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M int m inden tevékenység, az ásványva
gyon gazdálkodás is csak akkor lehet hatékony, 
ha megfelelő információs rendszerre tám aszkod
hat, amely biztosítja, hogy a szükséges infor
máció optimális m ennyiségben és célra rende
zetten, a megfelelő helyen és időben áll ren
delkezésre.

E m unkában elsősorban arra  a kérdésre 
keresünk választ, hogy a vállalati irányítás ma 
élő módszerei és az irányító hatóságok adott, 
szervezeti felépítése m ellett m it nevezhetünk 
„megfelelő információs rendszernek” . A „meg
felelő” kritérium  talán gyengének tűnik, több 
bátorsággal az optimális jelzőt is használhat
nánk.. Sajnos azonban a dolog term észetéből 
adódóan nem definiálható olyan k ritérium rend
szer (más szóval célfüggvény), am elyet kielégítő 
megoldást optim álisnak deklarálhatnánk. Lé
nyegében csak arról lehet szó, hogy egyes 
szempontokból lazább, másokból szigorúbb meg
közelítéssel körülhatároljuk a megoldás lehet
séges eseteit, majd az ezen belül kiválasztott 
rendszert fokozatosan finom ítva alkalmazko
dunk a m indig változó igényekhez.

Az ásványvagyon-gazdálkodás irányító és 
ellenőrző tevékenysége gyakorlatilag két fő cso
portba sorolható. Az első csoportba az egyedi 
vizsgálatok — kutatási programok, tervek, ku ta
tási jelentések, vagyonszámítások, bányatelepí
tési koncepciók, művelési tervek, stb. ellenőr
zése vagy jóváhagyása — tartoznak.

A tevékenység második csoportját a fenti 
egyedi esetektől többé-kevésbé elvonatkoztatott 
általános elemzések és ennek alapján hozott 
döntések alkotják. A két csoport közötti szoros 
kapcsolatot az terem ti meg, hogy a  kutatási je
lentések végeredményei — az ásványvagyon 
mennyiségére, minőségére, gazdasági m egítélé
sére vonatkozó adatok — egyben a második 
csoport információs bázisát is képezik. A kö
vetkezőkben elsősorban a második csoportba 
foglalt tevékenység információs kérdéseivel fog
lalkozunk.

K övetelm ények
Ugyanazon ásványi nyersanyagra vonatko

zó információkat teljesen azonos tartalomm al 
és form ában kell gyűjteni. A különböző ásvá
nyi nyersanyagoknál is a m aximálisan lehetsé
ges hasonlóságra kell törekedni, és az általáno
san használt fogalmak tartalm a mindig azonos 
és változatlan kell legyen. Az alapadatok feldol
gozása, szekunder információk képzése és szol
gáltatása folyam án is m axim álisan érvényesíte
ni kell e tartalm i és form ai azonosság követel
ményét.

Az információs rendszerrel szemben köve
telm ény, hogy integrált és célra orientált le
gyen. Az integráltság a la tt azt értjük, hogy az 
ásványvagyon és a reá irányuló tevékenység 
megítéléséhez szükséges valam ennyi adatot 
gyűjti, azok feldolgozása és értékelése során 
egyéb információk szükségessége nem m erülhet 
fel. A célra orientált információs rendszer alap
vető vonása, hogy magába foglalja azon krité
rium ok rendszerét is, mely alkalmas a lényeges 
és lényegtelen információk elkülönítésére. Ter
mészetesen az, hogy melyik információ lénye
ges, s m elyik lényegtelen, mindig csak a vizsgá
lat konkrét célja alapján m ondható meg. A cél
ra orientált rendszer megóvja az értékelő és 
döntést hozó szerveket az információáradattól. 
Csak akkor közöl információkat, ha a vonatko
zó tevékenység igényli az állásfoglalást és ezt 
a legmegfelelőbb form ában és m ennyiségben te 
szi.

Az információs rendszerrel szemben továb
bi kívánalm ak a következők:

— Az adatszolgáltatás tömege a megkívánt 
inform ációtartalom  m ellett minimális 
legyen;

— Az információ gyűjtése és feldolgozása 
elegendően nagysebességű legyen;

— A rendszer a változó követelményeknek 
megfelelően rugalm asan továbbfejleszt
hető legyen.

A  jelenlegi információs rendszer bírálata
Az ásványvagyon-gazdálkodás jelenlegi in

formációs rendszerét az ásványvagyonmérleg, 
illetve az azzal kapcsolatos adatgyűjtés, feldol
gozás képezi. Az információs rendszer és a m ér
leg között ma fennálló azonosság azonban tá 
volról sem szükségszerű. Véleményünk szerint 
az információs rendszernek feltétlenül ta rta l
maznia kell egy, a  mai mérleggel azonos célú 
és részben azonos tartalm ú időszakos statisz
tikai és értékelő összeállítást, azonban maga a 
rendszer jelentősen szélesebb terü lete t kell, 
hogy átfogjon.

Magyarországon 1954. január 1-i helyzet 
szerint készült az ism ert ásványi nyersanyagok 
első országos mérlege. A mérlegkészítés u tasítá
sokban szabályozott form ája több alkalommal 
tö rtén t tökéletesítés u tán  csiszolódott a mai 
form ájába. Eredetileg az összes ásványi nyers
anyagokra vonatkozó m érlegutasítás 1962 folya
m án vált ke tté  és a jelenlegi mérlegkészítést a 
következő rendeletek szabályozzák: szilárd ás
ványi nyersanyagokra az OFF 16/1961. sz„ szén- 
hidrogénekre az OFF 11/1962. sz. utasítás.

53



Az ásványvagyonmérleg alapvető feladatai:
— A mérlegforduló napjára vonatkozta

to tt állapot bem utatása;
— Az előző évi m érlegforduló-napi álla

pothoz képest a tárgyévben bekövetke
zett változások regisztrálása;

— Az előző évi kutatás és term elés megí
télése az ezek folytán létrejövő változá
sok alapján;

— A m érlegforduló-napi állapottal megha
tározott helyzetből a jövő tennivalókat 
illető következtetések levonása.

Az ásványvagyonm érleget egyrészt az in
formációs rendszerrel szemben tám asztott álta
lános igények, m ásrészt csupán a fenti, a m ér
legre korlátozott feladatok szemszögéből ítél
hetjük  meg.

Az ásvány vagyonmérlegek 15 éves fejlő
dése során egyes ásványi nyersanyagokra foko
zottabban, m ásoknál kevésbé érvényesültek a 
korszerűsítési törekvések. Legfejlettebb állapotot 
elsősorban dr. Benkő Ferenc m unkássága kö
vetkeztében a szénmérlegek érték el. A szén
mérlegek jelentősen többet tartalm aznak, m int 
amit egy m érlegtől meg lehet követleni, és m ár 
m agukban hordozzák egy modern információs 
rendszer számos lényeges elemét. Ezzel szemben 
pl. a szénhidrogénmérleg m egm aradt a  m ennyi
ségi változások egyszerű bem utatásának szint
jén.

Amennyiben az ásványvagyonm érleget nem 
az információs rendszernek, hanem  annak csu
pán egy részének tekintjük, akkor egyetlen lé
nyeges kifogás hozható fel ellene, mégpedig az, 
hogy olyan feladatokra is vállalkozni kíván, 
melyek megoldására egy évenként készülő m ér
leg csak kevéssé lehet alkalmas.

A számvitelben a m érleget a gazdasági egy
ségek m últbeli tevékenységének mérésére, 
elemzésére és b írálatára alkalmazzák, és bár a 
b írá lat nyilván előrem utató abban az értelem 
ben, hogy kijelöli a gazdálkodás javításának te 
rületeit, nem  alkalmas egy vállalati stratégia, 
fejlesztési koncepció megalapozásához. Az utób
biak mélyebb, bár az esetek többségében csak 
részterületekre szorítkozó vizsgálatokat igényel
nek. Elvileg is nyilvánvaló, hogy egy folyó te 
vékenységet tükröző mérleg, m ely mindazon 
adatokat, változásokat m utatja, m elyek a folyó 
tevékenység szempontjából meghatározóak, nem  
képezheti kiindulópontját alapvető változások
nak.

Feltehető az a kérdés, hogy a jelenlegi 
m érlegm unka továbbfejlesztésével megoldha- 
tók-e az ásványvagyon-gazdálkodás információs 
problémái. A fen t elm ondottakban inplicit mó
don benne foglaltatik e kérdésre adandó nem 
leges válaszunk, azonban a  két fogalom — a 
mérleg és információs rendszer — jelenlegi ösz- 
szefonódása szükségessé teszi ennek bővebb in
dokolását.

A bevezetőben tárgyalt általános k ritériu 
mok alapján vizsgálva az ás vány vagyonmérle
get, m indenekelőtt azt kell m egállapítanunk, 
hogy távolról sem gyűjti mindazon adatokat, 
m elyeket az ásványvagyon-gazdálkodási tevé
kenység igényel. Ez te tte  szükségessé, hogy 
1970-ben az Országos Ásványvagyon Bizottság 
„az ásványi nyersanyagok egyszeri m űre valósá
gi m inősítését” rendelje el. A minősítés során 
alkalm azott adatlapok az ásványi nyersanyag 
számos olyan jellemző adatá t tartalm azzák, me
lyek az ásványvagyon-mérlegekben nem kaptak, 
nyilvánvaló, hogy a jövőben sem kaphatnak sze
repet. Ilyenek például: települési mélység, te 
lepvastagság, főteviszonyok, vízföldtani viszo
nyok, kőzetszilárdság, darabos hullás, bányalé
tesítési költség, optimális term elési kapacitás 
stb., vagy szénhidrogéneknél a telep működési 
rezsimje, kőzetfizikai viszonyok stb. Az egyszeri 
minősítés céljait az ásványvagyon értékének 
(költséghatárának) és reálköltségének valós meg
határozására korlátozta, és a term észeti param é
terek  körét a rra  a m értékre szűkítette, ame
lyeknek kim utatható  befolyása lehet az érték
re és a reálköltségre. M inthogy azonban a te r
mészeti param éterek és a reálköltség közötti 
kapcsolat csak jól ism ert termeléstechnológiai 
eljárások alapulvételével írhatók le, term észe
tesnek kell tartanunk, hogy épp az utóbbiak 
szükségszerű és gyors fejlődése m iatt a számí
tásba vett term észeti param éterek körét a jö
vőben jelentősen bővíteni kell.

Semmi esetre sem szabad azt gondolnunk, 
hogy e technológiai fejlődés hatása csak a tá 
volabbi jövőben fog jelentkezni. A változások 
kétirányúak: egyrészt az alapvetően ma ism ert 
bányászati eljárásokkal kiterm elt ásványi 
nyersanyagok kom plex hasznosítása nemcsak a 
bányászat gazdaságosságát növelheti, hanem  az 
ásványi nyersanyagok olyan kémiai, fizikai tu 
lajdonságait helyezi előtérbe, m elyekre ez ide
ig semmi, vagy pedig nagyon kevés figyelmet 
fordítottunk. Ugyanez igaz a bányászatot alap
vetően forradalm asító módszerekre, m int pél
dául a szén föld a la tti elgázosítása, ércek in si- 
tu  kilúgozása volt.

Az ásványvagyonm érlegek a prim er infor
m ációtartalom  megőrzése és az értékelés meg
könnyítése érdekében kezdettől fogva igyekez
tek az ásványvagyon állapotát és változását 
sokoldalúan bem utatni. Ennek következtében 
azonban terjedelm essé és nehezen kezelhetővé 
váltak, ami zavarta a mérleg eredeti célkitűzé
seinek érvényesülését. Az információs rend
szerrel szemben tám asztott indokolt, de tévesen 
az ásványvagyonm érleg fejlesztésére vonatkoz
tato tt igények a m érleg készítőit megoldha
tatlan feladat elé állították. Mind a prim er 
információtartalom, m ind az elemzési célok nö
velése elkerülhetetlenül a terjedelem  hatványo
zott növekedését eredményezné.
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Az ásványvagyonmérleg jelenlegi form ájá
ban a másodlagos követelm ényeknek sem tu 
dott eleget tenni. Annak ellenére, hogy a tárgy
évi változások csak a vagyon kis részét érintik, 
az adatszolgáltatás kötelezettsége a teljes ás- 
ványvagyonm ennyiségre vonatkozik. A mérleg 
elkészítése tekintélyes időt vesz igénybe, a ja
nuár 1-ére vonatkozó ellenőrzött, ill. értékelt 
m érlegadatok legfeljebb az év második felére 
állnak rendelkezésre. A rendszer rendkívül ru 
galmatlan, még egészen kis módosítások átve
zetése is igen nehézkes.

Az utóbbiak megoldására az OÁB titkársá
ga 1969-ben megbízást adott a NIM Ipargazda
sági és Üzemszervezési Intézetének az ásvány- 
vagyonmérleg-készítés gépesítésére. A NIMI- 
GÜSZI a bauxit és a szén vagyon ny ilván tartá
sát a  közvetlen kutatási adatok dokum entálá
sával és feldolgozásával, lényegében az ásvány- 
vagyonszámítás autom atizálása révén kívánta 
megoldani. A tapasztalat azt m utatja , hogy vi
szonylag nyugodt településű és kizárólag m ély
fúrással előzetesen vagy részletesen m egkuta
to tt előfordulásoknál ez a problém a megoldha
tó. Egyelőre nincs mód az erősen tektonizált és 
bányászati feltárásokkal ku tato tt szilárd ásvá
nyi nyersanyagok vagyonszám ításának gépesí
tésére, és ugyancsak kevés a rem ény a  szénhid- 
rogén-vagyonszámítás autom atizálására. Termé
szetesen az ásványvagyon-szám ítás gépesítését 
m inden olyan esetben szorgalmazni kell, ahol 
a  siker rem énye mutatkozik, azonban ez az ú t 
nem képezheti az ásványvagyonm érleg készíté
sének általános és alapvető módszerét. [4, 5.]

Az építőipari ásványi nyersanyagok bánya
terü leti adatainak összesítését az 1970. január 
1-i m érlegben m ár elektronikus számológéppel 
végezték el. A bányaterületi adatlapon itt m ind
azon — állapotot és változást kifejező — adat 
szerepel, melyek a  m érleg elkészítéséhez szük
ségesek. A gép rendszerezi a bányaterületeket, 
elvégzi a szükséges összesítéseket, és a m érle
get a m egkívánt form ában kinyom tatja. A fel
iratokkal elláto tt eredm énylapokat fényképé
szeti úton sokszorosítják és kész az ásvány
vagyonmérleg. [6]

Az újjáalakíto tt Országos Ásványvagyon 
Bizottság az ásványvagyonm érlegek korszerűsí
tését alapvető és sürgős feladatnak minősítette. 
A továbbfejlesztés — lényegében az új infor
mációs rendszer m egterem tése — érdekében az 
OÁB tagjai és szakértők részvételével m unka- 
bizottságot hozott létre, mely 1970. végére k i
dolgozta az erre vonatkozó irányelveket. E cikk 
jórészt a szerzők e m unkabizottságában végzett 
m unkájának eredm énye és nem a m unkabizott
ság vagy az Országos Ásványvagyon Bizottság 
hivatalos álláspontja.

A z információs rendszer célszerű felépítése
A bevezetőben elm ondott követelm ényeket 

vélem ényünk szerint egy olyan információs

rendszer elégítheti ki, mely egy folyamatosan 
karbantarto tt, aktualizált adatbankra épül. Az 
adatbankban tárolják  az ásvány vagy ónra vonat
kozó valam ennyi olyan adatot, m elyre a föld
tani, bányászati és (felhasználás) technológiai 
szempontokból a népgazdasági, vagy a vállalati 
m egítélésnek szüksége lehet. Az adatbank ké
pezi a kiindulópontját m inden vizsgálatnak és 
információs igény kielégítésének.

Az információs igények három  fő csoport
ba oszthatók:

A) Évenként rendszeresen készülő állapot 
és változás statisztika, a kutatási és bá
nyászati tevékenység eredményességé
nek megítélésére. (Ez az ásványvagyon
mérleg.)

B) Az ásványvagyonhelyzet elemzése, a 
fejlesztési lehetőségek rangsorolása. (E 
csoportba tartozó információs anyagok 
rendszeresen, előre m eghatározott ta r ta 
lommal és form ában készülnek, azonban 
változó időpontokban. Az ilyen anya
gok kiadását iniciálhatja az adatfeldol
gozó rendszerbe beépített kontroll sze
rin t átértékelést szükségessé tevő válto
zások észlelése, valam int az OÁB, vagy 
bárm ely egyéb szerv ez irányú igénye.)

C) Speciális információs igények egyszeri 
kielégítése az igénylő által m eghatáro
zott tartalom m al és formában.

Az információs rendszer felépítését és az 
információ áram lásának irányát m egkíséreltük 
egy ábrán is bem utatni.

Az adatbankkal kapcsolatos leglényegesebb 
kérdés, hogy m it válasszunk a prim er inform á
ciók alapjának: a kutatási objektum ot (észlelési 
pontot), vagy az ásványvagyon térben körülha
táro lt és homogénnek tek in te tt részét. Más mó
don megfogalmazva: az adatfeldolgozás rend
szere magába foglalja-e az autom atikus vagyon- 
szám ítást vagy sem?

E kérdésben általában és az Országos Ás
ványvagyon Bizottságon belül is megoszlóak a 
vélemények. Álláspontunk szerint nem egy, ha
nem  két adatbankot kell létrehozni. Az egyik 
a kutatási objektum  adatait táro lja  és forrásául 
szolgál m ind az elektronikus számológéppel, 
m ind a m anuálisan végzett vagyonszámítási és 
földtani értékelő munkának. A másik adatbank 
alapegységei a térben lehatárolt homogén ás
ványvagyonrészek: a tömbök. A két adatbank 
lényegében egymástól független.

E megoldás célszerűségét az indokolja, 
hogy — m int az előzőekben m ondottuk — ma 
és várhatóan a közeljövőben sem rendelkezünk 
általánosan használható és gépi szám ításra al
kalmas vagyonszámítási eljárásokkal. Másodla
gos, de nem  elhanyagolható tényező, hogy a 
kutatási objektumokból kiinduló tömbképzés és 
vagyonszámítás, valam int a tömbök ásványva- 
gyonadatain végzett m űveletek gyakorisága el
térő. Az ismétlődések elkerülése végett a ku ta
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tási objektumokon alapuló rendszernél is szét 
kellene választani a feldolgozás folyam atát, 
gondoskodva az első lépcsőben számolt töm b
adatok további feldolgozóra alkalm as tárolásá
ról, és így a kétszintes adatkezelési rendszer 
szinte önmagától létrejön.

Az ás vány vagy on-nyilvántartás és -értéke
lés m ár kialakult módszerei szerint a nyilván
tartás alapját a vagyonszámítási egységek ké
pezik. Több vagyonszámítási egység művelési 
tömböt, ezek művelési tömbcsoportot, m ajd a 
csoportok bányaterületet alkotnak.

A vagyonszámítási tömb  az előfordulásnak 
az a térben elhatárolt, földtani ismeretesség, 
földtani, bányaműszaki, gazdasági, vagy egysze
rűen a vagyonszámítási módszer kívánalm ainak 
alapján elkülönített olyan legkisebb része, m ely
nek vagyonát m ár önállóan határozzák meg. 
Mivel a vagyonszámítási töm b adott esetben 
igen kicsi, technológiai-gazdasági szempontból 
önállóan nem értékelhető, gyakran szükséges 
az egymáshoz kapcsolódó vagyonszámítási egy
ségek — a bányaföldtani és bányam űvelési egy
ségekkel összhangban kialakíto tt — művelési 
tömbbé való összevonása, m ely ily módon a 
bányaterület azon legnagyobb összefüggő ré
sze, mely az ásványi nyersanyag fajlagos érté
két és kiterm elési költségét meghatározó te r
mészeti adottságok szem pontjából közel homo
gén, vagy nem differenciálható.

A művelési töm bre a vagyonszámítási egy
ségek adatainak összege, illetve átlaga alapján 
határozhatók meg a földtani vagyon geometriai, 
mennyiségi, és minőségi adatai; a technológá- 
val összefüggő tényezők azonban — például k i
term elhető vagyon, veszteségek, költség — csak 
a művelési tömb szintjén tervezhetők. Elvileg 
nincs akadálya annak, hogy a művelési és va
gyonszámítási tömb fogalma azonosuljon, és ez 
az azonosulás a jövőben bizonyára be is fog kö
vetkezni. [2]

A művelési töm bre részben egyedi kalkulá
ció, részben a költségek és a term észeti para
m éterek kapcsolatát leíró függvények ú tján  
m eghatározhatók a  term elés közvetlen — töm b
üzemi, töm bfeltárási — költségei. Nem állapít
hatók azonban meg több töm böt kiszolgáló ob
jektum ok költségei, m ivel ehhez ism erni kell a 
vonatkozó tömb kapcsolatát más tömbökkel. A 
közös objektumok megtervezése, illetve a közös 
költségek m eghatározása érdekében célszerű a 
művelési tömböket tömbcsoportokká  összevon
ni. Minden tömbcsoportra m eghatározhatók azok 
a költségek, melyek kizárólag a csoportba ta r
tozó tömbök művelése érdekében m erülnek fel.

A művelési tömbcsoport tehá t azon m űve
lési tömbök összessége, m elyek a bányaterüle
ten belül együtt alkotnak jelentős, de más töm b
csoporthoz tartozó művelési töm böt nem kiszol
gáló közös objektum m al rendelkező, önálló bá
nyaművelési egységet. Ha a m űvelési tömb m ár 
önmagában is önálló bányam űvelési egységet al

kot, akkor a  művelési tömbcsoport a művelési 
tömbbel azonosul.

A bányászati objektum ok jelentős része 
több tömbcsoportot tartalm azó bányaterületet 
szolgál ki, az ezek létesítési és üzemeltetési költ
sége is csak a művelési tömbök összességére 
határozható meg.

A tömbcsoportokhoz, illetve bányaterüle
tekhez kapcsolódó közös költségek felosztása a 
gazdasági megítélés alapegységét képező m ű
velési töm bre meglehetősen bonyolult, azonban 
teljesen m echanikus szám ítási feladat. A közös 
költségek helyes felosztásának m ódját ugyaneb
ben a számban a  [3] m unka ism erteti.

Célszerűnek látszik az adatbankot is a töm
bök vázolt hierarchiájában szervezni. Ennek 
megfelelően a vagyonszámítási tömbökre a 
földtani vagyon geometriai, mennyiségi és mi
nőségi adatait tároljuk, a művelési tömbökre a 
kiterm elhető vagyon m ennyiségét és minősé
gét meghatározó tényezőket és a töm breálkölt- 
séget, a töm bcsoportokra a csoportfeltárási és 
csoportüzemi, a bányaterületre annak jellemző 
geometriai (terület, mélység), technológiai (szál
lítási mód, term elési kapacitás) adatait és a bá
nyalétesítési, bányaüzem i költségeket. Term é
szetesen előre definiálnunk kell, hogy mely va
gyonszámítási tömbök tartoznak egy adott m ű
velési tömbbe; m ely művelési tömbök egy adott 
tömbcsoportba, stb.

A tömbökre mindazon adatokat nyíl ‘/án ta r
tásba kell venni, melyek reálisan megszerezhe
tők és bárm ely szempontból az ásványvagyonra 
jellemzőek. Lényegében semmiféle zavart nem 
okoz, ha egyes alárendeltebb adatokat csak 
egyes terü letekre  adunk meg, vagy ha az ada
tok egy része a későbbiekben feleslegesnek nyil
vánul. Inkább feleslegesen tartsunk nyilván 
adatokat, m int hogy egyes információs igénye
ket éppen a szükséges adat hiánya m iatt ne 
tud junk  kielégíteni.

E helyen nem  vállalkozhatunk arra, hogy 
m egkíséreljük m eghatározni a nyilvántartandó 
param étereket, csupán példaképpen sorolunk fel 
néhányat.

Szilárd ásványi nyersanyagok  
Vagyonszámítási tömb

Mélységi adatok: (összes fedőréteg-vastag
ság, közvetlen fedőréteg-vastagság, vízszint alat
ti m élység stb.)

Területi adatok: (teljes terü let, produktív 
terület, vastagság, összes vastagság, földtani vas
tagság stb.)

Minőségi adatok: (ásványfajsúly, meddő 
fajsúly; szénnél: fűtőérték, hamuszázalék, ned
vességszázalék, Roga-szám; bauxitnál AI2O3, 
SiOs, CaO, MgO, S, Fe20:i, TiCh, tartalom  stb.)

Földtani ásványvagyon
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M űvelési tömb

A term eléstechnológiát érintő adatok: (dő
lés, tektonizáltság, víztároló jellege, vízvédőré
tegvastagság, vízhozam, gázhozam, tűzveszé
lyesség, kőzethőmérséklet, törőszilárdság stb.)

A kiterm elhető vagyont meghatározó ada
tok (leművelhető terület, művelési vastagság, 
hígulás, term elési veszteség, végleges és ideig
lenes pillér stb.)

A bányaterm ék minőségi adatai (fütőérték, 
hamu, daraboshullás stb.)

Költségadatok (töm bfeltárási költség, töm b
üzemi költség)

Tárgyévi term elési adatok: (termelés, tény
leges term elési veszteség, hígulás, bányaterm ék 
tényleges minőségi adatai)

A vállalati tevékenység által igényelt egyéb 
adatok.

Természetesen a vagyonszámítási és m ű
velési tömb azonosulása esetén a vagyonszámí
tási tömböknél felsorolt adatokat a művelési 
tömb adataival együtt kell közölni.

Tömbcsoport

A tömbcsoport m egtörtént és hátralevő 
feltárási költségei.

Bányaterület

A  bányaterületet jellemző term észeti pa
ram éterek (terület, mélység stb.)

M egkutatottság
Költségadatok (kutatási és bányalétesítési 

adatok)
Szénhidrogéneknél a nyilvántartás legkisebb 
egysége a telep, amely egyben vagyonszám ítá
si és művelési töm b is.

M űvelési tömb (telep)

Geometriai adatok: (VOH, GVH, GOH 
mélysége, etázsmagasság, teljes terület, gáz és 
olaj test területe, átlagos kőzet, átlagos effektív 
vastagság, olajos, gázos, összes pórustérfogat 
stb.)

A tároló jellemző adatai (kőzettípus, hete
rogenitás, porozitás, perm eábilitás, víztelített
ség, kezdeti telepnyomás, telephőm érséklet stb.)

A szénhidrogén minőségi adatai: (fajsúly, 
kéntartalom , teleptérfogati tényező, viszkozitás, 
fűtőérték, összetétel stb.)

Vagyonadatok: (földtani és kiterm elhető 
olaj- és földgázvagyon)

Termelési adatok: (kum ulatív és tárgyévi).
Költségadatok: (tömbfeltárási, tömbüzemi).
A vállalati tevékenység által igényelt 

egyéb adatok.

Tömbcsoport

A  csoportra lefú rt és még lefúrandó ku
tak száma, költsége.

Bányaterület (mező)

Terület, átlagos mélység
M egkutatottság, feltártság
Bányalétesítés foka és költségei
Technológiai adatok
Abból kiindulva, hogy az alapadatokból 

felépülő bárm ely összesítés és értékelés annyi
ban helyes vagy helytelen, am ennyire az alap- 
dokum entumok a tényleges helyzetet leírják, 
egyrészt össze kell kapcsolni a kutatási jelen
tések jóváhagyásának és az alapdokumentációs 
adatszolgáltatás rendszerét, m ásrészt ki kell 
dolgozni azon tudományos alapon nyugvó fel
tételrendszert, melynek alapján — a prim er 
földtani, valam int a szekunder bányászati és 
gazdasági adatok korrelációs kapcsolatain ke
resztül — az alapdokum entum  adatainak adek- 
vát volta m egállapítható [2],

Elektronikus számológép

A  vázolt információs rendszer megvalósí
tásának alapvető feltétele, hogy megfelelő elek
tronikus számológép álljon rendelkezésre. Té
vedés volna azt hinni, hogy a  gépesítés egyút
tal m egkönnyíti az ásvány vagyonmérleggel je
lenleg foglalkozók m unkáját, vagy csökkenti a 
létszámot. Sokkal inkább .ennek fordíto ttja  igaz, 
azonban tartalm asabbá, pontosabbá és gyorsab
bá teszi az információszolgáltatást.

A szolgáltatott adatokat lyukszalagra, vagy 
kártyára  lyukasszuk, m ajd részletekben beol
vastatjuk a számológép belső m emóriájába. Ez
után a program  form ai és tartalm i szempontból 
ellenőrzi az adatok helyességét; ha kifogást 
nem emel, úgy azokat egy adatblokk form ájá
ban elhelyezi az adatbankban. A mágnesszala
gon az egyes bányaterületek subfile-okat, a 
tömbök ezen belül adatblokkokat alkotnak. A 
szalagon bárm ely bányaterület adatai direkt 
módon megkereshetők és leolvashatók.

Ha egy tömböt m ár nyilvántartásba vet
tünk, a rra  vonatkozóan adatot csak akkor kell 
és szabad közölni, ha  a korábbi állapothoz vi
szonyítva változás következett be. A program 
ekkor az ú jja l helyettesíti a régi adatot, és fel
jegyzi a változás okát és nagyságát.

A gép autom atikusan kiszám ítja a m űvelé
si tömbök vagyonszámítási tömbökből képzett 
adatait, felosztja a közös csoport- és bányalé
tesítési költségeket, valam int elvégez minden 
olyan ellenőrző feladatot, m elynek gépesítése 
egyáltalán lehetséges. A mérlegkészítés idő
pontjában a  program  végigolvassa az összes 
nyilvántarto tt bányaterületet, k inyom tatja a 
vagyon elm últ évi és jelenlegi mennyiségét, és 
a változást okok szerint jellemzi, teljesen azo
nosan, m int az a jelenlegi mérlegben is meg
található. Közben a program  az adatbank válto
zásokat nyilvántartó  rovatait nullázza, felké

57



szítve -azt a soron következő év változásainak 
regisztrálására.

A kötött form ájú, időszakos információk 
képzése hasonló módon történik. A szervező 
program m al adatszalagon közlik a m űveletek 
elnevezését, m elynek hatására  az működésbe 
helyezi a megfelelő alprogram ot, szubrutint.

Az előre rögzített m űveletek között van 
egy, m ely a tömbök adatainak tetszőleges m át
rixá t egy mágnesszalagra vagy lemezre kiírja. 
Az így kigyűjtö tt adathalm az képezi a speciális 
információs igények kielégítését és a vizsgála
tok elvégzését szolgáló program ok inputját.

Az információs rendszer softw are-je a fen
tebb vázoltnak megfelelően három  fő részből 
áll:

— Az adatbevitel, ellenőrzés, módosítás, 
vagyis az adatbank aktualizálásával 
kapcsolatos m űveletek program ja;

— Az adatbank leolvasását végző és az ál
landó jellegű m űveleteket összefogó 
program;

— A speciális m űveleteket végző progra
mok.

A hárm as tagozódást indokolja az is, hogy 
ily módon az adatbankra történő írás és az on
nan való olvasás teljesen elkülönült, ami igen 
hasznos az adatbank védelme szempontjából.

A szokásos adatfeldolgozási m unkáktól el
térően a m űveletek gyakorisága esetünkben 
meglehetősen kicsi. Egyes m űveletek negyed
évenként, mások évenként, vagy ennél is hosz- 
szabb időközökben ismétlődnek, evvel szemben 
gyakran kell — különösen a harm adik csoport
ba tartozó — program okat módosítani, fejlesz
teni. E rre tekintettel olyan elektronikus számo
lógéptípust kell kiválasztani, m ely autom atikus 
nyelvvel és fejlett program könyvtárral rendel
kezik.

A mérleg software-1 a vázolt elveknek meg
felelően a M agyar Állami Földtani Intézet Gaz
daságföldtani Osztálya dolgozza ki, várhatóan 
1971 végére.

Végezetül röviden foglalkoznunk kell az 
információs rendszer outputjával, vagyis azon 
anyagok konkrét tartalm ával, m elyeket az ás- 
ványvagyonnal gazdálkodó, vagy azt irányító 
szervek rendszeresen megkapnak.

A) Az ásványvagyonm érleg feladatáról rész
letesen beszéltünk, m ai tarta lm uk  általánosan 
ismert, ezért m ár csak annyit jegyzünk meg, 
hogy a m érlegben nagyobb figyelm et kell for
dítani a változásokra és a változások okainak 
elemzésére. Az ásványvagyonm érleg ez irányú 
továbbfejlesztését írja  egyébként elő a 15/1969. 
NIM stb. közös u tasítás is.

B) A rendszeres információk lehetséges 
tarta lm át a következő példaszerű felsorolással 
szem léltetjük:

— Az ásványvagyon megoszlása
— bányalétesítési állapot és ismeretesség 

szerint
— m űrevalósági tartom ányonként és is

m eretesség szerint
— bányalétesítési állapot és műrevalóság
— feltártság  szerint

— A működő bányák ásványvagyon-ellátott- 
ságának előrevetítése

— A bányaterületek  rangsorolása
— ismeretesség alapján
— m űrevalósági m utató alapján
— minőség alapján

— A term észeti adottságok vizsgálata az ás
ványvagyon

— mélység
— minőség
— vízveszélyesség
— telepvastagság
— gázveszélyesség stb. szerinti megoszlása 

alapján
— Az ásványvagyon hasznos komponensei

nek m ennyisége és megoszlása
— az ásványvagyon in situ  értékének meg

határozása
C) A harm adik csoportba tartoznak a kor

relációs számítások, vállalati célú kim utatások 
stb. [2],

Feltétlenül célszerű, hogy a létrehozandó 
információs rendszer vállalati célokat is szolgál
jon. Reméljük, hogy a vállalatok élni is fognak 
e lehetőséggel azon közös törekvéstől indítva, 
hogy hazánk ásványi nyersanyagainak minél 
hatékonyabb felhasználását segítsük elő.
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