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Á sványvagyongazdálkodásnak azt a széles 
skálájú tevékenységet tek in tjük , m elynek során 
az em ber a term észettől e lsajátítható  hasznos 
ásványi nyersanyagokat m inél hatékonyabban 
m egismerni és azokat m inél eredm ényesebben 
a fejlődés szolgálatába állítani törekszik. G ya
korlatát illetően az ásványvagyongazdálkodás 
olyan kom plex népgazdasági döntéselőkészítő, 
irányító  és végrehajtó  tevékenység, am ely a 
földtani ku tatástó l kezdve, a bányatelepítési, a 
term eléstechnikai és a felhasználási kérdéseken 
keresztül, a meglevő bányákban történő ás
vány vagyon-visszahagyásig terjedő teljes folya
m at valam ennyi fázisát felöleli vagy érinti. A 
helyesen értelm ezett ásványvagyongazdálkodás 
tehát az ásványi nyersanyagok m űrevalósági ér
tékelésére, valam int a  ku tatási, a bányatelep íté
si, term elési, hasznosítási és felhagyási vizsgá
latokra tám aszkodó döntések ú tján  érdem ileg 
befolyásolja az ásványi nyersanyagok ku tatásá
nak, kiaknázásának és védelm ének, vagyis vég
eredm ényben a népgazdaság egyik alapvető 
szektora fejlesztésének irányait, a rányait és 
m értékét.

K orunk tudom ányos fejlődésének egyik 
alapvető vonása a klasszikus tudom ányágak dif
ferenciálódása és ezzel egyidejűleg új tudo
m ányterü leti integrációk kialakulása. A föld á l
talános m egism erésére törekvő geológiai tudo
m ányokon belül például differenciálódik a hasz
nos ásványi nyersanyagok m egism erésére irá 
nyuló tevékenység, a bányászati tudom ányok 
keretében kialakul a  telepítéselm élettel és az 
ásványi nyersanyagelőfordulások optim ális 
hasznosításával foglalkozó szakterület, a köz- 
gazdasági tudom ányokban pedig speciális k é r
déssé válik  a kiterm elő tevékenység nem zeti és 
nemzetközi gazdaságosságának vizsgálata. E 
részterületek in tegrációjaként alakul k i és alkot 
egyre egységesebb rendszert a gazdaságföldtani, 
illetve az ásványgazdálkodási tevékenységet 
megalapozó azon interdiszciplináris tudom ány- 
terület, am ely az érintkező tudom ányterü letek  
(rgeográfia, geológia, bányászat, közgazdaság:) 
differenciális törvényszerűségeire tám aszkodva 
sajátosan in tegrált törvényszerűségek felism e
résére és alkalm azására is törekszik.

Ásványvagyongazdálkodás alapjainak kia laku
lása, a tudom ányos ku ta tóm unka  előzm ényei és 
jelenlegi keretei

Az ásvány vagyongazdálkodás a lapjainak és 
szem pontjainak történelm i fejlődését vizsgálva 
m egállapítható, hogy egy-egy időszak ásvány- 
vagyongazdálkodási tevékenysége nem  szem lél

hető elszigetelten a kérdéses időszakra jellemző 
történelm i helyzettől, illetve gazdaságpolitiká
tól.

A felszabadulást követően lé tre jö tt állami 
bányászat az ásványgazdálkodás terén  olyan 
helyzetet örökölt, am elyre általánosságban a 
nem zetgazdasági szem pontok hiányos érvénye
sülése, az egyes vállalatokon belül viszont a 
földtani-bányászati-gazdasági m egítélés vertika
litása, illetve kom plexicitása volt jellemző. A 
népgazdasági szem pontok általános érvényesí
tésének alap jait m egterem tő szocialista iparo
sítás első szakaszában lé tre jö tt dinam ikus fe j
lődés során viszont átm enetileg törvényszerűen 
háttérbe  szorult az ásványvagyongazdálkodás 
kom plex (;f öldtani-bányászati-közgazdasági:)
szem lélete. Az extenzív  fejlődés szakaszában 
ugyanis a  hangsúly a bányászati kapacitások
nak az egyes ásványvagyonm edencék arányos 
igénybevételén alapuló gyors létrehozására és 
nagyütem ű bővítésére helyeződött, gyakran még 
akkor is, ha ezek a kapacitások sem  földtani, 
sem gazdasági szem pontból nem  voltak m egala
pozottak.

Ilyen körü lm ények között a  m inél nagyobb 
ásványvagyonm ennyiség felderítésére, illetve 
az ásványvagyon arányos igénybevétele lehető
ségének m egterem tésére ösztönzött földtani k u 
tatás az új bányakapacitások feltétlen  és gyors 
létrehozásának program jához képest mindig le
m aradásban volt. Ennek következtében nem 
koncentrálódhatott eléggé a legkedvezőbb adott
ságú előfordulások m egism erésére és így nem 
produkálhato tt kellő választékot a legkedvezőbb 
bányatelepítési alternatívák  kiválasztására.

A földtani k u ta tásra  és a  term elési kapa
citások létesítésére vonatkozó gazdasági meg
fontolások tek in te tében  érdektelen extenzív 
időszak nem  volt m entes olyan túlzásoktól sem, 
am elyek — vélt gazdasági érdekekre hivatkoz
va — m inden fe ltárt ásványi nyersanyagot f a n 
nak gazdaságtalanul kiterm elhető  részeit is:) 
„népgazdasági kincsnek” m inősítettek és azok 
kiterm elését akkor is teljes szigorral m egköve
telték , ha azok visszahagyása egyértelm űen a 
nem zeti jövedelem  növekedésével já r t  volna.

Jelentős eredm énye volt e történelm i sza
kasznak a  fö ldtani kutatási, ásványvagyonszám - 
bavételi és m érlegkészítési rendszer olyan k i
alakítása, am ely nem csak a m agánvállalatoktól 
örökölt hazai heterogenitás felszám olását te tte  
lehetővé, hanem  a m űrevalósági értékelések 
realizálása és elm élyítése, valam int az ásvány- 
vagyonm érlegszám ítások gépesítésének előké
szítése terén  jelenleg folyam atban levő korsze
rűsítésnek is jó alapokat nyújt.
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A szocialista iparfejlesztés és ezen belül az 
ásványi nyersanyagellátás extenzív szakaszát 
fokozatosan felváltó interzifikálás során, köl
csönhatásban a jelenlegi gazdaságpolitika kiala
kulásával — keresve a fejlődés által m eghatá
rozott korszerű tartalm at és feladatokat — te r
mészetesen az ásványvagyongazdálkodást érintő 
gyakorlati és tudományos tevékenység is fel
élénkült. E felélénkülés első jelei közé tartoz
nak az egyes ásványi nyersanyagok m űrevaló- 
sági feltételeinek előírására vonatkozó kezdeti 
próbálkozások, m ajd a hazai bányászat, illetve 
az ásványi nyersanyagbázis nemzetközi m ércé
vel m ért gazdaságosságára irányuló telepítésel- 
m élettan alapjainak lerakása, a műrevalósági 
vizsgálatok metodikai fejlesztésére irányuló tu 
dományos kutatási tevékenység és az új bánya- 
törvény kialakításával kapcsolatos viták az 
1960-as évek elején, továbbá az energiahordozó 
ásványi nyersanyagok táv lati term elésének op
tim ális s truk tú rá jára  vonatkozó vizsgálatok az 
1960-as évek végén stb.

A vázolt fellendülés kapcsán alakultak ki, 
illetve vannak kialakulóban az ásványvagyon
gazdálkodás mai kutatóbázisai az érin te tt ható
ságoknál, intézetekben és egyetemeken. A té 
m akör rendszeres tananyaggá válik a földtani 
és bányászati szakemberképzésben és tovább
képzésben, tém áit napirendre tűzik az MTA és 
az OMFB illetékes szakbizottságai, az e vonat
kozású viták helyet kapnak a társadalm i tudo
mányos egyesületekben, átszerveződik és akti
vizálódik az Országos Ásványvagyon Bizottság, 
sőt felélénkül a KGST e tém ával foglalkozó tu 
dományos bizottságainak tevékenysége is.

Az ásványvagyongazdálkodással kapcsola
tos állami feladatok megoldásának irányítására, 
az ezzel összefüggő tudományos és gyakorlati 
m unka szervezésére a KFH keretében működő 
földtani, bányászati és közgazdasági szakem be
rekből álló Országos Ásványvagyon Bizottság 
hivatott. M ódszertani tevékenysége — az ás
ványvagyongazdálkodási tudom ányág fejleszté
sével kölcsönhatásban —  a gyakorlati gazdál
kodási módszerek rendjének tökéletesítésére irá
nyul. E tekintetben főként m unkabizottságok
ba szervezett szakértői apparátusra, valam int a 
M agyar Állami Földtani Intézetben létrehozott 
és most felfejlesztés a la tt álló Gazdaságföldtani 
Osztályra, részben pedig a Bányászati K utató 
Intézet, a NIM Ipargazdasági és Üzemszervezési 
Intézet, valam int az érin tett egyetemi tanszé
kek m unkájára támaszkodik.

A műrevalósági vizsgálatok intézményes 
m egindulása nyom án most van kialakulóban a 
bányavállalatoknál az a szakem bergárda, mely 
— geológus, bányász és közgazdász szakembe
rekből állandóan — egyrészt az operatív ás
ványvagyongazdálkodás helyi döntéselőkészítő 
apparátusát, m ásrészt az állami ásványvagyon
gazdálkodás elméleti és gyakorlati továbbfej

lesztését is elősegítő információs és konzultációs 
bázist alkotja.

Az ásvány vagyongazdálkodás tehá t — m int 
tudom ányterület és m int erre épülő gazdálko
dási gyakorlat — lényegében m ár kialakult 
szervezeti keretekkel, részben meglevő, részben 
kialakulófélben levő tudományos bázissal, és a 
társadalm i tudományos egyesületek révén meg
felelő társadalm i tudományos háttérre l rendel
kezik.

A z ásványvagyongazdálkodás néhány alapvető 
tétele

A  műrevalósági vizsgálatok során figye
lembe veendő kapcsolatok és kölcsönhatások — 
köztük a tudományos technikai forradalom  m ű
szaki — gazdasági hatásai — a modern á ru te r
melő társadalom ban rendkívül bonyolultak és 
dinamikusak. Az , ásványvagyongazdálkodás 
alapelveit és irányait m eghatározni h ivatott 
koncepciók tehát csak az előzőkben vázolt ke
retekben és alapokon végzett rendszeres tudo
mányos kutatóm unka eredm ényeként, az á tte
k in te tt fejlődéssel kölcsönhatásban végzett sok
oldalú vizsgálat során kristályosodhatnak ki. 
Az eddig végzett elméleti kutatóm unka, illetve 
előzetes m unkahipotézisek alapján kialakított 
néhány ilyen alapvető tézist az alábbiak szerint 
fogalm azhatunk meg:

•—■ A helyesen értelm ezett ásványvagyon
gazdálkodás végső célja az ásványi 
nyersanyagok, illetve az ásványi te r
mék irán t jelentkező társadalm i szük
ségletek optimális kielégítésének bizto
sítása, vagyis annak elősegítése, hogy a 
szükségletek kielégítésével kapcsolatban 
a földtani megismerés, a term elési ka
pacitáslétesítés, a term elés és felhaszná
lás szférájában együttesen felmerülő 
társadalm i ráfordítás m inimális legyen. 
Ennek érdekében a megfelelően számba 
ve tt szükségletek kielégítésére variábi
lisán szóba jöhető ásványi nyersanyag- 
források igénybevételének olyan prog
ram ját kell kialakítani, amely a távlati 
tervperiódus szükségleteit — a felhasz
nálás szférájából nézve is optimális for- 
rásstruk tu ra  keretében — a legm űreva- 
lóbb ásványi nyersanyagokkal, m aximá
lis társadalm i tiszta jövedelmet produ
kálva elégíti ki.

— M inthogy a viszonylag kedvező term é
szeti adottságokkal rendelkező és ú jra  
elő nem állítható ásványi nyersanyagok 
korlátozott m ennyiségben fordulnak elő, 
ezért azok értékét (rköltséghatárát:) a 
társadalm i szükségletek kielégítésére 
variábilisán szóba jöhető legkedvezőbb 
ásványi nyersanyagelőfordulások, illet
ve hazai vagy külföldi term ékforrások 
sorában azon legkedvezőtlenebbhez tar-
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tozó társadalm i m unkaráfo rd ítás  h a tá 
rozza meg, am elynek  k iterm elése  vagy 
m egszervezése a  vonatkozó társadalm i 
szükségletek  kielégítése érdekében  nem  
nélkülözhető. Az ásványi nyersanya
goknak a kö ltség h a tá rra l szem beállítan
dó term elési kö ltségét ( :reá lkö ltségét:) 
viszont úgy  kell szám ításba venni, hogy 
az a kérdéses ásvány i nyersanyag  k i 
nem  term elése esetén  elm aradó népgaz
dasági ráfo rd ítást, ille tve  a m ár m eg
tö rté n t ráfo rd ítások  és a tá rsadalm i 
tisztajövedelem  te rh e it  nem , a  m ég h á t
ralevő k u ta tá s i és beruházási rá fo rd ítá 
sokat viszont k am atte rhesen  tartalm azó  
azon táv la ti növekm ényköltséget tü k 
rözze, am ellyel a kérdéses ásványva
gyon a  szóba jöhető  korszerű  és b izton
ságos technológia alkalm azásával k ite r
m elhető.
Ha a kö ltséghatár és a  reálköltség h á 
nyadosával k ife jeze tt m űrevalósági m u 
ta tó  1,0-nél nagyobb, akkor a kérdéses 
ásványi nyersanyag  m űrevaló, te h á t 
népgazdaságilag k iaknázásra  érdem es, 
illetve ásványvagyongazdálkodási szem 
pontból védendőnek m inősül. A költség- 
h a tá r  és a reálköltség  különbségével k i
fe jeze tt m űrevalósági eredm ény lénye
gében azzal a különbözeti bányaj álla
dókkal azonos, am elyet a kérdéses ás
vány i nyersanyagelőfordulás a  költség- 
h a tá r  m egállap ításának  a lap jáu l szolgá
ló ásványi nyersanyagelőfordulással, il
le tve  term ékfo rrással szem ben élvez. A 
k iaknázás esetén  e lérhető  ezen po ten 
ciális e redm ény  — am ely term észetesen  
az ásványvagyon m egkuta to ttság i és 
fe ltártság i fokától is függ —  egyben a 
kérdéses ásványi nyersanyagelőfordulás 
„in s itu ” értékének, illetve a  fö ld tan i 
k u ta tá s  és a k iaknázás bárm ely  fázisa 
gazdasági hatékonyságának  is m eghatá
rozója.
M inthogy az ásványi nyersanyagok  m ű- 
revalóságát az előfordulások adottságai 
(fö ld ra jz i hely, m inőség, települési 
m élység,vastagság, e lem i veszélyek stb.:) 
függvényszerűen  befolyásolják , illetve 
a lapvetően m eghatározzák ezért az ás
ványvagyongazdálkodás akkor tek in th e 
tő  hatékonynak , ha a fö ld tan i k u ta tás  
nagy m ennyiségben tá r  fel kedvező 
adottságú nyersanyagelőfordulásokat, a 
bányászat pedig a legkedvezőbb előfor
dulásokra lé te s íte tt term elési kapacitá
sokra k o ncen trá lja  a term előerőket, il
le tve  a m odern term elési techn ikát. Eb
ből következik, hogy a fö ld tan i k u ta tás i 
és a bányalé tesítési tevékenységnek  — 
a term elési nyersanyagszükségletek  op
tim ális k ielégítése tek in te téb en  alapve

tő, illetve eleve m eghatározó szerepet 
ke ll tu la jdon ítan i.

Az ásványi nyersanyagelőfordulások  gazda
sági értékelésének , illetve m űrevalóságának 
ilyen  értelm ezésével — a fejlődés sp irá lisának  
m agasabb sz in tjén  — tu la jdonképpen  visszaju
tu n k  a  fö ldtani, bányászati és gazdasági szem 
pontból m ost m ár népgazdasági szin ten  kom p
lex  szem lélethez.

Feladatok az ásványvagyongazdálkodással kap
csolatos tudom ányos ku ta tóm unka  terén.

M inthogy az ásványvagyongazdálkodással 
kapcsolatos nagyon sokré tű  k u ta tás i feladatok 
differenciálása, rendszerezése, illetve kölcsön
ha tása inak  tisztázása —  sőt a gazdaságföldtani, 
illetve ásványvagyongazdálkodási tudom ány te
rü le t helyének, szerepének  és kapcsolatainak 
egyértelm űsítése  a  tudom ányrendszerben  — ön
m agában  is nagy  fe ladato t jelen t, ezért az ás
ványvagyongazdálkodás te rén  fo lyam atban  le
vő és az elkövetkező évekre terveze tt ku ta tási 
feladatok  egyelőre csak a teljesség  és a végle
ges rendszerezettség  igénye nélkü l fogalm azha
tók  m eg az a lább iak  szerin t:

—  Az ásvány i nyersanyagok helye, nem 
zetgazdasági szerepe és ennek dinam i
ká ja  a term észeti erőforrások  között, va
lam in t a  nem zeti jövedelem  egészében

—  Az ásványi nyersanyagok  é rtékét és ki- 
aknázási kö ltség ráfo rd ításá t m eghatáro 
zó tényezők és term észeti adottságok, 
va lam in t ezek függvényszerű  kapcsolatai

—  Az ásványi nyersanyagok m űrevalósági 
kondíciói időbeli alakulásának  tenden
ciá ját m eghatározó tényezők, a techn i
kai fejlődés gyorsuló ü tem ének  hatásá
ra  is tek in te tte l

—  Az egyes ásványi nyersanyagok eltérő, 
vagy kom plex hasznosításának lehetősé
gei, e lehetőségek ha tása  a  m űrevalósági 
kondíciókra és a hasznos ásványi nyers
anyaggá válás fe lté te le ire

—  Az ásvány i nyersanyagelőfordulások 
term észeti adottságai k ihasználásának 
és a te rm elési techn ika  klasszikus vagy 
fo rradalm i fejlesztésének  viszonylagos 
hatékonysága, illetve h a tása  az ásványi 
nyersanyagok m űrevalóságára

—  Az egyes ásvány i nyersanyagelőfordu
lások k iaknázása térbe li és időbeni kon
centrálásának , igénybevételének  vagy 
visszahagyásának optim ális m értéké t és 
m ódját, ille tve a „rab lóbányászat” he
lyes érte lm ezését m eghatározó tényezők

— A fö ld tan i k u ta tá s i tevékenység  h a té 
konysága m érésének és optim alizálásá
n ak  elvei, a bányalé tesítési választék 
növelését célzó fö ld tan i k u ta tá s i több
le tráfo rd ítások  m egtérü lésének  valószí
nűsége
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— A földtani kutatás egyes fázisaiban meg
szerezhető, illetve az egyes m egkuta
tottsági kategóriákhoz tartozó ism eretek 
megbízhatósága és valószínűsége, a re
m énybeli előfordulások szerepének vál
tozása

— A műrevalósági kondíciók internaciona- 
lizálásának, a földtani kutatás, illetve 
az ásványi nyersanyagellátás nem zetkö
zi integrációja m egvalósításának vizs
gálati alapjai, lehetőségei és feltételei

— A hazailag ism ert és rem énybeli ás
ványvagyon m aximálisan és optim áli
san lehetséges term elési részvételét 
meghatározó tényezők az ország távlati 
ásványi nyersanyagszükségletének k i
elégítésében.

Az ásványvagyongazdálkodással kapcsolat
ban a teljesség igénye nélkül felsorolt néhány 
fontosabb kutatási tém akör is jól érzékelteti a 
feladatok erősen összekapcsolódó jellegét és azt, 
hogy e tudom ányterület m ennyire hivatott a 
hatékony földtani kutatás, a  bányászati és fel- 
dolgozási technológiai kölcsönhatásos fejlődése 
törvényszerűségeinek feltárására, azok földtani, 
bányászati és közgazdasági alapon nyugvó 
komplex értékelésére. E törvényszerűségek ki
m unkálása révén alapozhatja meg ugyanis a 
tudomány a társadalm i szükségleteknek — a 
világ tételesen nem  reprodukálható, de egyéb
ként gyakorlatilag k im eríthetetlen ásványi 
nyersanyagbázisán — m indinkább csökkenő 
társadalm i ráfordítással történő kielégítését.

Az ásványvagyongazdálkodási tevékenység 
határterületi, illetve in tegrált voltából fakadó 
fenti kapcsolatsokrétűség megkívánja, a tém a
kör egészének kiemelkedő népgazdasági jelen
tősége pedig szükségessé teszi az e tém akörben 
akár intézményesen, akár egyéb úton végzett 
tudományos kutatóm unka ösztönzését, hatékony 
tám ogatását és koordinálását.

Az előzőkben vázolt tudományos kutatási 
feladatok közül — m int az ásványvagyongaz
dálkodás alapvető irányelveit érintő és ezért 
kiem elten kezelt elvi tém akörrel — e helyen is 
célszerűnek látszik foglalkozni az ásványi nyers
anyagok műrevalósági feltételei távlatban vár
ható alakulásának és hatásainak előzetes m un
kahipotézisekbe foglalt kérdéseivel.

A z ásványi nyersanyagok költséghatárát és m ű 
revalósági felté te le it alapjaiban befolyásoló té 
nyezők

Ha a földkéregben levő ásványi nyersanya
gok m ár m ind m egkutatottak lennének, a  te r
melési és felhasználási technológiát pedig adott
nak és változatlannak kellene feltételezni, to 
vábbá ha nem állna fenn az egyes ásványi 
nyersanyagok egymással vagy mással történő 
helyettesítésének lehetősége, akkor az ásványi 
nyersanyagok költséghatára fokozatosan és tö r

vényszerűen növekedne abból eredően, hogy az 
ásványi nyersanyagelőfordulásoknak a  kedve
zőbbtől a kedvezőtlenebb felé haladóként felté
telezett kiaknázása következtében mind na
gyobb term elési ráfordítást igénylő ásványi 
nyersanyagelőfordulások szolgálnának a költ
séghatár m egállapításának alapjául. Ebben az 
esetben tehát a műrevalósági feltételek táv lati
lag egyenként és összességükben is fokozatosan 
és törvényszerűen lazulnának, mégpedig annak 
az aránynak a függvényében, amely a kérdéses 
ásványi nyersanyaggal szemben várható szük
ségletek és a kérdéses ásványvagyon m ennyisé
ge és adottsági megoszlása között fennáll.

A fenti feltételek közül azonban gyakorla
tilag egyik sem áll fenn, hisz azok — a fejlődési 
egyenetlenségekből általánosan eredő időszakos, 
vagy a helyi körülm ényekből fakadó lokális el
térések ellenére is világosan felism erhető vi
lágtendenciaként — a tudományos és technikai 
fejlődés következtében m eghatározott irányban 
fejlődő módon, az alábbiak szerint változnak:

a) Növekszik a földtani kutatás geológiai 
és technikai hatékonysága, ennek révén 
a m egkutatott ásványi nyersanyagok 
m ennyisége és ezeken belül az átlagnál 
kedvezőbb term észeti adottságokkal ren
delkező előfordulások választéka is. Elég 
ezzel kapcsolatban utaln i a rohamosan 
növekvő term elést is meghaladó m ér
tékű  szénhidrogénvagyon-növekedésre, 
a közelm últban m egismert holland föld' 
gáz- és alaszkai kőolaj előfordulásokra, 
a tengerfenéki m angán- és egyéb fém- 
előfordulásokra, avagy a nagyobb m ély
ségre hatoló kutatások révén m ost már 
vertikálisan is, szinte korlátlan m eny- 
nyiségben m egkutatható ásványi nyers
anyagokra.

b) Fejlődik az ásványi nyersanyagok bá
nyászati, dúsítási és feldolgozási tech
nológiája, ennek révén a kiterm elés és 
a hasznosítás gazdasági hatékonysága. 
Példája ennek a külfejtéses bányászat 
kialakulása, vagy a nagyobb mélységű 
előfordulások bányászatának a klasszi
kus módszerektől alapvetően eltérő mó
don történő műszaki fejlesztése. A bá
nyászati és feldolgozási technológia 
alapvető fejlődésének hatására adott 
esetben jelentősen megnövekedhet, szin
te  végtelenre bővülhet az érin tett ás
ványi nyersanyagvagyon mennyisége. 
A tim földgyártási technológia fejlődése 
például a bauxitnál lényegesen kisebb 
alum inium tartalm ú, de nagy tömegben 
és kis ráfordítással term elhető anyago
ka t és palákat is bevonhatja az alumini- 
um ércek körébe; a hasadó anyagok 
sivatagi homokból vagy tengervízből ki
nyerhető volta, valam int a 238-as urán-
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végtelenre fokozhatja a világ energia- 
hordozó nyersanyagvagyonát. A tech
nológiai fejlesztés hatásának körébe so
rolható az a hatás is, amely az egyes 
ásványi nyersanyagok kom plex felhasz
nálása, illetve alkotó kom ponensek te l
jesebb hasznosítása révén növeli meg a 
kiterm elés gazdaságosságát,

c) Bővül az egyes ásványi nyersanyagok 
helyettesítésére alkalmas, náluknál gaz
daságosabban term elhető, vagy felhasz
nálható, adott esetben a szükséglet, il
letve annak növekedése jelentős m ér
séklődését eredményező más ásványi 
nyersanyagok, vagy más anyagok köre 
és term elése is. Példája ennek a hasadó 
anyagoknak a klasszikus energiahordo
zókat helyettesíteni képes volta, a szén
ből történő szénhidrogénelőállítás lehe
tősége, továbbá egyes fém eknek kevés
bé nyersanyagigényes más fémekkel 
vagy m űanyagokkal szinte teljes értékű 
helyettesíthetősége. Ez utóbbira többek

nyito tt módosító hatását — egészen sem atiku
san és kissé karikírozottan — a következő ábra 
szemlélteti.

Az ábrából látható, hogy a  kedvező adott
ságú előfordulásokat, vagyis a gazdaságos ter
melés lehetséges körét eleve növelő földtani ku 
tatási eredm ény (:„a” eset:), a  term elési költ
ségek csökkentését eredm ényező term eléstech
nológiai fejlesztés (:b eset:), valam int a szük
séglet m érséklődését kiváltó helyettesítő te r
m éklétezés (:,,c” eset:) egyaránt a term elési 
költséghatár, vagyis a m űrevalósági feltételek 
összességének szigorodását eredményezi. Ha pe
dig ezek a hatások — m int a valóságban általá
ban — egymással egyidejűleg jelentkeznek, 
vagy egyedileg nagyok, akkor a költséghatár 
még a  szükségletek erős fokozása esetén is szi
gorodni fog. Ezt érzékelteti az ábrán feltün te
tett, az „a” feltételi esettel egyidejűleg érvé
nyesülni feltételezett ,,B” eset, illetve annak az 
„A” esettel történő összevetése.

Ha a legfontosabb ásványi nyersanyagok 
világpiaci árának alakulását hosszabb időre visz- 
szamenőleg úgy vizsgáljuk, hogy a kifejezésük-

A k érd éses időpontra v o n a tk o zta to tt  
te r m e lé s i le h e tő s é g , i l l . s z ü k s é g le t

A folyam atos görbék a  kérdéses 
tervidőpontban szóba jöhető egyedi, 
illetve differenciális term elési ( :vagy 
beszerzési:) lehetőségeknek az azo
nos m inőségre vonatkoztatott fa jla 
gos term elési költség függvényében 
kum ulált összegeit ábrázoljuk.

A szükséglet értékénél a folya
m atos görbére felvetített pontból 
húzott vízszintes egyenes és a fo
lyam atos görbe egyes pontjainak 
függőleges távolsága ad ja a  kérdé
ses ásványi nyersanyagelőfordulások 
m űrevalósági eredm ényét, ill. fa jla 
gos „in situ” értékét.

között a réz szolgálhat példaként, amely 
szerkezeti anyagként gyakorlatilag m ár 
teljes egészében helyettesíthetőnek 
mondható, sőt az elektrotechnikában va
ló pótlásának m egoldására is tö rtén tek  
lépések.

A vázolt három  (:,,a”, „b”, ,,c” :) feltételi 
esetnek egy tetszőleges „A” alapesethez viszo-

re használt pénzegység inflálódását kiszűrjük 
és eltekintünk az esetenkénti világgazdasági ha
tásoktól, illetve a kereslet hullámzásból adódó 
átm eneti ingadozásoktól, akkor — a speciális 
kivételektől eltekintve — a költséghatárokat lé
nyegében m eghatározó világpiaci áraknál töb- 
bé-kevésbé monoton csökkenő tendenciája ál
lapítható meg. Ez a körülm ény arra  utal, hogy
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a társadalm i szükségletek kielégítése érdekében 
még term elésbe vont legkedvezőtlenebb ásványi 
nyersanyagelőfordulások feltehetően (:de a föld
tani kutatás hatékonyságának egyidejű növeke
dése következtében nem biztosan:) romló te r
mészeti adottságait a technikai fejlődés annak 
ellenére is bőven ellensúlyozni tudta, hogy köz
ben a szükségletek lényegesen megnövekedtek.

Egyébként nyilvánvaló, hogy a szükségle
tek és a term elési költségek alakulása között 
kölcsönhatásos a kapcsolat: a szükségletek csök
kenése a költséghatárok és ezáltal a  term elési 
költségek csökkentését indukálja, a term elési 
költségek és ezáltal a költséghatárok ( ille tve  az 
árak:) mérséklődése viszont a szükségletek nö
vekedésének irányába hat.

A  technikai fejlődés meghatározó szerepe a m ű- 
revalósági felté te lek  alakulásában

Régebben az ásványi nyersanyagok m űre- 
valóságát a  term észeti param éterek közül első
sorban, sőt szinte kizárólagosan a minőséggel 
férceknél a fém tartalom m al, szeneknél a fütő- 
értékkel:) jellem ezték abból kiindulva, hogy a 
kiaknázással kapcsolatos ráfordítások között 
nincs — illetve régebben nem volt — alapvető 
eltérés. Minthogy azonban időközben — a tu 
dományos és technikai fejlődés következtében 
— az ásványi nyersanyagterm elési módok olyan 
m értékben differenciálódtak, hogy közöttük a 
ráfordításokat illetően ma m ár nagyságrendi 
különbségek is lehetnek, ezért a minőséggel k i
fejezett műrevalósági feltéte lt ma m ár csak a 
kiaknázás egyéb adottságaival m eghatározott 
term elési technológiákhoz kötötten lehet meg
szabni. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a term észeti 
param éterekkel kifejezett műrevalósági feltéte
lek — az adott technikai színvonalon — mindig 
csak az érin te tt függvények összetartozó érté
keiként értelmezhetők. Valamely ásványi 
nyersanyag m űrevalóságának a kiterm elés 
adottságaihoz tartozóan m egállapított minőségi 
feltételei tehát — a felhasználás körülm ényeit 
változatlannak tételezte fel — csak abban az 
esetben lazulhatnak, ha a  kiterm elés gzdaságos- 
ságát meghatározó egyéb feltételek (:például a 
gépesített töm egterm elésű külfejtés lehetőségét 
biztosító előfordulási adottságok:) ezzel a lazu
lással legalább azonos m értékben szigorodnak.

Ha a fenti tekintetben is csak időszakos 
változásokat előidéző, tehát a táv lati tendenci
ákat lényegében nem befolyásoló konjunkturá
lis hatásoktól eltekintünk, akkor az előzők alap
ján m egállapítható, hogy a m űrevalóság össze
tartozó feltételei egyikének ('.például a minőség 
határértékének:) lazulása egyáltalán nem jelen
ti a feltételrendszer egészének lazulását, sőt a 
különböző term észeti nehézségek legyőzését 
egymástól eltérő ütem ben biztosítani képes 
technikai fejlődésnek — m int a feltételrendszer 
alapvető elemének — hatására  a m űrevalóság

egyes feltételeiben is eltérő m értékben bekövet
kező lazulás általában a feltételrendszer egészé
nek szigorodása közben megy végbe. Ez a fo
lyam at term észetesen nem  zárja  ki a koráb
ban valam ely kedvezőtlen term észeti adottság 
(:nagy mélység, kis koncentráció stb.:) követ
keztében m űrevalótlanná nyilvánított ásványi 
nyersanyagelőfordulások későbbi m űrevalóvá 
válását, sőt a technikai fejlődés gyorsuló ütem e 
az ilyen változások időbeli lehetőségét is jelen
tősen lerövidítheti. Ezek a változások azonban 
valószínűleg nem  általános érvénnyel jelentkez
nek, hanem  — az előfordulások egyedi term é
szeti adottságaihoz, illetve a technikai fejlődés 
hatásaihoz kapcsoltan — ásványi nyersanyagon
kén t és előfordulásonként fokozott m értékben 
differenciáltak lesznek. Ezért is indokolt az 
adott időpontban m űrevalótlannak minősülő ás- 
ványvagyonokat is számba venni és nyilván
tartani.

Ha figyelembe vesszük, hogy az előzőekben 
vázolt és több évtizedes tapasztalattal alátá
m asztott tendenciákat korunk tudom ányos-tech
nikai forradalm a m inden bizonnyal fel fogja 
erősíteni, akkor igen nagy valószínűséggel ál
líthatjuk, hogy az ásványi nyersanyagok m űre
valóságának feltételei összességükben a táv lat
ban szigorodni fognak. A fejlődési tendencia 
gyorsuló jellegét szemléltetően példázza a tö r
ténelem  előtti korok ( :kőkor, rézkor, bronzkor és 
vaskor:) időtartam ának hiperbolikus csökkené
se, de —  az ipar és közlekedés terén  a fejlesz
tési gondolatfelvetődés és a realizálás közötti 
idő rohamos rövidülésével jellem zett technoló
giai példák sokasága m ellett — jól valószínűsí
ti  a technikai fejlődés gyorsuló ü tem ét az is, 
hogy amíg a szén nagytöm egű felhasználása 
többezer évet vára to tt m agára a fatüzelésű kor
szak során, a szénhidrogének tömeges belépése 
az energiaellátásba m ár csak 150 évet igényelt 
a szénfelhasználás kezdetéhez képest, a  hasadó 
anyagok energetikai felhasználása és a szénhid
rogén általános felhasználásának kezdete kö
zötti idő pedig alig éri el az 50 évet.

A technikai fejlődés gyorsuló ütem e nyil
ván jelentősen m érsékelheti az aggodalmat az
zal a problém ával szemben, hogy egyes ásványi 
nyersanyagok ásványvagyona például csak né
hány évtizedre, vagy száz évre látszik elegen
dőnek. A „látszik” szót egyébként azért kell 
külön hangsúlyozni, m ert a m egkutatott ás
ványvagyon és a term elés hányadosából kép
zett un. ellátottsági idő — am elynek terjedel
mével szemben régebben indokoltnak ta rto tt 
többszáz éves igény az előzőkből következően 
egyébként is törvényszerűen csökken — néha 
teljesen félrevezető is lehet. A szénhidrogének
nél például —  am elyeknél a  kutatás és a te r
melés időben szinte el sem választható egymás
tól — nem is lehet szám ítani 20—30 évnél hosz- 
szabb kutatási eredm ények alapján ezen idő
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tartam  gyakorlatilag örökösen kiegészül ön
magára.

A műrevalósági felté te lek  várható alakulásából 
levonható ásványvagyongazdálkodási következ
tetések

Az ásványi nyersanyagok műrevalósági fel
tételei összességének a távlatban várható, sőt a 
tudományos-technikai forradalom  hatására fo
kozott m értékben várható szigorodása — az 
esetenként indokolt eltéréseknek is helyet adó 
világtendenciaként — egy sor ásványvagyon- 
gazdálkodási következtetés levonására ad lehe
tőséget. Ezek közül néhány — a teljesség és a 
részletes bizonyítás igénye nélkül — az alábbi
akban foglalható össze:

Minthogy az ásványi nyersanyagok m űre- 
valósága alapvetően függ az előfordulásoknak 
többek között a  földrajzi hellyel, a minőséggel, 
a települési mélységgel, a vastagsággal, az ele
mi veszélyekkel m eghatározott term észeti adott
ságaitól, ezért az ásványi nyersanyagokban 
fennálló szükségletek minél kisebb társadalm i 
ráfordítással történő kielégítésének legegysze
rűbb és leghatékonyabb m ódja a term észet ál
tal felkínált, vagy tőle elsajátítható kedvező 
adottságok kihasználása. Ennek érdekében fo
kozni kell az ásványi nyersanyagok megismeré
sére irányuló, viszonylag kis ráfordítást igénylő 
földtani kutatást, illetve ennek a feltehetően 
kedvező minőségi és kiaknázási adottságokkal 
rendelkező reménybeli, vagy csak részben meg
kutatott ásványi nyersanyagelőfordulásokra 
történő koncentrálását, hogy a kedvező bányá
szati term elési kapacitások megteremtéséhez 
kellő választék álljon rendelkezésre és így a 
bányászatnak m ódja legyen — term előerőit és 
a korszerű term elési technikát a legkedvezőbb 
előfordulásokra koncentrálva — a term észetad
ta lehetőségeket m axim álisan kihasználni.

Minthogy a technikai fejlődés gyorsuló 
ütemben lesz képes egyes ásványi nyersanya
gok egymással, vagy más anyagokkal történő 
helyettesíthetőségét biztosítani, a nemzetközi 
integráció törvényszerű bővülése pedig e  téren 
is nagy lehetőségek forrásává válik, ezért a 
földtani kutatási tevékenység m értékét és ü te
mét nem az un. ellátottsági időtől kell függővé 
tenni, hanem inkább a kutatás várható haté
konyságától, vagyis attól, hogy a földtani ku ta
tás mennyiben képes kedvező term észeti adott
ságokkal rendelkező, ásványi nyersanyagokat 
produkálni. A földtani kutatás m indenkori 
program ját tehát az ásványi nyersanyagok te r
melési és felhasználási lehetőségeivel az eddigi
nél szorosabb kölcsönhatásban kell kialakítani.

Amely ásványi nyersanyagelőfordulások 
nem rendelkeznek olyan term észeti adottságok
kal, amelyek a term elési költséghatárok várható 
szigorodásával legalább egyenlő m értékű reál- 
költségcsökkenést eredményezni képes techno

lógiai fejlesztést tesznek lehetővé, azoknál az 
ásványi nyersanyag műrevalóságának, vagyis 
in situ értékének távlati csökkenésére lehet szá
mítani. Ennek következtében a kedvező adott
ságú és em ellett bányával m ár feltárt, tehát a 
m ár eleve nagy műrevalósági fokkal rendelke
ző, de az új technológiát a feltártsági adottságok 
következtében viszonylag m ár csak kisebb ha
tékonysággal befogadni képes ásványi nyers
anyagelőfordulások minél gyorsabb leművelésé
re célszerű törekedni, hogy a nagy különbözeti 
bányajáradék népgazdaságilag minél előbb és 
minél teljesebb m értékben hasznosulhasson.

A fenti kiaknázási elveket kell term észete
sen vonatkoztatni azon kimagasló kedvező adott
ságú, vagyis a term elési lehetőségek sorában 
legműrevalóbb ásványvagyonokra is, amelyek 
még nincsenek bányával feltárva. Ezzel szem
ben viszont a kedvezőtlen term észeti adottságok 
következtében az adott időben lehetséges kor
szerű technika m ellett is egyértelm űen m űreva- 
lótlan ásványi nyersanyagelőfordulásoknak — 
legyenek azok bányával m ár feltártak, vagy fel
táratlanok — a nemzeti jövedelem csökkenését 
eredményező kiaknázását még akkor is el kell 
kerülni, ha ezzel kiterm elésük, illetve haszno
sításuk lehetősége véglegesen megszűnik.

Figyelembe kell venni, hogy — a  technoló
giai fejlődés gyorsuló ütem e következtében — 
ugyanazt a technikai feladatot (:például helyet
tesítést:) később általában könnyebben, illetve 
gyorsabban lesz lehetséges megoldani és ugyan
azt a term észeti nehézséget (pl. nagyobb mély
séget, vagy kisebb koncentrációt) később álta
lában könnyebb lesz legyőzni, m int ahogy ma 
az lehetséges. Ez a körülm ény — a term észeti 
előnyök időben elosztott kihasználására, így 
azok társadalm i hasznosításának kisebb-na- 
gyobb m értékű prolongálására, adott esetben az 
indokolatlanul is „kincs”-nek nyilvánított ás
ványvagyon túlzott védelm ére való régebbi tö
rekvésekkel szemben — olyan ésszerű bányá
szat létjogosultsága m ellett szól, amely a ked
vezőbb adottságú előfordulások leművelésének 
lehetőleg úgy biztosít maximális időbeli elsőbb
séget, hogy közben nem okozza más kedvező 
adottságok végleges elvesztését, illetve eleget 
tesz annak a feltételnek, hogy az ásványi 
nyersanyagszükségleteket egy hosszabb távlati 
periódus egészére nézve kell minimális társa
dalmi ráfordítással kielégíteni.

Ami pedig az ásványi nyersanyagok bányá
szatának a népgazdasági érdekeket jól szolgáló 
jövője szempontjából igen lényeges: A tudomá
nyos-technikai forradalom  keretében bekövet
kező műszaki fejlődési gyorsulás hatására — 
de az éppen ebből fakadó lehetőségek alapján 
— a bányászatnak is ki kell lépnie a klasszikus 
bányaművelés köréből és — a külfejtési lehető
ségek gazdaságos határain  túl, főként a nagyobb 
mélységű előfordulásokat érintően — mielőbb
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át kell térnie az alapvetően korszerűsített, sőt 
forradalm ian új term elési módszerekre. Ez 
utóbbiak kialakulóban levő, illetve többé-kevés- 
bé m ár k ialakultnak m ondható elvi lényege tu 
lajdonképpen azonos: az ásványi nyersanyagok 
hasznos kom ponenseit hordozó kőzetekből in 
situ, általában halm azállapotbeli változás segít
ségével és fúrólyukon át az em ber jelenléte nél
kül k inyerni a hasznos komponenseket. A hal
mazállapotbeli adottság következtében eleve 
ilyen módon történő kőolaj- és földgázterm e
léshez hasonlóan, lényegében ez az elve a föld
alatti szénelgázosításnak, a vízoldatos sóterm e
lésnek, a m élyrobbantással fellazított ércekből 
történő fémkilúgozásnak, a gőz ú tján  bevitt hő
vel felolvasztott kénkinyerésnek stb.

Nyilvánvaló — és ez a vonatkozó ku ta tá 
sok interdiszciplináris jellegét, illetve szükség
szerűen kom plex m ódszerét is m eghatározza — 
hogy az ásványi nyersanyagterm elés ú jként va

lószínűsíthető módszerei az érin te tt alaptudo
m ányok és szaktudom ányok korszerű ú jrarend- 
szerezésén, az ásványi nyersanyagokra és azok 
kiterm elési m ódjaira jellemző fizikokémiai tu 
lajdonságok magasabb szinten történő összhang
ba hozásán alapulnak. Az ásványi nyersanya
gok alkotta m unkatárgyaknak és a kiterm elés 
lehetséges m unkaeszközeinek a fizikokémiai tu 
lajdonságok alapján történő magasabb szintű 
újrarendszerezése nemcsak az ásványi nyers
anyagterm elés klasszikus, vagy forradalm ian 
új továbbfejlesztéséhez szolgáltathat tudom á
nyosan objektív és megbízható alapokat, hanem  
az ásványvagyongazdálkodás többi fázisához 
kapcsolódó feladatokat is új megvilágításba he
lyezheti. Az alap- és szaktudom ányokra tám asz
kodó, ezen rendszerező kutatásokat tehát az ás
ványvagyongazdálkodás egyetemessége szem
pontjából is fontosaknak és jelentőseknek kell 
tekinteni.
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