandó újravégzését követelnék meg, ez pedig 
gyakorlatilag nem, illetve csak igen nagy mun
karáfordítással valósítható meg. Sokkal ész
szerűbb megoldás az, ha van olyan készletcso
portunk, amely a számítás időpontjában ugyan 
nem műrevaló, de remélhetőleg rövid időn be
lül azzá válhat, s így külön is meg van hatá
rozva. Arról nem is szükséges külön beszélni, 
milyen helytelen az a módszer, hogy a művelés 
során visszahagyott pilléreket és készleteket 
(1. később) nem veszik készletként figyelembe. 
Ez a készlet tulajdonképpen a termelési vesz
teség. A  készletszámítás egyik feladata éppen 
az, hogy kimutassa ezeket a veszteségeket, s
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ezen keresztül ösztönözzön a nyersanyag minél 
teljesebb letermelésére, a termelési veszteség 
csökkentésére, a művelési rendszer és fejtési 
technika tökéletesítésére. Ha ezzel nem foglal
koznék — már pedig ha csak a leművelhető kész
leteket nézi, ezzel nem foglalkozhat, — eleve 
szentesítené a készletekkel való rablógazdál
kodást is.

I. A  szocialista országok felosztása

A szocialista ország készletfelosztása ab
ból a helyes elvből indul ki, hogy először föld
tani ismeretessé^ük szerint kell számba venni 
a készleteket. Az ilyen módon kategorizált kész
letek egyben a készletek népgazdasági rendel
tetését, ill. felhasználhatóságának fokát is meg
szabják.

Ezt követően szükséges a készleteket a sze
rint felosztani, hogy az adott időben felhasznai- 
hatók-e, vagy csak később számíthatunk fel- 
használásukra.

A szocialista országok ebből a szempontból 
két csoportra osztják a készleteket: műre való 
és nem műrevaló, ill. a legtöbb országban hasz
nálatos elnevezés szerint mérleg- és mérlegen 
kívüli készletekre (4). Magyarországon a nem 
műrevaló (ill. mérlegen kívüli) készleteken be
lül tartalék-csoportot is elkülönítünk.

Az egyes készletcsoportokról a Magyaror
szágon érvényben levő előírások alapulvételé
vel a következőket mondhatjuk:

A) összes megkutatott (földtani) készlet

„Minden olyan ásványi nyersanyagkészle
tet, amelyet meghatározott területen és mély
ségben üzemi-termelő, földtani kutató és (bi
zonyos esetekben) geofizikai munkálatok alap
ján meghatároztak, összes megkutatott (föld
tani) készletnek nevezünk.’’ (3). Ez a készlet 
magában foglalja az A + B + C 1+ C 2 kategóriájú 
készletek teljes mennyiségét. A  földtani készlet 
igen komplex fogalom; meghatározott helyen 
kimutatott, meghatározott térfogatú és minő
ségű nyersanyagra vonatkozik.

A  földtani készleteknek ez a Magyaror
szágon használatos meghatározása teljes egé
szében, szinte változatlanul érvényes minden 
népi demokratikus országban és a Szovjetunió
ban is.

A  meghatározásból figyelemre méltó, hogj* 
a D kategóriájú „készleteket” nem lehet meg
kutatott (földtani) készletnek tekinteni; ez tel
jesen magától értetődő, mivel ezekre vonatko
zóan semmiféle konkrét kutatási adat nem áll 
rendelkezésre, tehát tulajdonképpen nem is te
kinthetők szoros értelemben vett készletnek; 
ezek csak földtani meggondolások alapján fel
tételezett nyersanyagmennyiségek.

Földtani készletnek tehát csak azokat a 
nyersanyagmennyiségeket vesszük, amelyeket 
valamilyen kutatólétesítménynek a nyersanyag 
megfelelő minőségben és vastagságban való je
lenlétére vonatkozó pozitív adatai alapján le
het meghatározni. A  földtani készlet meghatá
rozásában nincs utalás arra vonatkozóan, hogy

ipari szempontból műrevalónak tekinthető-e á 
készlet vagy sem. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy a földtani készleteket az ipar követel
ményeitől teljesen elszakítva lehet megha
tározni. A  készletszámítás az ipar céljaira 
készül, ki kell elégítenie annak napi köve
telményeit, de ki kell elégítenie távlati köve
telményeit is, adatokat adva az iparfejlesztés 
lehetőségeinek elbírálásához.

A készletszámítás az ásványi nyersanyagok 
mennyiségét veszi számításba. Maga az, hogy 
a nyersanyagot definiálnunk kell — meg kell 
határoznunk, mit számítunk nyersanyagnak, 
milyen alapon választjuk el a nyersanyagot a 
meddő anyagoktól — , már bizonyos előosztá- 
lyozást kíván, mintegy előzetes műrevalósági 
beosztást, mert ezt a határt az ipar követelmé
nyeitől keli függővé tenni. Ma Magyarországon 
a kőszénre vonatkozóan pl. a minimális ipari 
követelmény 3,000.000 kilokalória, a telep-ter
melékenységnek a fűtőértékkel bővített érté
kében kifejezve (teleptermelékenység =  vastag
ság és térfogatsúly szorzata). Ezen kívül felté
tel az is, hogy a vastagság legalább 0,4 m, a 
fűtőérték legalább 1500, egyes területeken — 
elsősorban a földes-fás barnakőszén területeken 
— 1000 kalória legyen. (2)

Ez a követelmény megadja mindazokat az 
adatokat, amelyek a készletszámítás elvégzé
séhez szükségesek. Ha a készletszámítás az ipar 
mai követelményeit akarná kielégíteni, csak 
azokat a készleteket kellene számba venni, ahol 

v . t . f =  3,000.000. feltéve, ha 
v =  legalább 0.40 m és f =  legalább 1500 

(1000) kalória; 
ahol: v  =  vastagság

t =  térfogatsúly 
f =  fűtőérték.

Ennek a készletnek a meghatározása két
ségtelenül helyes és szükséges, hiszen ez adja 
az ipar (bányászat) számára közvetlenül szám- 
bavehető készleteket, de ezen kívül meg kell 
adnunk egy másik készletcsoportot is, — fejlő
dési pespektívaként az ipar számára — , amely 
ma ugyan nem műrevaló, de a művelési tech
nika, ill. felhasználási mód javításával azzá 
válhat. Ennek meghatározására legcélszerűb
ben ugyancsak a fenti képlet megkötéseiből 
kaphatunk támpontot.

Alsó vastagsági határnak vegyük a 40 cm-t- 
mint a műszakilag még önállóan lefejthető telep 
legkisebb vastagságát, azzal azonban, hogy a 
másik megkötésünk nem a 3,000.000 kilokaló
ria, hanem az 1500 kalória lesz. Ezzel — figye
lembe véve, hogy az 1500 kalóriához a kőszé
nülés mértékétől függűen 1,4— 1.7 térfogatsúly 
tartozik —  tulajdonképpen a 3,000.000 kiló
kalóriát szállítottuk le 600,000— 1,100.000 kilo
kalóriára.

Ilyen módon tehát a földtani készletek 
meghatározásával eleve két készletcsoporttal 
számolhatunk tovább, az egyik a 3 millió kiló- 
kalóriás, a másik az ez alatti csoport. A föld
tani készlet a kettő összege lesz.

A földtani készleteket ezután népgazdasági 
szempontból két csoportra osztjuk: műrevaló
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es nem műrevaló készletre. A  műre való kész
letek további felosztásával nem foglalkozunk, 
mint ipari (kitermelhető) készlet, valamint a 
különböző bányászati feltártság szerinti felosz
tásokkal sem, mivel ez csak helyi feltételek 
szerint, s általában már nem földtani alapon 
végezhető el.

B) Műrevaló készletek

1. Az egyes országok megfogalmazásai

a) A  hazánkban érvényben levő utasítások 
szerint: „A z összes megkutatott (földtani) kész
letnek azokat az A +B +C i kategóriájú részeit 
soroljuk ide, amelyek kedvező földtani-telepü
lési viszonyaik, vastagságuk, minőségük és 
mennyiségük következtében a jelenlegi műsza
ki és gazdasági viszonyok mellett ipari felhasz
nálásra alkalmasak” . (3). „A  C2 kategóriájú 
készletek két esetben sorolhatók a műrevaló 
készletek közé: ha csatlakoznak az A, B vagy 
Ci kategóriának megfelelően megkutatott mű
revaló készletek határához, s attól csak a nyers
anyag minőségének megismerése tekintetében 
különböznek, de települési viszonyaik a bánya- 
művelésre kedvezők” , valamint, „ha egyes 
nyersanyagfajták bonyolult települési viszo
nyaik miatt a kutatási munkálatok során nem 
sorolhatók Ca-nél magasabb kategóriába, bár 
a megkutatottság mértéke a magas kategóriá
nak megfelel. (3)

b) A  szovjet általános előírás (25) nem ad
ja meg ilyen részletesen a műrevaló, ill. a 
Szovjetunióban használatos elnevezés szerint: 
balanszovij (mérleg) készlet meghatározását. 
A  szovjet utasítás mérlegkészletnek veszi azo
kat a készleteket, melyek az ipari követelmé
nyeket (=  kondíciók) kielégítik, s a termelés 
bányaműszaki feltételeinek megfelelnek. Az 
utasítás kitér arra, hogy a különböző védőpillé- 
rekben lévő készleteket (bányaüzem és főszállí
tóvágatok, ipari létesítmények, védett terüle
tek stb. védőpillérei) külön kell meghatározni, 
de azokat a mérlegkészletek közé kell sorolni.

c) Az NDK  általános előírása (24) teljesen 
megegyezik_a szovjet előírással, de meghatá
rozza a különböző kategóriájú mérlegkészletek 
(Bilanzvorráte) népgazdasági jelentőségét. E 
szerint a C2 katgóriájú mérlegkészletek a föld
tani kutatási munkához és távlati népgazdasági 
tervekhez való felhasználásra jogosítanak, a Ci 
kategóriájú mérlegkészletek ugyancsak a föld
tani kutatási munkákhoz és valamely iparág 
vagy üzem távlati tervének kidolgozására jogo
sítanak. Ha ezeket a készleteket különleges en
gedély alapján az üzemek műszaki terveinek 
kidolgozására és a beruházások kivitelezésére 
használják fel, a nyersanyag minőségét, fejtési 
és feldolgozási technológiáját és művelési v i
szonyait az A  kategóriának megfelelően kell 
kidolgozni, ill. meghatározni.

B kategóriájú mérlegkészletek a részletes 
földtani kutatások megindítására és a bányá
szati előtervek kidolgozására jogosítanak, A

készletekkel együtt pedig a műszaki tervek ki
dolgozására, s az üzemi berendezések építésé
hez szükséges beruházások igénylésére. Ha 
nincs kimutatva A  kategóriájú készlet, a Ci-nél 
elmondottak figyelembe vételével lehet őket 
erre a célra felhasználni.

Az A kategóriájú mérlegkészletek műszaki 
tervek kidolgozására s az üzemi berendezések 
építéséhez szükséges beruházások megvalósítá
sára használhatók fel.

d) A  Lengyel Népköztársaságban (48) 
ugyancsak a technika jelenlegi állása mellett 
kitermelésre alkalmas készleteket nevezik 
mérlegkészletnek. A  mérlegkészletek közé való 
besorolást külön szükségesnek tartják megin
dokolni. Az egyes kategóriák —  úppúgy, mint 
az NDK-ban vagy a többi népi demokratikus 
országban — más-más ipari rendeltetésűek.

e) A  többi népi demokratikus országnak a 
mérlegkészletekre vonatkozó előírásai meg
egyeznek a Szovjetunióban használatos beosz
tással (16, 17, 34). A népi demokratikus államok 
típus-osztályozása is (4) azokat a készleteket 
minősíti műrevalönak, melyek felhasználása 
gazdaságilag célszerű, és kielégíti az ipari kö
vetelményeket.

Általánosan megállapítható tehát, hogy a 
műrevaló készletek meghatározásában két 
szempont érvényesül: az egyik az ipari köve
telmények, a másik a bányaműszaki-gazdasági 
szempontok.

2. Ipari követelmények

Az ipari követelményeken (kondíciók) azo
kat az előírásokat értjük, amelyeket az ipar, 
ill. a bányászat a nyersanyaggal szemben tá
maszt.

Leggyakrabban a vastagság és minőség 
minimálisan elfogadható értékeit szokták ebben 
a vonatkozásban megadni, vagy a kettő szorza
tát (méterszázalék), a meddő közbetelepülések 
megengedhető maximális vastagságát, a maxi
mális számítási mélységet,^ sőt esetleg az elő
fordulás minimális készletét.

Az ipari követelmények (kondíciók) meg
határozásának módszereivel az elmúlt év nya
rán KGST munkacsoport ülés foglalkozott. A  
kondíciók meghatározás módszereinek ismerte
tése természetesen meghaladná a mostani tájé
koztató kereteit; ki kell azonban emelni az 
ipari követelmények itt szereplő megfogalma
zását. E szerint: ,,..a  kondíciók a föld mélyé
ben levő ásványi nyersanyag minőségével és 
mennyiségével szemben támasztott olyan 
szélső követelmények (egyes paraméterekre vo
natkozó minimális, másokra maximális), me
lyek mellett a művelési és beruházási költsé
gek az állam számára elfogadhatók.”

A  szocialista tábor európai országaiban a 
kőszénelőfordulásokra vonatkozóan pl. a követ
kező ipari követelmények vannak érvényben:

a) A  Magyar Népköztársaságban a kőszén
re érvényes ipari követelményeket már a föld
tani készleteknél ismertettük. Ez nem más,
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mint a teleptermelékenység (1 m2-re eső kész
let, tehát a vastagság és térfogatsúly t-ban ki
fejezett szorzata) és a fűtőérték szorzata. (2)

Ez az előírás azért nagyon szerencsés, mert 
egymást kiegyenlítőén veszi figyelembe — bi
zonyos minimális határértéken felül — a mi
nőséget és a vastagságot. Mégsem lehet azonban 
fenntartás nélkül egyetérteni használatával, 
mert a térfogatsúly beépítésével mintegy két
szeresen, egymást kiegyenlítőén veszi számba 
a minőséget. A  térfogatsúly növekedése ugya
nis rendszerint a meddő anyag, ill. a hamutar
talom növekedéséből ered — ez pedig csökkenti 
a fűtőértéket, tehát nagyobb térfogatsúly ese
tén kisebb fűtőérték is kielégíti a követel
ményt.

b) A  Lengyel Népköztársaságban (48) azo
kat a növényi anyagok átalakulása révén ke
letkezett képződményeket veszik kőszénnek, 
amelyek hamutartalma légszáraz anyagra vo
natkoztatva feketekőszén esetében legfeljebb 
23, barnakőszén esetében pedig legfeljebb 50%. 
A szapropél-kőszénre ezen kívül előírás az is, 
hogy a száraz lepárlás során nyert folyékony 
anyag kihozatala a nedvességmentes súlyra 
vonatkoztatva legalább 15% legyen.

Kőszénpalának azokat a kőzeteket veszik, 
amelyek hamutartalma nagyobb a szénanyag
nál; ezek fűtőértékének alsó határa 1700 kaló
ria.

ba) Az alsó- és felsősziléziai kőszénmeden
cékben az energetikai feketekőszenekre meg
állapított ipari követelmény legalább 0,8, kok
szolható feketekőszén esetén pedig 0,6 m vas
tagság, ha a telep 20°-nál kisebb dőlésű. Ha a 
telep dőlése meghaladja a 20°-ot, a fenti vas
tagságok 0,6, ill. 0,4 m-re módosulnak. A 
földtani készletekre vonatkozóan ezek a szá
mok: 0,4, ill. 0,3 m. (Külön —  de már a második 
csoportba tartozó — követelmény, hogy a bá
nyamezőnek legalább 100 millió t készlete le
gyen.)

bb) Barnakőszenekre vonatkozóan jóval 
összetettebb kívánalmak érvényesek.

(1) Külfejtésben

— a települési mélység legfeljebb 200 m 
lehet, de ez alól felmentést lehet adni. 
ha a telep vastag, s ehhez viszonyítva 
a fedő vékonyabb;

-----  a minimális telepvastagság 3,0 m,
kivtételesen kedvező helyzetben azon
ban lehet kevesebb is;

— a maximális fedő-telepvastagsági (te
hát m8/m3 és nem m3/t) arány nyugodt 
településű előforduláson legalább 150 
millió t készlet esetén 10:1, 100 millió 
t-ás előforduláson 5:1, 5 millió t-ig 3:1, 
de innen kezdve a készlet kisebb is le
het;

— az alsó minőségi határ 1600 kalória, 
ha a hamu és víztartalom együttesen 
70%-ot, a nedvességmentes hamutarta
lom pedig a 4Q°,o-ot nem haladja meg.

(2) Mély művelésben

— a legkisebb vastagság 2,5 m,
— a minőségi követelmény a külfejtésivel 

azonos;
— a legnagyobb települési mélység 150 m. 

kivéve, ha a bányaműszaki és hidro
geológiai viszonyok kedvezők;

— vizes fedő esetében 15, vizes fekvő ese
tén 3 m szigetelő védőréteget követel
nek meg.

c) A Csehszlovák Szocialista Köztársaság
ban kőszénmedencénként külön-külön vannak 
előírva az ipari követelmények; a vastagság 
és a mélység; a vastagsági követelményt a dő
léstől teszik függővé.

d) Bulgáriában ipari követelményként 
feketekőszénre a vastagság, hamu és kéntarta
lom van előírva, külön a kokszolható és külön 
az energetikai kőszénre, valamint az egy és 
többtelepes előfordulásokra. Antracitra a vas
tagság és hamutartalom szerepel az előírásban, 
egy és többtelepes előfordulásokon külön-kü
lön. Mindkét kőszénfajta esetében a dőlés is 
befolyásolja a vastagsági értékeket. Á  barna
kőszénre csak két követelmény van megállapít
va: települési mélység és hamutartalom, külön 
a külfejtésekre és külön a mélyművelésekre.

e) Romániában mindössze a minimális 
vastagságot követelik meg a készletszámítás 
során, mint feltétlenül teljesítendő ipari elő
írást.

f) A  Német Demokratikus Köztársaságban 
a barnakőszén ipari követelményei a követ
kezők: egy pádból álló telep esetén 2 m vas
tagság, két pad esetén 2,8, 3 pad esetén 3,6 
m vastagság, és legalább 1300 kalória fűtőér
ték. (Földtani készlet esetén az alsó vastagsági 
határ 1 m) (14). Feketekőszénre Zwickauban a 
műrevalóság alsó határa 60 cm és 50% hamu- 
tartalom; ugyanez a földtani készletekre vonat
kozóan 40 cm, ill. 65% (15).

g) A  Szovjetunióban az 1956. évi készlet
számítás alkalmával a feketekőszénkészleteket 
0,4, a barnakőszeneket pedig 0,5 m vastagságig 
vették számba. A  Donyec medencében 0,3 m-t 
vettek a vastagság alsó határának. Minőség te
kintetében 50% hamu volt az alsó határ, kivé
ve a Moszkvai medencét: itt ezt 60° o-ban álla
pították meg (36).

A műrevaló vastagság medencénként vál
tozik: feketekőszénre vonatkozóan 0,45— 1,00 m, 
barnakőszénre pedig 0,7— 1,0, kivéve a Moszk
vai medencét, ahol 1,1 m. Minőség tekinteté
ben a legkisebb hamutartalom 40— 50%, kivé
ve a Moszkvai medencét, ahol 60%-ot enged
tek meg. A  vastagság megengedhető alsó ha
tára függ a telep dőlésétől is; ugyanabban a 
medencében általában a meredek dőlésű tele
pekre 10 cm-£pl kisebb vastagságot engedé
lyeznek.

A  szovjetúnióbeli kőszénelőfordulások ipari 
követelményeit egyébként Izakszon nyomán 
(22) az 1. sz. táblázatban mutatjuk be:
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1. sz. táblázat

A kőszenek mürevalósági feltételei a Szovjetunióban
(Izakszon Sz, Sz. nyomán)

Előfordulás (medence) 
i  S megnevezése

Vastag-
Legki- ság , S

e, sebb mere- • Előfordulásos (medence)
■§§ lapos dek S o S S  i j  megnevezése a o í
^ — dőlés esetén ^ c/'~ — m 01

c,>0) Ü3N 3;0 a

Legki
sebb

lapos

Vastag
ság

mere
dek

dőlés esetén

G £5 2 00 o c V >1 cc 0C.C

1 2 3 4 5 6

I. Donyec medence
1. L-ö 0.45 0.45 45
2. S-A 0.45 0,45 40

II. Moszkvai medence 
3. B 0.90 45

III. Kuznyecki medence 

4. Feketekőszén L-A 0,70 0.60 40
5. Barnakőszén B 0.80 0.70 40

IV. Uráli medencék 
6. Kizeljovszki medence Zs-L o.eo 0 45 45
7. Cseljabinszki medence B 0.70 0.60 45
3. Kujurgazin, Babajevszk. 

Vorosilovszk, stb. B 1.00 45
9. Jegorsino A 0.60 0.50 40

>0. Bulanas—Jelkinszk G 0.70 0.60 40
11. Bogoszlovszk— 

Veszelovszk B 0.70 0.60 45
12. Volcsanszk B , 0,70 — 45

V. Karagandai medence 
13. Feketekőszén-

területek G, Zs, K. ö  0.60 0.50 40
14. Mihajlovo B 0.70 ___ 40

VI. Ekibasztuz 
15 Zs. K 0.60 0.50 50
16. Ö 1.00 1.00 50

VII. Középázsiai meden 
17. Szuljuktinszk

cék
B 0.70 40

IS- Angrenszk Lengerszk, 
Surabszk, Kizil-Kij B 0 80 40

19. Kok-Jangak, Narinszk, 
Tujukszk, Karagas L 0.60 0.50 40
Sargun K 0.60 0.50 40

21. Kugitang S 0 60 0.50 40
22. Bajszun ö 0.60 0.50 40

VIII. Irkuszki medence 
23 L 0.70 40

IX. Kanszk—Acsinszki 
24.

meds
B

nce
1.00 40

X. Bajkálon-túli medenecék 

25. Bukacsacsin L. G 0.60 0.50 40
29. Csernovo, Haranovszk B 0.90 — 40

A szovjet mürevalósági követelmények jól 
futatják akt is, milyen jelentősen változnak 
a követelmények a műszaki fejlődéssel:

A Donyec-medencében 1952 előtt a mai 
>45 m helyett 0,70, a Moszkvai medencében 
,90 helyett 1,40, a Karagandai-medencében a 

kokszolható kőszenekre 0,8—0,7 helyett 1,0, az 
energetikai kőszenekre pedig 0,5— 0,7 m helyett

1 2 3 4 5 6

27. Arbagovo-Holbonszk,

Tarbagatáj,
Guszinoozerszk B 0.90 0.70 ZO

28. L 0.70 — 40
XI. Minuszinszki medence •

XII. Távolkeleti előfordulások
29. Dél-Aldan Zs. K. Ö
30. Burejszk G 0.60 0.50 40
31. Kivdo-Rajcsihinszk B 1.00 — 40
32. Tavricsán B 0.70 — 40
33. Podgorodnyenszk S 0.70 — 40
34. Vorosilovszk ö ; 0,70 — 45
35. Lipovec L 0 70 — 40
36. Szűcs an L-Zs 0.60 0.50 45
37. Szucsan S 0.60 0.50 40
38 Artyomovszk B 1.00 — 40

XIII. Szahaün szigete
39. Feketekőszén S-L 0.60 0 50 40
40. Barnakőszén B 0.70 0.70 40

XIV. Grúzia
Jl. Tkibulj G, Zs 0,60 0.50 45
42. Tkvarcselj G .ö 0.60 0.50 50
43. Ahalcih B 0.70 — 45
44. Gelat B 0,60 — 45

XV. Dnyepr-medence
45. Barnakőszén B 0.90 — 40
46. Feketekőszén G 0.50 — 40

XVI. Lvov-Volhiniai medence
47. G 0.50 — 40

XVII. Pecsorai medence
48. L, S 0.60 0.50 40
Megjegyzés:

A kőszéntípusok jelzései:

Barnakőszén B
Feketekőszén,

hosszúlángú L
gázkőszén G
zsírkőszén Zs
kokszkőszén K
összesülő kazánszén ö
sovány kőszén S

Antracit A

0,6— 0,9 m volt a legkisebb számítási vastag
ság.

Hasonló módon változott a megengedhető 
hamutartalom is: a Donyec-medencében 30% 
helyett 45-re, a Moszkvai medencében 40-ről 
45-re, a Kuznyecki és Karagandai medencében 
30— 40-ről egységesen 40%-ra emelkedett (a 
hamutartalom abszolút száraz állapotra vonat
kozik). (17)
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3. Bányaműszaki-gazdasági feltételek

A  készletek műrevalóságának az ipari kö
vetelményeken kívül azonban egyéb feltételei 
is vannak. Azt lehetne mondani, hogy az ipari 
követelmények betartása elengedhetetlen ah
hoz, hogy a meghatározott földtani készlet mű- 
revaló készletként egyáltalában számba jöhes
sen, de még egyáltalában nem biztos, hogy va
lóban műrevaló (mérleg-)készlet lesz is.

A  műrevalóság további felételei az ipar köve
telményeinek ismertetése során itt-ott már je
lentkeztek: a települési mélység (Csehszlovákia, 
lengyel barnakőszén), a készlet nagysága (Len
gyel NK), védőréteg-viszonyok stb. Ahhoz te
hát, hogy az ipari követelményeknek — rend
szerint minőség és vastagság szempontjából — 
megfelelő készletek valóban műrevalók legye
nek, további követelményt kell kielégíteniök.

Ezeknek a követelményeknek a mérlege
lése már nehezebb feladat, és csupán földtani 
módszerekkel nem is mindig valósítható meg: 
itt már bányászati, sőt közgazdasági téren is 
otthon kell lennie a készletszámítás készítőjé
nek —  vagy elkerülhetetlenül odajutunk, hogy 
a kutató geológus készítette készletszámításc 
a termelő-geológusnak, bányásznak, közgazdász
nak át kell számolnia. De még ha ezt el is fo
gadjuk, a készletszámításnak és a vele kapcso
latos jelentésnek minden adatot meg kell ad
nia ahhoz, hogy ez az átszámítás lehetőleg pót
lólagos kutatások nélkül megnyugtatóan elvé
gezhető legyen.

Ezeket a feltételeket az alábbiakban, a nem 
műrevaló készletekkel kapcsolatban vesszük 
sorra.

C) Nem műrevaló készletek

A  hazai előírások szerint a nem műrevaló 
készletek csoportjába tartoznak mindazok a 
készletek, amelyek nem sorolhatók a műrevaló 
csoportba. Azaz konkréten: az A, B és C*. ka
tegóriájú készleteknek ... azok a részei nem 
műrevalóak, amelyek a jelenlegi műszaki fel
tételek és gazdasági viszonyok mellett nem al
kalmasak ipari felhasználásra, de a műszaki 
fejlődés során és a gazdasági viszonyok meg
változásával alkalmassá válhatnak arra” . (3)

Ennek a készletcsoportnak a meghatározá
sa azért szükséges, hogy elvégezhessük az ösz- 
szes nyersanyagkészletek legteljesebb ipari ér
tékelését, és tisztázzuk az előírásoknak meg 
nem felelő nyersanyagok mennyiségét is, mi
vel ez a jövő tartaléka lehet ipari felhasználás 
tekintetében.

1. Az egyes országok álláspontjai

a) A  magyar előírások. A  hazai általános 
előírások (3) szerint a következő készletek tar
toznak ide:

aa) Ipari követelményeknek nem megfelelő 
készletek. Eleve nem műrevalóak az ipari 
követelményeknek meg nem felelő készle
tek, vagyis „ ___a közvetlenül a hasznosítható
nyersanyag műrevaló része alatt vagy felett

elhelyezkedő rosszabb minőségű részek, vala
mint a rossz minőségűek miatt jelenleg fel nem 
használható egyéb nyersanyagkészletek” , de ide 
tartoznak azok a . készletek is, amelyek vas
tagsága kisebb az előforduláson elfogadott fe j
tési vastagságnál.” Ide tartoznak tehát minde
nek előtt az ipari követelményeknek nem meg
felelő készletek, vagyis a földtani készletnek 
az a része, amely minőségi és vastagsági okok 
miatt eleve nem is jöhet számba műrevaló 
készletként, vagyis az a készlet, amely a számí
tási feltételeknek megfelel, de a 3,000.000 ki- 
lókalóriás követelményt nem elégíti ki.

A  továbbiakban tehát már csak azokat az 
eseteket kell megvizsgálni, amikor a készlet 
nem vehető műrevalónak, noha a vastagsági 
és minőségi ipari követelményeknek megfelel:

ab) A  készlet nagysága is akadálya lehet a 
műrevalóságnak. A  nyersanyag kis értéke vagy 
az előfordulás kis készlete miatt is lehet nem 
műrevaló a készlet: nyilvánvalóan egy néhány 
ezer t-ás készletre aligha érdemes a bányá
szati feltárásokat elvégezni, főleg ha azok vár
ható költsége a termelési költségek figyelembe 
vételével nagyobb lesz a nyersanyag teljes ér
tékénél. A  kőszénkészletek műrevalóságával 
foglalkozó nehézipari minisztériumi előírás (2) 
is megemlíti ezt a feltételt azzal, hogy a műre- 
nem-valóságot ebben az esetben a bánya beru
házási szükségletének amortizációs vizsgálatá
val lehet megállapítani, kivéve, ha az előfor
dulás különleges népgazdasági jelentősége a na
gyobb fajlagos beruházást is indokolttá teszi.

ac) A  kedvezőtlen földtani település szin
tén akadálya lehet annak, hogy az ipari köve
telményeknek egyébként megfelelő készletet 
műrevaló csoportba lehessen sorolni. A  kedve
zőtlen földtani település miatt ugyanis a nyers
anyag ‘kitermelése, ha nem is lehetetlen, de 
gazdaságosan nem végezhető el. A  leggyakoribb 
ilyen földtani okok a következők (2):

(1) Ha a települési mélység túlságosan 
nagy, s e miatt a jelenlegi műszaki felkészült
ségi fok mellett a termelvények kiszállítása, a 
bánya szellőztetése, víztelenítése, fenntartása 
gazdaságosan nem oldható meg. Megakadályoz
hatja az egyébként azonos mélységben települi 
előfordulások közül egyiknek a műrevalóságát 
a különleges módon végzendő, s ezért nagyobb 
költséggel járó aknamélyítés, vagy általában 
az e miatti nagyobb beruházási igény, s az elő- 
kalkulálhatóan nagyobb termelési költség.

(2) Műre nem való lehet az ipari követel
ményeknek egyébként megfelelő készlet a ked
vezőtlen, különleges telepdőlés következtében 
is, ha e miatt az adott medencében kialakít
ható gazdaságos fejtési módszerrel nem termel
hető ki. Ilyen helyzet fordulhat elő a medencék 
peremein települési okok miatt meredekebb 
dőlésű (hibás bányászati megnevezéssel: „fel- 
kenődött” ), bár esetleg egyébként változatlan 
vastagságú és minőségű teleprészeken.

(3) Ugyancsak műre nem való lehet a kész
let akkor, ha a mellékkőzetek (fedő vagy fekvő)
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különösen kis szilárdsága miatt olyan bánya
biztosítási munkálatok szükségesek, amelyek a 
nyersanyag kitermelését gazdaságtalanná ten
nék.

(4) A  zavart település (vetős, lencsés elő
fordulás) akkor teszi szükségessé az egyébként 
ipari követelményeknek megfelelő készletek
nek a nem műre való csoportba'sorolását, ha a 
zavart település miatt a fejtési-elővájási arány 
olyan mértékben eltolódik, vagy olyan mértékű 
nreddőmunkák elvégzése szükséges, ami miatt a 
a termelési költségek megengedhetetlenül meg
növekednének, vagy a teljesítmények rendkí
vül visszaesnének. (Tájékoztatásul közli az elő
írás, hogy országosan 7Ö— 30 a gazdaságos fej
tési-elővájási arány, s csak kivételesen jó elő- 
vájási teljesítményű bányákban lehet 50—60° o, 

de ott sem tartósan).
(5) Ugyancsak megakadályozhatja a készlet 

ntűrevalóságát a kedvezőtlen vízföldtani hely
zet, a vízveszélyesség is. A hazai kőszénbányá
szatban a dunántúli, elsősorban a dorogi és ta
tabányai barnakőszénterületeken a fekvőben 
levő karsztvíz okozza a legnagyobb veszélyt, 
az északmagyarországi, főleg a földes-fás bar
nakőszénterületeken pedig a fedőben, de a fek
vőben és a telepek között is előforduló nyomás 
alatt levő, vízzel telített homokrétegek.

A dorogi és tatabányai bányászati tapaszta
latok alapján — megfelelő kőzetminőség esetén 
— a védőréteg akkor nyújt biztonságot, ha min
den atmoszféra víznyomásra 1,0— 1,5 m védő
réteg esik. Homoktartalmú agyagra természe
tesen nagyobb fajlagos értéket kell megállapí
tani.

Fedőben levő víz esetén nagyobb védő
rétegvastagsággal kell számolni, mert a fe jté
sek nyomán a fedőrétegek behajlanak vagy le
szakadnak. Gyakorlati tapasztalatok szerint om- 
lasztásos fejtés esetén akkor lehet vízveszély 
szempontjából „ megfelelőnek tekinteni a tele
pülést, ha telepről a legközelebbi vizet tartal
mazó rétegig terjedő távolság (h) az 1 m-rel 
megnövelt lefejtett telepvastagság (v) 10-szere- 
se, azaz h=  10 (v+1).

Ha a telepek nyomás alatt álló (artézi) 
vizet tartalmazó rétegek mentén vagy azok kö
zelében helyezkednek el, a leművelhetőséget 
szintén az 1 atmoszféra nyomásra eső szigetelő- 
réteg vastagsága határozza meg. Ez hazai ta
pasztalatok szerint 2 m. Sajnos, a hazai földes
fás barnakőszén bányászatában ez a védőréteg 
részben magának a telepnek egy része, ami azt 
jelenti, hogy mélyművelésben a telepet nem le
het teljes vastagságban lefejteni, hanem azt 
védőrétegként részben vissza kell hagyni. Ma
ga ez az egyetlen ok is sürgőssé teszi sok egyéb 
előnyével együtt a külfejtéses lignittermelés 
mielőbbi nagyobbméretű megszervezését.

Ha a fedő vagy feküvíz esetén a védőré- 
fegviszonyok az előzőknél kedvezőtlenebbek, a 
készleteket a nem műrevaló csoportba kell so
rolni. Az említett utasítás itt is több csoport 
kialakítását javasolja a fajlagos védőrétegvas

tagságok szerint, hogy hatékonyabb védekezési 
mód kialakítása esetén a készleteket könnyeb
ben át lehessen csoportosítani. (Ez is indokolja 
a tartalékkészletek különválasztását, mint olyan 
csoportot, amely igen közel áll a műrevalóhoz, 
bár az adott időben kétségtelenül nem műre
való.)

ad) Kedvezőtlen földrajzi helyzet. A  la
kott területtől, közlekedési útvonalaktól távol
fekvő előfordulás készlete — főleg, ha nem 
nagy — szintén nem műrevaló, ha nem gazda
ságos a megfelelő szállítóút kiépítése a bánya
nyitáshoz, és az üzemeltetéshez szükséges mun
kaerő biztosítása akár kolonizációval, akár a 
munkásszállítás megszervezésével nem lehetsé
ges.

Hazánkban ez az ok ma már gyakorlatilag 
csak elméleti jelentőségű, mert elképzelhetet
len, hogy bármely kőszénterület kizárólagosan 
e miatt ne lenne műrevaló: országunk közleke
dési és szállítási viszonyai sokkal jobbak annál, 
semhogy ilyen területekről komolyan beszél
hetnénk. (35).

*

A felsorolt műrevalósági feltételeket a 
készlet elbírálásakor nem önmagunkban, hanem 
egymással összevetve és összefüggéseikben kell 
figyelembe venni, mert elegendő lehet ugyan 
egyetlen feltétel is ahhoz, hogy a készletet ne 
lehessen a műrevaló csoportba sorolni, de lehet
séges az is, hogy több kedvező körülmény le
hetővé teszi egy kedvezőtlen tényező hatásá
nak kiküszöbölését (v. ö. nagy készlet, kedvező 
helyzet, jó minőség esetén az aktív vízvédelem 
megszervezése 1,5-nél kisebb fajlagos védőréteg 
mellett stb.).

Megjegyzendő, hogy a hazai bányászati 
szakirodalom egy része nem követi pontosan 
ezeket a megnevezéseket: így a Bányaművelés- 
tan tankönyv is (48) műrevaló készlet helyett 
„tervezés alapját képező” ásványvagyont említ; 
helyesen használja viszont az ipari készlettel 
analóg értelemben az ipari ásványvagyon meg
jelölést.

b) A szovjet felfogás.

ba) A  szovjet 'készletszámítási előírások (25) 
lényegesen rövidebben és általánosabban fogal
mazzák meg a nem műrevaló készletek megfe
lelő (mérlegen kívüli =  zabalanszovije) készlet
csoportot. Ide tartoznak a nem megfelelő minő
ségű és kisvastagságú telepek; azok a készletek, 
melyek termelése különösen nehéz, vagy fel- 
dolgozási módja még tisztázatlan, de mégis 
olyan nyersanyagként kezelhetők, amely a ké
sőbbiekben ipari felhasználás szempontjából 
számításba jöhetnek.

Az eddig elmondottak alapján nincs lé
nyeges különbség a magyar es szovjet csoporto
sítás elvei között. Lényeges különbség azonban 
az, hogy a pillérekben maradó készleteket — 
akár az ideiglenes, akár a végleges pillérek 
készletét — a szovjet felfogás szerint a mérleg
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készletek közé kell sorolni, feltéve, ha megfelel
nek az ipari követelményeknek. (Erre a kér
désre még visszatérünk.)

bb) Egyes szerzők fejtegetései.
(1) Mironov szerint (29) az ipari követel

mények tekintetében az energetikai és tech
nikai felhasználásra alkalmas kőszeneket telje
sen külön kellene kezelni. Rámutat a kondí
ciók megállapításának néhány hiányosságára: 
a vastagság alsó határa túlságosan nagy terüle
tekre, egész medencékre egységesen van meg
állapítva, holott többtelepes előfordulásokon 
nem mindegy, hogy a vékony telepek hogyan 
helyezkednek el a vastagokhoz képest; egy
általában: külön leművelhetők-e, főleg ha az 
összlet felső részében vannak. Külön bonyoló
dik a helyzet, ha a medencében többféle kő
széntípus van, ezekre ugyanis helytelen volna 
azonos vastagsági határértékeket megadni.

Fokozott figyelmet kellene szerinte fordí
tani a leművelés számos, részletesen ritkán 
vizsgált tényezőjére (külfejtési lehetőségek, 
mélység, hőmérséklet, gáztartalom a meddő 
közbetelepülések, s a fedő-fekvő kőzetek áílé- 
konyságú úszóhomok-lencsék, duzzadó réte
gek stb.). Szerinte a gazdaságossági számításo
kat már az előzetes kutatások során kell elvé
gezni, s a mérlegen kívül készleteken belül két 
csoportot kellene elkülöníteni: külön kellene 
kezelni azokat a készleteket, ahol az egész elő
fordulás nem műrevaló, s külön azokat, ahol 
csupán az előfordulások egyes telepei nem mű- 
revalók,

(2) Az előfordulás művelésének gazdasá
gosságát földtani, bányaföldtani és földrajzi 
tényezők szabják meg, Perkulj (31) a Kuznyec- 
ki medencében végzett gazdaságossági számítá
sai alapján a legfontosabb bányaföldtani ténye
zők közt a mélységet, telepvastagságot, az 1 
m2-re eső kőszénmennyiséget és a dőlést említi. 
Igen fontosnak tartja a genetikai típust: a táb
lás típus egészében külfejtésre alkalmas lehet, 
a geoszinklinális típusnak azonban csak a pe
remi része, igaz, hogy itt a kőszénülés foka 
nagyobb. A  kőszénülés fokot és kőzettani össze
tételt, szilárdságot említi, mint ami a dúsítás 
és felhasználás lehetőségét megszabja. Az is
mert földrajzi tényezők mellett pozitív ténye
zőként említi érc, negatív tényezőként a kőolaj- 
földgázelőfordulások közellétét.

c) A  Német Demokratikus Köztársaság 
álláspontja.

A  Német Demokratikus Köztársaság új 
barnakőszénosztályozása (14) a vastagságot, 
mélységet, települést, a készlet nagyságát és a 
minőséget veszi a mérleg, ill. mérlegen kívüli 
(Bilanz —  ill. Ausserbilanz) készletek meghatá
rozójának. Kiemeli, hogy ezek a tényezők köl
csönösen befolyásolják egymást, együttesen hat
nak, s meghatározásuk közgazdasági számításo
kat igényel.

Nagy jelentőséget tulajdonítanak annak, 
hogy a nyersanyag fejtési, előkészítési és kohó-

sítási vagy egyéb feldolgozási technológiája is
meretes legyen. E nélkül nemcsak hogy a mér
legen kívüli csoportba helyezik a készletet, ha
nem Ci-nél magasabb kategóriába sem engedik 
sorolni.

Az ideiglenes pilléreket (kisebb értékű la
kó és ipartelepek, aknák, külfejtési nyitóárok, 
közlekedési utak, kisebb vízfolyások alatti pil
lérek) — , ha egyéb feltételeknek megfelelnek, 
mérlegkészletnek tekintik. A  véglegesen vis£- 
szahagyott pilléreket (nagyobb lakó- és iparte
lepek, fontos közlekedési utak, nagy vízfolyá
sok, árterek alatti pillérek) viszont a mérlegen 
kívüli csoportba sorolják, mivel ezek lefejtése 
gazdaságilag nem indokolt, vagy csak hosszú 
idő múlva lehetséges. Különlegesen bírálják el 
azokat a félreeső helyeken visszahagyott pillé
reket, melyek leművelése igen gazdaságtalan 
lenne: ezeket feltételesen nem műrevaló kész
letként külön tartják nyilván.

A  német készletcsoportosítási elvek meg
lehetősen általánosak, a vastagság és minőség 
kivételével nem is közölnek konkrét utaláso
kat; ezeket egyébként a műrevaló készletekkel 
kapcsolatosan már ismertettem — , de elvileg 
mind egyeznek a szovjet megfogalmazással, ill* 
a magyarral is —  kivéve a visszahagyott pillé
reket.

Az osztályozás a mérlegen kívüli" készletek 
jelentőségét abban látja, hogy feljogosít új 
fejtési, előkészítési, kohósítási vagy egyéb fel
használási munkák, valamint a meglévők töké
letesítésének finanszírozására.

d5 A  többi népi demokratikus országok 
besorolásának elvei megegyeznek a Szovjet- 
únióéval, bizonyos eltérések a pillérkészletekről 
vallott felfogásban mutatkoznak. (1. később.)

2. A műrevalóság fő problémái

a) A meghatározás színvonala.
A  műrevalósági határok megállapításánál 

egyik legfontosabb kérdés: milyen műszaki-gaz
dasági színvonal alapján történik ez. Közismert 
dolog, hogy a különböző üzemek különböző 
műszaki színvonalon dolgoznak. Vannak el
avult, s vannak igen fejlett technikával dolgo
zók. Az elképzelhetetlen és teljes zűrzavarra 
vezetne, ha minden bányára külön-külön kelle
ne a műrevalósági határokat megállapítani. 
Egységes határok esetén viszont csak az adott 
időben meglévő legfejlettebb technika alapján 
lehet a határozatot megállapítani, mert a kész
letszámításnak nem lehet célja olyan felmérés 
elvégzése, amely objektíve az elmaradt tech
nika konzerválásra irányul. (41)

Az említett KGST tanácskozás is megerősí
tette azt az elvet, hogy az ipari követelmények 
a leghaladóbb, legfejlettebb nyersanyagterme
lési és feldolgozási színvonaltól függnek.

A műrevalósági feltételeket tehát azonos, 
vagy hasonló földtani viszonyok esetén a kü
lönböző előfordulásokra azonos módon kel) 
meghatározni, függetlenül attól, hogy az adott 
területen milyen műszaki színvonalon folyik



vagy fog folyni a termelés, s ezeket a határokat 
a legkorszerűbb fejtési és feldolgozási viszonyok 
alapján kell kialakítani.

Ügyelni kell arra is, hogy a számításnak 
a nyersanyagkincs teljes letermelésére kell 
ösztönöznie — a bányászat viszont általában 
igyekszik a vékonyabb telepet elhagyni, a be- 
ágyazásos telepek helyett ate egységes felépíté
sűeket fejteni. A  készletszámítás az ipar, a bá
nyászat számára készül: de ilyen napi terme
lési érdekek kielégítése céljából végzett számí
tás nem szolgálná a népgazdaság általános ér
dekeit.

A  műrevalósági fogalom természetesen tá
volról sem azonos a kitermelhetőség fogalmá
val. A  mai technikai fejlettség mellett műsza
kilag bármely előfordulás készlete kitermel
hető, mint egyes nyugati szerzők maguk is jel
zik (23), kérdéses azonban, hogy a ráfordítások 
figyelembe vételével célszerű-e ez a kiterme
lés, akár a termelés közvetlen költségeit néz
zük, akár a gyengébb minőségű nyersanyag fel- 
használásával kapcsolatos többletráfordításokat.

Nehéz és bonyolult feladat a műrevalósági 
határok megállapítása azért is, mert a felhasz
nálás igényeit nem mindig lehet közvetlenül 
alapnak elfogadni (bizonyos minőség pl. lehet, 
hogy közvetlenül nem, de dúsítással biztosít
ható.)

A  készlet műrevalóságának eldöntése nem 
egyszeri folyamat; az ipari követelmények alap
ján kiszámtíott készlet meghatározása csak az 
első lépés. Későbbi számítások és vizsgálatok 
döntik el, célszerű-e az adott előfordulásra üze
met telepíteni, s ebben lehet, hogy nem a geo
lógusé lesz a döntő szó, sokai inkább a tervhi
vatal, vagy hasonló szerv fogja ezt a kérdést 
eldönteni. Ezek a későbbi vizsgálatok rendsze
rint a minőségi vagy vastagsági határok változ
tatásával több változatot dolgoznak ki, és hatá
rozzák meg, hogy melyik változat esetén lesz 
a leghatékonyabb a beruházás, beleértve eset
leg a nyersanyag teljes letermeléséhez szüksé
ges pótlólagos beruházások hatékonyságát is.

A  készleteknek ezt a gazdasági értékelését 
nem szabad magával a tényleges készletszámí
tással összetéveszteni.

A  geológusnak a kutatás során és rend
szerint még a készletszámításkor is, — kivéve, 
ha már legalább tervezés alatt levő területről 
van szó —  nincs lehetősége a műrevalóság min
den oldalú vizsgálatára: nem ismeretes még a 
művelési rendszer, e miatt nem tudj a pontosan 
meghatározni a pilléreket, főleg az ideiglenes 
pilléreket; egyáltalában nem tud végleges képet 
adni arról, hogy mi lesz ez előforduláson a vég
leges művelési vastagság és minőség. Épp ezek 
meghatározására szükséges azonban a készlet- 
számítás elvégzése.

Szükség van tehát bizonyos általános ipari 
követelményekre, amelyek minden előfordulá
son egyformán érvényesek, s amelyek ala~’ án 
a geológus-kutató elvégezheti a készletek érté-"' 
kelését. Az egyes előfordulások telepítési-mű
velési terveinek elkészítésekor aztán megkezdő

dik ennek a készletnek az átszámítása ae ön
költségi és egyéb gazdaságossági tényezők fi
gyelembe vételével, s az adott előforduláson 
helyi követelmények alakulnak ki a nyers
anyaggal szemben. Ezek azonban már azt jel
zik, hogy az országosan műrevaló készlet mi
lyen része marad lenn a mélységben, vész el 
termelési veszteségként a termelés során.

A  műrevalóság kérdéseiről a szovjet és a 
német (NDK) irodalomban az elmúlt években 
kiterjedt vita folyt. A  fő problémák a köré cso
portosultak, hogy a műrevalósági feltételeket a 
legjobb, az átlagos vagy a legrosszabb feltéte
lek mellett működő üzemek figyelembe véte
lével állapítsák-e meg.

Az utóbbi mellett szólt volna az. hogy a 
bányászatban — a mezőgazdasághoz hasonlóan
— érvényesül a különbözeti földjáradék az 
egyes üzemek eltérő munkafeltételei, műszaki 
viszonyai, földrajzi helyzete, stb. miatt. Az ál
talános nézet az volt, hogy a legjobb feltéte
lekből kiindulni; ha a legrosszabbról indulnánk 
ki, igen sok és gyorsan változó ár képzése vál
nék szükségessé. (37).

Az is kérdéses volt, hogy országosan egy
séges, vagy üzemenként eltérő ipari követel
mények legyenek. Természetesen csak azt le
het elképzelni, hogy ha nem is országosan, de 
nagyobb területegységeken belül feltétlenül 
azonos határok kialakítása kívánatos, a szocia
lizmusban elképzelhetetlen a kapitalizmus el
különült termelőinek helyzetét tükröző renge
teg helyi ár, s ebből fakadó eltérő követelmény.

b) A pillérek műrevalósága.
A  pillérkészletek műrevalősága különleges 

problémát jelent. Ha ugyanis elfogadjuk a mű- 
revalóságnak azt a meghatározását, hogy a kész
let lefejtése a jelenlegi műszaki-feldolgozási vi
szonyok mellett gazdaságilag célszerű, akkor a 
pillérkészletet kétségtelenül nem lehetne műre- 
valónak venni (természetesen csak a számítás 
időpontjára vonatkozóan): épp azért kell ugya
nis pillérként kezelni, mert lefejtése az adott 
időben nem célszerű, tehát szinte a valamilyen 
más ok, pl. a karsztvíz Aniatt nem műrevaló 
készlettel analóg esetnek fogható fel. Ha viszont 
ezt a készletet eleve a nem műrevaló csoport
ba helyezzük, előre szentesítjük, hogy ezeket a 
készleteket a termelés során figyelmen kívül 
hagyják, s nem ösztönözzük a bányászatot 
olyan művelési módok kialakítására, amely a 
készletek minél teljesebb lefejtését is lehetővé 
teszi. A  művelési technika előrehaladtával 
ugyanis valóban egyre inkább megszűnik a 
„véglegesen visszamaradó” pillérkészlet fo
galma.

E készletek meghatározása általában csak 
a fejtési módszer ismeretében, tehát minden
képpen a kutatások igen késői fázisában lehet
séges, sőt rendszerint csak azok befejezése után,
— s ezért csak a készletek egy részére határoz
hatók meg. E mellett a művelési technika fej
lődésével egyre több „véglegesen visszamaradó” 
pillért fejtenek le, elsősorban a lakott terüle-.
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tek, utak és bányászati létesítmények alatt. 
Közismert pl., hogy Komló városa is kőszénte
lepes összlet produktív része felett épült, de a 
fejtési rendszer és a nagy települési mélység 
előreláthatólag lehetővé teszi a város alatti 
telepek lefejtését, pedig itt nem lekicsinylendő 
kőszénvastagságról van szó. Majdnem azt le
het mondani, hogy véglegesen visszamardó pil
lérekre ma már nem is lehet beszélni, mert 
idővel minden pillér lefejtésére sor kerül.

Nem véletlen, hogy éppen ezzel a készlet
csoporttal kapcsolatban volt a legutóbbi időkig 
bizonyos különbség az egyes országok beosz
tása közt: a Lengyel NK-ban mind az ideigle
nes, mind a végleges pilléreket a nem műre- 
való készletcsoportba sorolták: ide soroltuk mi 
is, s az NDK is a véglegesen visszamardó pil
léreket, az ideiglenes pilléreket pedig mi a tar
talékba, az NDK a műrevalóba. A  többi orszá
gok —  közte a Szovjetunió is —  a pillérek 
készleteit a műrevaló csoportba sorolta, feltéve 
természetesen, hogy a műrevalóság többi köve
telményének megteltek; ezeket a készleteket 
azonban külön tartották nyilván.

Ez a beosztás nálunk elég komoly problé
mákat okozott az évj mérlegek összeállításakor, 
főleg a készletek bányászati feltártság szerinti 
felosztásának elkészítésekor szinte logikai ellent
mondást okozott. A  bányászati feltártság szerinti 
felosztás alapja ugyanis a műrevaló készlet. A 
feltárt, előkészített készleten belül külön kimu
tatjuk annak szabad, tehát pillérekkel le nem 
kötött részét. Ha azonban a pillérkészlet eleve 
nem lehet műrevaló, hiszen az vagy nem mű
revaló, vagy a tartalék (tehát tulajdonképpen 
szintén nem műrevaló csoportba tartozik, min
den feltárt vagy előkészített készlet szabad, 
lekötetlen lesz. Ezen ideiglenesen úgy segítet
tünk, hogy a felosztás alapját kiterjesztettük a 
tartalékkészletekre is. A  következő évben azon
ban a megfelelő mérlegutasítás (1) helyesen 
mondta ki, hogy a pillérkészleteket — ha 
egyébként megfelelnek a műrevalósági követel
ményeknek —  a műrevaló készletek közé kell 
sorolni, s azokon belül külön csoportonként is 
ki kell mutatni.

Ez a csooprtosítás összhangban van a 
KGST tagállamok elfogadott típuskészletosztá- 
lyozásának elveivel is, amely szerint: „A  bá
nyák végleges és ideiglenes pilléreinek, a köz
lekedési utakkal és egyéb fontos létesítmények
kel lekötött ásványi nyersanyagkészletek számí
tását és nyilván íartását külön kell végezni. 
Ezek — ha az ipari követelményeknek megfe
lelnek — a műrevaló készlethez tartoznak.” (4) 
Meg kell azonban mondanunk, hogy a készlet- 
osztályozás jelenleg érvényes hazai előírásai
nak a pillérkészletek besorolására vonatkozó 
része ellentétben 'van mind ezzel, mind az űn. 
mérleg-utasítással; ezért a készletosztályozási 
utasításnak ez a része sürgős módosításra szo
rul.

3. A tartalékkészletek

A  jelenleg érvényes hazai készletszámítási 
utasítás (3) a műrevaló és nem műrevaló kész

lettel egyenértékű csoportként különíti el a 
tartalékkészleteket. Valójában azonban —  mint 
a típus-osztályozás is egyértelműen kimondja 
— csak két fő készletcsoport van: a műrevaló 
és a nem műrevaló.

A  tartalékkészletek csoportja sem önálló 
készletcsoport, hanem a nem műrevaló készlet 
része, amint az új, ún. mérlegutasítás (1) úgy 
is írja elő. Magyarországon kívül nem mutat
ják ki külön készletcsoportonként, hanem a 
nem műrevaló készleteket egységesen határoz
zák meg.

Az A, B és Ci kategóriájú készleteknek azt 
a részét soroljuk ide „ ... amely akár vastag
ság, akár minőség tekintetében egészen közel 
áll a műrevalóság határához, így a gazdasági 
viszonyok vagy műszaki feltételek megváltoz
tatásával legkönnyebben bevonható a termelés
be” . (3)

A  C2 kategóriájú készletnek azt a részét 
vesszük ide, amelyről a hiányos megkutatott- 
ság miatt rendelkezésre álló kevés adat alap
ján az adott időben még nem lehet megnyug
tatóan megállapítani, hogy valóban megf°lel- 
nek-e a műrevalósági követelményeknek vagy 
som.

A legutóbbi időkig — mint az előzőkben 
részletesen ismertettem —  ide soroltuk a ter
melés során ideiglenesen pillérben lekötött 
készleteket is, ha azok vagy eleve ide tartoz
nának, vagy egyébként műrevalók lennének. 
Ezeket a készleteket azonban —  ha egyébként 
megfelelnek a műrevalóság egyéb követelmé
nyeinek — jelenleg már a műrevalók között 
tüntetjük fel.

A  magyar tartalékkészlet-alcsoport a ha
zai gyakorlatban általánosan elterjedt és jól 
használható, különösen azoknál a nyersanya
goknál, ahol a minőség vagy vastagság, ill. az 
ipari követelmények kis változása jelentősen 
növelheti a készletek mennyiségét, így az elő
fordulás perspektíváit is, főleg ahol aránylag 
szegények vagyunk a nyersanyagban. Ennek 
a csoportnak az elkülönítésekor tehát nem kö
zömbös az így meghatározható készlet mennyi
sége sem. Ha ez csak jelentéktelen, nincs külö
nösebb értelme e csoport külön kezelésének.

D) Reménybeli készletek.
A  D kategóriájú készletek különleges he

lyet foglalnak el a műrevalóság szerinti felosz
tás során is, amint az érvényben levő magyar 
előírások is jól tükrözik. Ezek a készletek ugyan
is földtani ismeretesség alapján is, gazdaságos
ság szerint is külön csoportot jelentenek.

Ezek a készletek teljesen feltételezettek. 
Földtani ismeretességi fokuk — ha erről egy
általán beszélni lehet —  olyan kicsi, hogy ele
ve lehetetlenné teszi annak elbírálását, vajon 
a műrevaló vagy nem műrevaló csoportba tar
tozik-e ez a készlet. Nem lehet tehát egyikkel 
sem összevonni, s így a műrevalóság szerint is 
külön csoportként kell szerepelniük.

Reménybeli készletnek tehát az összes D 
kategóriájú készletet tekintjük. A  műrevaló és
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hóm mürevaló készletek ipari felhasználásra 
való alkalmasságát, gazdasági értékét kutató
létesítmények konkrét adatai alapján lehet el
dönteni. Érthető, hogy ipari-gazdasági szem
pontból csak a megkutatott készletek oszthatók 
fel. Mivel pedig azok köre a C2 kategóriával 
lezárul, nyilvánvaló, hogy a D kategóriájú, ill. 
a reménybeli készleteket nem sorolhatjuk a 
gazdaságosság szerinti felosztás egyik csoport
jába sem. Ezeket, mint teljesen feltételezett, 
a szó szoros értelmében készletnek nem is ne
vezhető, hipotetikus nyersanyagmennyiségeket 
nem szabad a megkutatott készletekkel össze
vonni. Egy esetben azonban, a népgazdaság 
hosszú távlatában való fejlődési ' irányainak, 
tendenciáinak elbírálásakor, a kutatások hosz- 
szúlejáratú terveinek elkészítésekor nemcsak 
megengedhető, hanem olykor szükséges is a re
ménybeli készletnek a földtani készletekkel 
való összevonása. Ezt a készletet nevezzük ösz- 
szes lehetséges készletnek.

A  reménybeli (prognosztikus) készletnek a 
különböző szintű és jellegű tervezésekben való 
felhasználásáról a közelmúltban ugyaneze'n a 
helyen megjelent ismertetés ad részletesebb 
tájékoztatást. (5)

II. A  tőkés országok beosztása

A  tőkés országokban az ásványi nyers
anyagkészletek gazdaságosság szerinti felosztá
sával kapcsolatos problémák ott kezdődnek, 
hogy sok szerző eleve csak a mürevaló készle
teket veszi készletnek, mások a földtani isme
retesség szerinti beosztást próbálják a gazda
ságosság szerintivel egyesíteni, ismét mások a 
bányászati feltártság szerintit. Ezek a kísérle
tek természetesen nem tudják a problémát 
megoldani. A  problémák okaival a bevezető 
részben részletesen foglalkoztam, —  néhány 
kérdésre utal a szerzőnek a kategorizálással 
kapcsolatos előadása is (6) — most nem kívá
natos ezeket megismételni. E helyett néhány 
nyugati szerzőnek a kérdésre vonatkozó ál
láspontját célszerűbb vizsgálat alá venni.

A  nyugati szerzők egy része eleve elméle
tileg veti fel a kérdést: mit is lehet egyáltalán 
nyersanyagelőfordulásnak nevezni. A  két szél
sőséges álláspont ebben a kérdésben az, hogy 
nyersanyagelőfordulásnak csak azt lehet tekin
teni, ahol a nyersanyag mürevaló mennyiség
ben és minőségben előfordul, a másik pedig 
az. hogy minden olyan ásványi előfordulás, 
amely az illető anyagnak a földkéregben ta
pasztalt átlagát meghaladja, nyersanyagelőfor
dulásnak tekintendő. Az igazság természetesen 
valahol a kettő között van. A  műrevalósággal, 
mint nyersanyagelőfordulási, ill. készletszámí
tási kritériummal már előzőleg részletesen fog
lalkoztunk, így erről a meghatározásról csak 
annyit, hogy ez a megkötés túlságosan leszűkí
tené a készletszámítás körét és főleg a népgaz
daság és az ipar fejlődési perspektíváinak meg
alapozásához nem nyújtana támpontot, nem is 
beszélve arról, hogy teljesen lehetetlen helyzet 
adódnék akkor, ha a készlet létezésének bizo
nyítás^ előtt a még bebizonyítottan nem is lé

tező nyersanyag műrevalóságát próbálnánk be
bizonyítani.

De az is nyilvánvaló, hogy minden előfor
dulást, amely az átlagot, tehát a hasznos elem
nek, ill. ásványnak a földkéregben meghatáro
zott Clark-számát meghaladná, ásványi nyers
anyagelőfordulásnak tekintenénk, túlságosan és 
igen célszerűtlenül kiterjesztenénk a készletek 
körét, nem is beszélve arról, hogy ez az átlag 
milyen terület-, vagy térfogategységre vonat
kozzék. Egy pár cm-es gipszkristály az átlagot 
jóval meghaladó mennyiségben fordul elő, ha 
cm3, dm3, esetleg m;!-es nagyságú térfogatban, 
vagy cm2, vagy dm2, vagy m2 területen nézzük. 
De km3-es, ill. km2-es mértékben már aligha 
növeli meg lényegesen az átlagot. Egy kristályt 
pedig aligha lehet nyersanyagelőfordulásnak te
kinteni, bár az helyileg kétségtelenül átlagon 
felüli feldúsulás. A  méret, a készlet nagysága 
tehát mindenképpen meghatározható tényező, 
így mégis csak a műrevalóság egyik megha
tározó feltételhez jutottunk el.

De vegyünk egy sokkal közelebbi példát a 
meghatározás tarthatatlanságának igazolására. 
Az elemi szén Clarkja a földkéregben 10~2-es 
nagyságrendű. A  tízszeres feldúsulás elméleti
leg már igen tekintélyesnek mondható — de 
vajon egy tizedszázalékos elemi széntartalmú 
kőzet nyersanyagnak tekinthető-e? Nyilvánva
lóan még a századszoros feldúsulású sem. Eh
hez, mintegy 500-szoros feldúsulás, 25%-os ele
mi széntartalom szükséges. Ugyanezen az ala
pon viszont pl. a hazai vasércekre vonatkozóan 
csak 5— 6-szoros koncentrációra van szükség.

A  készletek gazdaságossági szempontok sze
rinti felosztását tehát a gyakorlati követelmé
nyek figyelembe vétele nélkül nem lehet meg
közelíteni.

A ) A  nyugatnémet álláspont

1. Einecke (9) mürevaló és nem mürevaló 
csoportot különböztet meg, de ezeket a krité
riumokat a a földtani ismeretesség alapján való 
készletosztályozásban is meghatározónak tartja, 
s a nem mürevaló készleteket csak a lehetsé
ges készletcsoportba tartja megengedhetőnek 
besorolni.

2. Hesemann (12) szintén mürevaló és nem 
mürevaló, helyesebben a mintavétel és vizsgá
lat időpontjában mürevaló és az adott időben 
nem mürevaló, vagy műszakilag nem hasznosít
ható készletcsoportokat különböztet meg, de 
helyesen állapítja meg, hogy ezt a felosztást 
csak a készleteknek földtani ismeretesség alap
ján való meghatározása után lehet végrehajtani, 
s ezért a biztos, valószínű és lehetséges készlet
csoportokat egyaránt erre a két csoportra oszt
ja.

3. Petraschek (32) a földtani készleteket 
(Blondel és Lasky további korábbi közlésének 
megfelelően) eleve két csoportra osztja, jelen
leg mürevaló készletekre (reserves) és jelenleg 
nem mürevaló készletekre (potenciál minerals). 
Helyesen hangsúlyozza, hogy a földtani ismere
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tesség alapján való beosztást el kell választani 
a kinyerhetőség alapján való csoportosítástól.

Ö valóban külön-külön osztja fel mindkét 
készletcsoportot a biztos, valószínű és lehetsé
ges csoportra. Petraschek rendszere tehát első
sorban abban különbözik az előzőtől, hogy a 
földtani készleteket előbb gazdaságosság sze
rint műrevaló és nem műrevaló csoportra oszt
ja, s csak azután végzi el a földtani ismeretes
ségnek megfelelően a készletcsoportra való fe l
osztást.

4. Érdekes, bár meglehetősen bonyolult 
osztályozást dolgozott ki Jahns. (23) A  földtani 
összkészletet 4 csoportra javasolja osztani: hasz
nosítható, nem megfelelő minőségű, kis meny- 
nyiségű és elérhetetlen mélységben települő 
csoportokra. Ezek közül azonban szerinte a to
vábbiakban már csak az elsővel érdemes fog
lalkozni, s földtani ismeretesség szerint csupán 
ezt osztja fel leművelt, biztos, valószínű, lehet
séges, ismeretlen és bizonytalan csoportokra.

a) További beosztása a kitermelhetőség 
szerint történik, de így már csak a biztos és 
valószínű készleteket osztja fel bebizonyított, 
várható, kérdéses és kizárt (t. i. kitermelhető- 
ségű) alcsoportokra.

(1) Bebizonyított (=  erwiesen) letermelhe- 
tőségűnek veszi ezt a készletet, amely az adott 
időpontban rendelkezésre álló műszaki eszkö
zökkel minden különösebb nehézség nélkül le
termelhető.

(2) Várható (=  erwartet) letermelhetősé- 
gűnek tartja azt a teleprészt, amelynek lemű
velése és feldolgozása az adott időben rendel
kezésre álló műszaki eszközökkel nehézségbe 
ütközik ugyan, de ezeket a nehézségeket ha
sonló jellegű előfordulásokon megfelelő intéz
kedésekkel már leküzdötték.

(3) Ha a nehézségek leküzdésére még nincs 
megfelelő és kipróbált intézkedés, a leművel- 
hetőség kérdéses (=  fraglich).

(4) Kizárt (=ausgeschlossen) a leművelhető- 
ség, ha a nehézségek az adott időpontban ren
delkezésre álló műszaki eszközökkel nem küzd- 
hetők le.

b) A  kitermelhetőség műszaki oldala után 
Jahns a műrevalóság gazdasági oldala alapján 
a bebizonyított és várható kitermelhetőségű 
csoportot további 3, ill. tulajdonképpen 4 al
csoportra osztja:

(1) műrevalónak (=  bauwürdig) veszi azo
kat a telepeket, amelyek a művelési technika 
adott időszakában elért szintje és belátható 
időn belüli fejlődésének figyelembe ̂ vétele mel
lett gazdaságosan kitermelhetők;

(2) feltételesen műrevalónak (=  bedingt 
bauwürdig) azokat a teleprészeket veszi, ame
lyek csak meghatározott feltételek mellett mű
velhető le gazdaságosan (pl. más, szomszédos 
telepekkel együtt kell leművelni, vagy a nem 
megfelelő minőségű nyersanyagot más előfor
dulás anyagával keverve kell feljavítani stb.);

(3) a nem műrevaló készleteket két csoport
ba osztja. Ezek közül az első csoport sem mű
velhető le gazdaságosan, de valamilyen okból 
mégis kitermelendőnek kell tekinteni a szük

séges pótlólagos ráfordítások ellenére is. ilyen 
ráfordításokat a népgazdaság szükséglete tehet 
indokolttá (pl. munkanélküliség leküzdése, a 
nyersanyag hiánya, meglévő kohó fenntartása, 
a felszín meghatározott részein a süllyedések 
vagy nagy bányakárok megakadályozása stb.). 
Ha ilyen okok nincsenek, a készlet a nem mű
revaló készletek második csoportjába tartozik.

Jahns jól jelzi a kapitalista állam szerepét 
a műrevalóság értékeinek pozitív befolyásolá
sában (védővám, szubvenció, hitel, bérszabály
zás), de negatív vonatkozásban is (árak maxi
málása).

4. Az Európai Szén- és Acélközösség fel
fogásával azért nem foglalkozom, mert nem
hogy a nem műrevaló készleteket, de még a 
műrevaló készletnek pilléreiben lekötött meny- 
nyiséget, sőt a várható termelési és fejtési vesz
teséget sem tekinti készletnek (44).

5. A  műrevalóság szerinti osztályozásra vo
natkozóan kuriózumképpen ismertetem Seitz 
álláspontját Ulbrich nyomán (43). Seitz minő
ség, lehatároltság és mélység alapján 3— 3 cso
portba osztja az előfordulásokat, s e csoporto
kat 1, 2. és 3. számmal jelöli. Ahol mind a há
rom mutató egyes, azaz a készlet lehatároltság 
szemponti ából biztos; minőségileg az adott idő
ben meglévő technikának megfelelő; az adott 
időszak bányászati felkészültségi színvonala 
mellett lefejthető mélységben települ, a kész
let műrevaló. Ha a mutatók között egyetlen 
3-as szerepel, a készlet nem műrevaló. Minden 
más esetben a készlet feltételesen műrevaló, 
mint az alábbi 27 variációs — általam egysze
rűsített — 2. sz. táblázat mutatja:

2. sz. táblázat

A készletek műrevalóság szerinti csoportosítása 
(Seitz nyomán)

M i n ő s é g

tekintetében a technika jelenlegi állása mellett

■A $
a k l t e i ■ me l é s

3 2 00>>
a

kitermelésre
érdemes kevés és könnyen sok és nehezen

J U teljesíthető feltételtől függ

1 2 3

i műrevaló feltételesen
műrevaló nem műrevaló

1 2 feltételesen
műrevaló

feltételesen
műrevaló nem műrevaló

3 nem műrevaló nem műrevaló nem műrevaló

1 feltételesen
műrevaló

feltételesen
műrevaló nem műrevaló

2 2 feltételesen
műrevaló

feltételesen
műrevaló nem műrevaló

3 nem műrevaló nem műrevaló nem műrevaló

1 nem műrevaló nem műrevaló nem műrevaló
3 2 nem műrevaló nem műrevaló nem műrevaló

3 nem műrevaló nem műrevaló nem műrevaló
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Seitz táblázatát (mely a közöltnél lénye
gesen hosszabb és bonyolultabb) a továbbiak
ban még 2 változóval egészíti ki, szintén 3— 3 
fokozatban (az előfordulás lehatárolásával — 
biztos, valószínű, lehetséges — és a terület gaz
daságföldrajzi helyzetével).

Ilyen módon 243 változás táblázatot állí
tott össze, s ezzel bebizonyította, hogy a műre- 
valóságnak az összes változók figyelembevéte
lével való elbírálása olyan bonyolult feladat, 
hogy azt teljesen áttekinthetetlen tábláza
tos sémákkal nem lehet megoldani, hanem min
den esetet külön-külön kell elbírálni. Seitz 243 
változás táblázatában ilyen meghatározások sze
repelnek: biztosan műrevaló, biztosan feltéte
lesen mürevaló, valószínűleg műrevaló, lehet
ségesen műrevaló, valószínűleg feltételesen mű
revaló, lehetségesen, feltételesen műrevaló, biz
tosan nem műrevaló, lehetségesen nem műre
való stb.

B) Az angolszász felfogás

Az angolszász szerzők álláspontjai közül 
Leith (27), valamint az US Bureau of Mines a 
tnűrevalóságra vonatkozóan nem adnak utalást. 
A műrevalóság megfogalmazásában sokkal hát
rább kell mennünk: az angolszász irodalomban, 
de nyugton mondhatjuk, hogy az egész tőkés 
világban mindmáig csupán egy tényezőtől függ 
a nyersanyag műrevalósága, amit Hoower több 
rnint félévszázados, klasszikus megfogalmazása 
(13) így ad meg: a bánya értéke kizárólag attól 
a profittól függ, amit abból el lehet érni.

A tőkés világban tehát eleve elképzelhe
tetlen ráfizetéses művelés, sőt még az önkölt
ség sem lehet a műrevalóság határa: a készlet 
csak akkor műrevaló, ha nemcsak a tőkés be
fektetése és rendszeres ráfordítása térül meg 
~~ a bányának profitot kell hoznia.

Az amerikai álláspont szerint —  amit 
Stammberger nyomán ismertetek röviden (39) 

a műrevalóság nagyon analóg fogalom a bá- 
áya értékével. Nem véletlen pl., hogy Esztó a 
felszabadulás előtt kiadott „Bányabecslés” c. 
■nűvében a nyersanyagmennyiség meghatáro
zása szinte másodrendű, s jelentőségben és 
terjedelemben eltörpül a bánya pénzügyi becs
lése mögött (11).

A  bánya értéke — tulajdonképpen a tőké
sített járadék, ahol a kamatlábat a várhatójiye- 
feség helyettesíti. A  járadék időtartalmát 30 
eVre szokták számítani — minél rövidebb ez, 
annál értékesebb a bánya. Nagyon érdekes az 
az előzőből eredő következtetés is, hogy a bá
tya kapacitása változatlan marad, a bánya kész
letének növekedésével nem fog nőni annak ér
féke. Sőt elképzelhető az is. hogy ha a bánya 
kapacitása nem nő, a készlet pedig valamivel 
gyengébb minőségek termelésbe vonásával nő, 
a profit s vele a bánya értéke csökkenni is fog. 
Az egész bánya műrevalósága mellett foglal
kozik az amerikai irodalom azzal is, hogy ma
gában egy-egy bányában a műrevalóságot fe
jletenként is meg kell határozni: az egész ob

jektum gazdaságossága mellett ugyanis lehet
nek olyan bányarészek, amelyeken a termelés 
nem hozza meg a kívánt profitot (legtöbbször a 
minőségi okokat szokták példának felhozni). 
Ezek letermeléséhez, ill. kinyeréséhez pótlóla
gos ráfordítások szükségesek, s így ezek lemű
velésének gazdaságossága szabja meg, célsze
rű-e ezeket a pótlólagos beruházásokat elvégez
ni. A  nyersanyag műrevalóságának teljesen a 
profittól való függővé tétele természetesen na
gyon nehezíti a készletek felmérését végző geo
lógus dolgát. A  nyersanyagárak minden válto
zása esetén űj meg új számítást kell végeznie 
—  márpedig ezek az árak korántsem stabilok, 
hanem a konjunktúrától függően erősen inga
doznak.

C) Blondel és Lasky felfogása

Blondel és Lasky jól látják azt a nehézsé
get, amivel a kutató egy országos nyersanyag
készletfelmérés alkalmával találkozik: t. i. kü
lönböző alapon összeállított vállalati készlet
számítások, — helyesebben becslések —  ada
tait kell összesíteni, de ezek az adatok egyrészt 
megfelelő mélységben nem is állnak rendelke
zésre, másrészt csak a vállalkozók egyéni érde
keit és szempontjait tükrözik, s csupán az adott 
időszakban kitermelhető készletekkel foglalkoz
nak. Blondel és Lasky az ilyen szempontok sze
rinti becslést bányavállalkozói becslésnek neve
zik (8).

Netshert és Lion (30) ezzel vitába szállva 
csak az elnevezést kifogásolják, mert ez azt a 
látszatot kelti, mintha a becslés eredménye a 
személytől és nem a személy céljától függne. 
Azt viszont elismerik, hogy a bányamérnök in
kább vállalatának várható profitjával foglalko
zik, a közgazdászt pedig inkább foglalkoztatják 
országos, egy-egy területet vagy legalább egy- 
egy iparágat érintő problémák. A  bányász-köz
gazdász megnevezések helyett a „kereskedel
mi” és „közérdekű” megjelöléseket javasolják, 
illetőleg a rövid és hosszúlejáratú eljárást.

Blondel és Lasky tisztában vannak azzal, 
hogy a bányavállalkozó számításait a fennálló 
gazdasági és műszaki lehetőségek alapján vég
zik; márpedig a közgazdásznak nem a közvet
len jelennel, hanem hosszabb távlatokkal nem 
egy bányával, hanem egész iparággal kell fog
lalkoznia. De minél távolabbi jövőt vizsgál, 
annál több olyan telepet kell vizsgálat alá ven
nie, ami az adott időben nincs művelés alatt, 
s annál inkább nő a bizonytalanság a gazdasá
gosság szempontjainak elbírálásában is.

1. A  bányászati — tehát kisebb területre 
vonatkozó —  becslés szempontjából elfogadják 
a biztos, valószínű és lehetséges készlet meg
nevezést, de ennek a készletnek (reserve) csak 
azokat a nyersanyagmennyiségeket veszik, 
amelyeket az adott időpont viszonyai közt — be
leértve a költségeket, árat, technológiát, speciá
lis körülményeket — ki kell termelni. E sze
rint a „reserve” (készlet) kifejezést csak a bá
nyavállalkozó által használt értelemben szabad 
alkalmazni.
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2. Minden egyéb készletet potenciál ores- 
nek, azaz olyan nyersanyagnak neveznek, 
amely még possible, vagy indiferred készlet
csoportokba sem tartozik be, mert kimutatásuk
hoz még további kutatómunkára van szükség, 
kitermelésükhöz pedig az adott időpontban 
meglévőnél kedvezőbb feltételekre. De ezek 
határát is javasolják egyszerűen megadni, s 
szerintünk nincs értelme ebbe a meghatáro
zásba sem bevenni azokat a készleteket, ame
lyek kitermelését bármilyen oknál fogva ( a 
nyersanyag jellege, minősége, földrajzi helyzete) 
még a távoli jövőben is nehéz volna előrelátni.

Az ilyen módon megkülönbözetetett két
féle készlet összegét jelölik resources néven, 
azaz

resources =  reserves +  potential ores.
A  gyakorlatban fontosnak tartják a a po

tenciális nyersanyag (érc) csoportnak — ami 
végeredényben a nem műrevaló és a D kate
góriájú készlet sajátos együttesének tűnik — 
3 alcsoportra való osztását:

a) marginális (határ) készletnek nevezik 
azt az alcsoportot, mely már a mainál alig vala
mivel kedvezőbb körülmények között fejthető 
lenne. Egyes ilyen telepeket a múltban, kivé
teles körülmények között időnként már fejtet
tek is. Ez a készletcsoport jól megfelel egyes 
nyugatnémet szerzők „feltételesen műrevaló'’ 
csoportjának, s nagyjából hasonlít a magyar 
tartalékkészletekhez is azzal az igen lényeges 
különbséggel azonban, hogy a feltételesen mű
revaló vagy a tartalékkészlet feltétlenül meg
kutatott készlet: D kategóriájú, feltételezett 
nyersanyag nem is sorolható oda.

Nagyon érdekes Laskynak és Blondelnek 
az a megjegyzése, hogy azokat a készleteket, 
amelyeket csak magas árak mellett lehet kiter
melni, még az esetleges termelés tartama alatt 
is csak marginális készletnek lehet tekinteni, 
jelezve, hogy tulajdonképpen nem műrevaló 
nyersanyag termelése folyik. Ezzel nyilvánva
lóan a készletek meghatározásának stabilitá
sát igyekeznek biztosítani a tőkés konjunktúra 
állandó hullámzásai okozta hatása ellen, mert 
egyébként minden árváltozás esetén teljesen 
újra kellene a készleteket kiszámítani.

Természetesen ez az álláspont eléggé ne
hezen fogadható el, hiszen azt a nyersanyagot, 
amely a termelés követelményeinek megfelel, 
feltétlenül műrevalónak kell minősítenünk.

b) Szubmarginális készletnek nevezik azt 
a nyersanyagmennyiséget, amelynek leművelé
séhez még kedvezőbb feltételekre van szükség, 
de amelyek bányászatilag és feldolgozás szem
pontjából mégiscsak elérhető távolságban van
nak.

c) Latens (rejtett) készletnek nevezik mind
azokat a potenciális készleteket, amelyek nem 
sorolhatók a marginális, vagy szubmarginális 
csoportba, s amelyeket csak a közgazdászok el
képzelése szerint lehet a távolabbi jövőben ki
termelni.

A  szubmarginális készletek csoportja a 
a marginális készletekkel együtt a szocialista

országok nem műrevaló, ill. mérlegen kívüli 
csoportjának felelne meg. A  latens készlet ab
ban az esetben, ha a rejtettségnek földtani okai 
vannak, inkább a. D kategóriájú, ill. prognosz
tikus készletekkel azonosítható, ha azonban 
rejtettségének oka a művelési vagy feldolgozási 
lehetőségek tisztázatlansága, szintén a nem mű
revaló csoportnak felel meg.

A  Lasky—Blondel-féle resource tehát a 
földtani készletnek, a reserve a műrevaló kész
letnek felelne meg —  ha nem zárná ki ezeket 
a készleteket még az indifferred vagy possible 
csoportból is.

A  tőkés országok gazdaságosság szerinti 
készletbeosztása tehát alapvetően két csoportba 
történik, műrevalóra és nem műrevalóra, de ez 
a besorolás sokkal bonyolultabb és korántsem 
olyan egyértelmű, mint a szocialista országok
ban; a legkevésbé definiált nem műrevaló 
készletet sokszor differenciáltabban osztályoz
zák az ismert műrevaló készleteknél. Számos 
beosztás általános hibája pedig, hogy túlságo
san az egyéni érdekeknek megfelelően készült, 
s csak a technika adott állása mellett gazdasá
gosan kitermelhető készletet veszi figyelembe.

Ha a készletek földtani ismeretesség sze
rinti beosztásában egészen hozzávetőleges és kö
zelítő módon esetleg megkísérelhetünk bizonyos 
párhuzamot vonni a szocialista és tőkés orszá
gok beosztása közt, a gazdaságossági szempon
tok szerinti beosztásban ez gyakorlatilag le
küzdhetetlen nehézségbe ütközik, s mint az is
mertetés is mutatja, aligha valósítható meg.

Ez egyébként teljesen érthető is: a föld
tani kutatás és a földtani munkák szervezeti 
eltérései ellenére is a nyersanyagelőfordulások 
földtani települési viszonyaiban sokkal több a 
közös, azonosítható vonás, hiszen azokat általá
nosan földtani folyamatok és törvényszerűsé
gek határozzák meg. A  földtani kutatási eszkö
zök és módszerek, melyekkel ezeket a törvény- 
szerűségeket feltárjuk, szintén összehasonlít
ható adatokat adnak. Ezért a készletek földtani 
ismeretesség szerinti felosztásának összehason
lításkor bizonyos közös vonások lesznek a szo
cialista és tőkés osztályozásban; az összevetés 
azonban még ebben az esetben sem könnyű.

A  gazdaságossági felosztásban azonban 
még valamelyes közelítő öszehasonlítási alapot 
sem lehet találni: a műrevalóság különböző té
nyezőiben, de magában a fogalmában is a két 
világrendszer eltérő gazdasági szerkezete miatt 
sokkal nagyobbak a különbségek, semhogy re
ményünk lehetne egy ilyen összehasonlítás kö
zeli sikerrel való elvégzésére.

Ettől eltekintve a tőkés országok beosztá
sai egymással is nehezebben azonosíthatók, 
nem is beszélve arról, hogy tulajdonképpen nem 
is országos érvényű beosztásokról van szó, ha
nem egyes elméleti vagy gyakorlati szakembe
rek sok tekintetben eltérő felfogásáról. Ez az 
oka annak is. hogy az ismertetést szerzők, nem 
pedig készletcsoportok szerint adtuk, mert még 
arra sem vállalkozhattunk, hogy a különböző
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nyugati országokban használatos beosztásokai 
egymással egyeztessük.

D) Esztó Péter beosztása

A felszabadulás előtti időkből érdekes ösz- 
szehasonlífásként megemlíthetjük hazánkból 
Esztó Péter véleményét (11), aki műrevalóság 
szempontjából 3 csoportra osztotta az előfor
dulásokat: értékes, kétes értékű és értéktelen 
csoportba.

1. Értékesnek azokat az előfordulásokat 
veszi, amelyeken a feltárások lehetővé teszik a 
készlet megbízható meghatározását, és ahol en
nek alapján eldönthető, hogy a termelés gaz
daságilag előnyös.

_• 2. Kétes értékűnek azokat az előfordulá
sokat vette, ahol olyan kevés a természetes és 
Mesterséges feltárás, hogy még a készlet nagy
ságrendjéről sem lehet véleményt mondani, 
nemhogy a műrevalóságról. Ez a Cz kategóriá
jú tai'talékkészlettel volna nagyjából azonosít
ható.

3. Az értéktelennek vett készlet nagyjából 
a mai nem műrevaló csoportnak felel meg. Ennek 
a készletcsoportnak a megindoklását különösen 
szükségesnek tartja, egyidejűleg hibáztatja azo
kat, akik határozatlanságukat és bátortalanságu
kat azzal igyekeznek leplezni, hogy nyilvánva
lóan kilátástalan kutatómunkát javasolnak ér
téktelen előfordulásokon.

* * *
Az elmondottak csak rövid, általános tájé

koztatást kívántak adni a nyersanyagkészletek 
gazdaságosság szerinti felosztásának legfonto
sabb kérdéseiről, azok nemzetközi összehason
ítása útján. Az áttekintés nem teljes — állan
dóan változó és fejlődő problémáról van szó: 
Ugyancsak nem kívánt a módszertani kérdések
kel sem mélyebben foglalkozni. Erre egy ké
sőbbi alkalommal valószínűleg sor fog kerülni.
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Az Ódorog XXI-XXIL akna készletkategórizálási
feltételének vizsgálata

Írták: dr. Mészáros Mihály és dr. Szabó Nándor

Nem régiben elkészült a kőszénelőfordulá
sok készletkategórizálási és az ipari termelésre 
való átadáshoz megkívánt készletarányok fel
tételei összefoglaló áttekintő vizsgálata. Felme
rült azonban, hogy’ szükség lenne a helyi saját
ságok figyelembevételvel egyes előfordulások 
kategórizálási feltételeinek a kidolgozására is. 
Ennek az irányelvnek megfelelően végeztük el 
az Ódorog X X I— XXII-es akna vizsgálatát.

Anélkül, hogy teljességre törekedve, vég
leges szempontokat adnánk, vázolni kívánjuk 
azokat a meggondolásokat, amelyek a munka 
lebonyolításánál vezettek.

Az a véleményünk alakult ki, hogy a vizs
gálatokat súlyozni kell. A  tapasztalatok és az 
előzetesen elvégzett számítások (variációs szá
mítások) alapján, ki kell választani a legfonto
sabb tényezőt, amely a kategorizálást elsősor
ban befolyásolja. A  tapasztalatok szerint a kő
szénterületeken, különösen a barnakőszénterü
leteken a minőség, a vastagság vagy térfogat- 
súly nem olyan változékony, hogy a szerkezeti 
viszonyok bonyolultságát felülmúlná, és a ka
tegorizálás feltételeinek megállapításánál a tek
tonika előtt figyelembe jönne.

Esetleg más területeken egyéb tényezők 
játszhatnak szerepet és kerülhetnek előtérbe. 
Mindig a legkedvezőtlenebb adottságokkal kell

számolni, mert a kedvezőbb adottságok követel
ményei a kedvezőtlenebben bennfoglaltatnak.

Fontos szempontnak tartjuk ezt, mert 
egyébként a vizsgálatok annyira sokrétűvé, el- 
aprózodottá válnak, hogy áttekintésükre, egyez
tetésükre nincs mód, s a siker kétségessé válik.

Olyan területet kell kiválasztani, amelyik
ről kellő számú, jól ellenőrizhető adat áll ren
delkezésre.

Fontos kérdés az adatok megfelelő száma és 
ellenőrizhetősége egyaránt. Ezért ajánlható, 
hogy a vizsgálatokra olyan területet kell kivá
lasztani, amelyiken bányászati feltárások foly
nak, tehát a mélyfúrási vagy egyéb adatok vá
gatokkal ellenőrizhetők, kiegészíthetek.

Tapasztalataink szerint nem a régi bányák 
a megfelelőek céljainkra, mert azok rendszerint 
nincsenek, vagy legalábbis nem voltak jól do
kumentálva. Újabb és korszerűen dokumentált 
bányát kell kiválasztani, természetesen lehető
leg a területegység frekventált helyén. Mindig 
jobb, ha kevesebb, de megbízható, korszerű 
adattal dolgozunk.

A  kőszénterületek készlet kategórizálási és 
az ipar termelésére való átadáshoz megkívánt 
készletarányok feltételeinek vizsgálatát a Do
rogi medencével kezdtük.
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