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Újraiparosítás 

– bányászat és foglalkoztatás Dél-Dunántúlon 

 

A területfejlesztésben is érvényesülnek a kor megoldása. Miközben kötődünk a 

sztenderd gazdasági paradigmákhoz, túlnyúlunk a tisztán gazdasági megközelí-

téseken, s azokat a természet- és a társadalomtudományok számos felismerésével 

egészítjük ki. A főáramú és az intézményi megközelítésben a módszertani plura-

lizmus, a termékeny visszacsatolás alapján foglalkozunk területünk (Bács-

Kiskun, Baranya és Tolna) foglalkoztatásának lehetséges fejlesztésével. Társa-

dalmi megközelítésben valószínűleg bármely gazdaság esetében a legfontosabb 

sikerindikátor a munkahelyteremtés-fenntartás képessége. Annak lehetővé tétele, 

hogy a technológiai és a gazdasági haladás és következményei a népesség leg-

szélesebb rétegeihez jussanak el. 

Az energiatermelés, mint stratégiai kérdés, központi helyet foglal el a világ-

gazdaságban. Az uniós alapszerződések is energiapolitikai tényeket rögzítettek. 

Mára az európai energiapolitikai célok határozottabbra körvonalazódtak és há-

rom feladatban körvonalazhatóak: 1/ a tagországok együttes (EU) világpiaci 

versenyképessége, 2/ a Közösség energiaszükséglet-biztosítása, 3/ a természeti 

környezet védelme. „Az energia – minden természeti folyamat alapja és forrása, 

a kultúra és minden emberi tevékenység bázisa" – szorosan összefügg a bányá-

szattal, melyre hasonló értelmezést alkalmazunk. Az energetikai befektetéseket 

hosszútávú stratégiai irányválasztás és jelentős komplex beruházásigény jellem-

zi. Ezeknek nagy a hatása mind a gazdasági fejlődésre, mind a környezet alaku-

lására. Az energiaellátó rendszerekben jelentős politikai hatalom koncentrálódik, 

ezért a megoldások (decentralizált vagy centralizált) közötti választás nem csak 

technológiai és gazdasági kérdés. 

A termelés és foglalkoztatottság az ország és egy-egy terület jövedelmezősé-

gének jellemzője. „A kormány célkitűzése, munkájának rendezőelve az, hogy 

legalább 5,5 millió ember éljen munkából, vállalkozásból”, a foglalkoztatás-

növelés eszközrendszere – a közmunkarendszertől az új típusú megoldásokig áll 

ma az intézkedések központjában, ami az újraiparosítást kedvezően befolyásol-

hatja. A foglalkoztatás-bővítésre alkalmat nyújtó nagyberuházások szorgalmazá-

sa és fogadása mellett a hazai szilárd ásványvagyon a foglalkoztatási lehetősé-

gek területe. Az energiaforrásként igénybe vehető dél-dunántúli ásványvagyon 

(kőszén, uránérc) értéke hazai, de európai mértékben is számottevő. Akár foglal-

koztatáspolitikai, akár az energiafüggetlenség oldaláról vizsgáljuk, ezek haszno-

sítása stratégiai érdek. 
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A többségében zöldmezős beruházások és termelésük látványos, a bányászati 

beruházások megvalósítása majd felhasználása nagy erőfeszítésekkel történhet. 

Hasznát többszörös áttétellel igazolhatjuk, amely gyakran közvetlenül nem is 

hazánkban valósul meg, de fenntartása a területi innovációban és  foglalkoztatás-

ban nyújt eredményt. Ugyanakkor, ha a hazai energiaforrások európai energia-

rendszerhez történő bekapcsolását tekintjük, azt EU energiapolitikai összefüg-

gésben értékeljük. Hasonlóan kezelhető az uránércbányászat is, amely a hasadó-

anyag-piac részese lehet. 

A dél-dunántúli bányászat újrakezdésének vizsgálataiban meghatározóak a 

földrajztudományi kapcsolatok, melyek e tudomány több területén, közte a tér-

szerkezeti kutatásokban fogalmazódtak meg. A térszerkezeti megközelítés a 

Krugman nevéhez kötődő új gazdaságföldrajzi elmélet része, ami innovatívan 

kombinálja Weber, Marshall, meg az evolucionista közgazdászok (Nelson, Win-

ter) elméleteit. Jellemzője, hogy az új gazdaságföldrajz a térszerkezet integrált 

magyarázatára törekszik egy nem-tökéletes piaci versenyre épülő általános 

egyensúly elméleti keretben; alapja az innovációs rendszerek elmélete, me ly a 

gazdaságilag hasznos tudás fejlődését a rendszer szereplőit átfogó kapcsolati 

hálózat működésének leírása révén magyarázza; valamint az endogén növekedés 

elmélete, mely a makrogazdasági növekedés legfontosabb faktoraként meghatá-

rozott technológiai fejlődést a gazdasági szereplők viselkedéséből vezeti le. A 

hazai kutatások nyomán olyan gondolati kerettel rendelkezünk, amelynek révén 

a térszerkezet makrogazdasági növekedésre gyakorolt hatása empirikusan is 

elemezhetővé válik. A munka során alkalmazható matematikai apparátusok kö-

zelebb hozzák az optimális döntéseket. Az eljárásra korlátozott terjedelmi lehe-

tőségeink miatt csak utalunk, amikor a dél-dunántúli foglalkoztatás multiplikátor 

lehetőségével, a bányászat újraindításával kapcsolatban foglalkozunk.  

1989 után a hazai energiapolitika is változatos utat járt be. Az Unió jelentős 

szénbányászattal rendelkező országai kezdetben saját energiarendszerük átalakí-

tásán fáradoztak az uniós gazdasági- és politikai ajánlások és segítségek közre-

hatásával. Az átalakítások mindenütt jelentős struktúra- és foglalkoztatás-

változtatásokkal jártak. Ezek a szilárd nyersanyagok bányászatát is érintették, 

helyzete változott úgy a GDP-hez való hozzájárulás mind a foglalkoztatottak 

száma tekintetében. Hazánkban is lezajlott ez a folyamat, amely a kormányzati 

döntések változatossága, a bányászszakszervezet érdekérvényesítő tevékenysége, 

a lakossági vélemények végletessége és szakértői elemzések mentén máig az 

érdeklődés tárgya. 

A bányászat megszűnése 

Az 1782–2004 között folytatott üzemszerű feketekőszén-termelés, az 1955–1997 

közötti uránérctermelés jelentős termelési kapacitásokat hozott létre, szolgálta-

tók sorát éltette, településeket fejlesztett. A jelentős mobilizációval létező bá-

nyászat társadalmi környezetében (az oktatás, az egészségügy, a szociális ellá-

tás) indukált minőségi folyamatokat. A dél-dunántúli bányászat jelentősen alakí-

totta a térség fejlődését, Pécs centrum jellegét. A bányászat megszűnésével nem-
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csak a gazdasági struktúra változott, módosult a szakképzés, a kulturális ellátás 

köre, a településfejlesztés. A bányászati károk felszámolása jelentős rekultiváci-

ós feladat, az uránbányászok megbetegedésével kapcsolatban máig tartó követési 

vizsgálatok történnek. 

A bányászattal sokan foglalkoztak, szerepét hangsúlyozták, a megszűnés in-

dokait számosan taglalták, környezetvédelmi szempontból fontosnak tartották. 

Ma is meg- megújuló az ellenkezés a szénbányászattal és az uránércbányászattal 

kapcsolatban, ez utóbbi megszüntetésekor olyan állásfoglalás született, hogy a 

bányászat veszélyessége miatt Pécs környékén többé nem folytatható. 

A bányászat megszűnésével a térség folyamatosan vesztett  jelentőségéből. A 

számos indoklás közül megemlítjük a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkama-

ra 2006. december 13-i küldöttgyűlése Nyílt levél a Dél-Dunántúl országgyűlési 

képviselőihez, a régió közéleti szereplőihez, a régió polgáraihoz című anyagát. 

Ez megállapítja, hogy „A régió gazdasági fejlettsége, a rendszerváltástól kezdve 

gyorsulva szakad le az országos átlagtól. A Dél-Dunántúl gazdaságilag Magyar-

ország leggyengébb, és az Unió egyik leggyengébb térsége. Ezen a trenden az 

eddig ismert döntések alapján a következő évtizedben sem várható lényeges 

változás. A súlyos gazdasági gondok már jelentős negatív hatást gyakorolnak a 

régió társadalmára, polgáraira”. A MTA Regionális Kutatások Központja fő-

igazgatója arra a kérdésre, hogy Milyen kockázatokat vet fel Baranya szempont-

jából az amúgy egyértelmű régióközponti szerep több fronton történő elveszté-

se? – azt válaszolta, hogy: „Ennek, a politika által… fenntartott konfrontációnak 

kedvezőtlen következményeit a Dél-Dunántúl egymilliós lakossága már most is 

viseli. Ebben a régióban a legalacsonyabb a növekedés, itt nőnek legjobban a 

munkanélküliségi ráták, a régióban kiképzett fiatal értelmiség menekül a térség-

ből. A jövő nemzedékeinek – sajnos – kötelességmulasztásban kell majd elma-

rasztalniuk a mai politikusokat”. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 

2011-es tanulmánya szerint Baranya húsz éve – vagyis az itteni bányák bezárá-

sakor – kezdődött mélyrepülése máig (2012) folytatódik. A megye ipari és ex-

portteljesítménye, illetve versenyképessége elmarad az országos átlagtól. Azóta 

a helyzet tovább romlott, 2011 őszén bezárt a megye legnagyobb ipari foglalkoz-

tatója, a korábban 4-7 ezer embert foglalkoztató Elcoteq, s a munkanélküliség 

soha nem volt méretet öltött. A rendszerváltást követő két évtizedben 12 -15 szá-

zalékos volt a megyében az állástalanság, mostanra ez 19,6 százalékra ugrott. 

Hasonló a kép Pécsett is, ott 6-8 százalékról 12-re emelkedett a munkanélküliek 

aránya. 

Az országban a dinamikus külföldi beruházások mellett egyenetlenek a saját 

természeti erőforrásokra alapozó beruházások. A gazdaságfejlesztés elképzelései 

között az Új Széchenyi Terv kitörési pontjai az olyan iparágak, melyek képesek 

a gazdaság dinamizálására. Ilyennek értelmezi a kormány az egészségipart, a 

zöld gazdaságfejlesztést, a lakásprogramot, a vállalkozásfejlesztést, a tudomány 

és innováció fejlesztését, a foglalkoztatás bővítését és a tranzitgazdaságot. A 

Nemzeti Energiastratégia 2030 egyik célként jelöli meg a függetlenedést az 

energiafüggőségtől, „Mi az atom–szén–megújuló energia stratégia mellett dön-
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töttünk” – hangzott el nemrég, ami feltételezi a vegyes fejlesztésre irányuló 

kormányzati szándékot. 

A bányászat újrakezdése 

Az energia és az előállításra alkalmas nyersanyagok általános felértékelődése 

tényként kezelendő. A Dél-Dunántúl egyetlen erőforrása az érc- és szénvagyon, 

ezek újra piacra állítását azonban a tartós tőkehiány, a területi vállalkozások 

hiányzó tőke-akkumulációja akadályozza. A bányászati beruházások tekinteté-

ben utalunk a munkaminőség tőkével való felszereltség szerinti elaszticitására, 

amely azt fejezi ki, hogy minél nagyobb az egy főre jutó tőkeállomány, annál 

termelékenyebb lesz a munkaerő, a területen bányászatot tervező vállalatok a 

legkorszerűbb technológiákban gondolkodnak. A bányászat jelentős iparág, or-

szágosan jelentős ásványvagyonnal rendelkezünk, ebből a bányanyitásra több terüle-

ten is adott a lehetőség. A mecseki bányászat több irányból is figyelmet kap. 

A szén- és az uránérc megítélése – bár születtek stratégiai feldolgozások – a 

végletek között folyamatosan változik, az aktualitások függvénye.  A dél-

dunántúli terület ásványvagyona, esetleges bányászata jelenleg nincs közvetlen 

erőművi felhasználáshoz kötve. A bányászat újrakezdése feltételezi a hasznosítás 

hosszútávú formáját. A piaci kereslet az ércbányászat tekintetében feltétel, a 

kőszén esetében az értékes nemzeti vagyon saját felhasználása,  az európai ener-

giatermelésbe vonása, a szénhasznosítás innovációs útjai jelentenek bányászati 

termelésigényt. 

Az atomerőmű működtetése hosszú távra eldöntött, európai számontartása 

folyamatos. Évek óta különböző kutatások folynak a Paksi Atomerőművel  kap-

csolatban. A fejlesztési folyamatok mellett ugyanakkor élnek az atomenergia 

felhasználása elleni különböző szakmai és társadalmi megállapítások is, egyér-

telmű elhatárolódás egyiktől sincs. 

Bár nem közvetlen hazai erőművi összefüggésben, az uránércbányászat befe-

jezése óta állandó az uránércbányászat újrakezdésének terve. Az ércbányászat-

ban a mélyművelés mellett számításba vettek más technológiákat is, ehhez több 

befektető is megjelent. Állami döntés a paksi fejlesztésre történt, más kezdemé-

nyezés eddig nincs, az uránérc- és szénbányászat megvalósítására különböző 

elképzelések vannak forgalomban. 

A szénbányászat magánvállalkozásban történő fenntartását már a Mecseki 

Szénbányák felszámolása idején megkísérelték. A pécsi székhelyű Calamites Kft 

évtizedes küzdelme a szénbányászat újrakezdéséért sikerrel járt, Nagymányokon 

megtörtént az új bányanyitás, bár a termelés a piaci nehézségek miatt átmeneti-

leg szünetel, a szénbányászat a többcélú felhasználás távlataira tekint.  

A széntermeléssel kapcsolatban számos nyilatkozat születik. A mélybányá-

szat támogatása szerepelt egy, a szénbányászat jövőképével foglalkozó szakmai 

konferencián, „Esélyt adna a szeneseknek” egy másik nyilatkozat az energiater-

melés sokszínűségének érzékeltetésével. A szénbányászati termelés megkezdését 

az OMBKE Szakmai tanulmánya (2012) az állami szándékhoz kapcsolja. 
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A területen újrakezdendő bányászat lehetőségei a bányászati technológiák-

ban történt változásokra tekintettel innovációként kezelendőek. A bányászat 

földtani feltételei jobb megközelítését teszik lehetővé a komplex számítási eljá-

rások, a térségfejlesztésben alkalmazható modellezés, amit a foglalkoztatásra is 

kiterjeszthetünk. 

A bányászat emberi erőforrás háttere 

Az ország humán erőforrásai több oldalról vizsgáltak . Az 1989 után gyorsan 

átalakuló gazdaság elsősorban saját kompetenciája szerint fogalmazta meg a 

csak fokozatosan átvezethető igényeit. Ezek az igények különböző szinteken 

jelentek meg. Az általános igények a szakképzés egészére vonatkoztak. Ezek a 

szakképzés struktúrájára, intézményrendszerére, főbb tartalmi arányaira, mód-

szereire irányulnak és elsősorban a szakképzés-politika szintjén gyakoroltak 

hatást a fejlesztés irányaira. Jellemző ezekre, hogy a technika-technológia és az 

ágazati struktúra változásain, trendjein alapulnak. Általában a tapasztalatok szé-

lesebb körét ölelik fel, általánosítják. Ilyenek például a kamarai állásfoglalások, 

egy-egy iparág, szolgáltatási ágazat szintjén megfogalmazott igények, követel-

mények, a tananyag modulrendszerű átalakítása, a kompetencia-elv érvényesíté-

se, a duális képzés megvalósítása. 

Közvetlenebbek és konkrétabbak a gazdasági szervezetek által megfogalma-

zott igények, amelyek közvetlen befolyással vannak a foglalkoztatás, a munka-

piac, szakképzés és a gazdaság viszonyára. A gazdaság rendkívüli  – és sokszor 

kiszámíthatatlan – turbulenciája következtében ezek az igények nem egy több-

dimenziós, folytonos függvény mentén változnak, amely extrapolálható egy a 

szakképzés szempontjából elfogadható – néhány éves – időtávra. Az igényeket 

leíró általános tendenciákat a térségek, meghatározó gazdasági központok eseté-

ben szakadások, ugrások tarkítják. A nagyvállalkozások és a kis- és középvállal-

kozások képzettség-allokációi különbözőek, ami az emberi erőforrás felkészíté-

sében is befolyásoló tényező. A gazdaság fentebb említett jellemzői  – különösen 

a globalizáció hatása miatti feszültségek, ellentmondások a szakképzés és gazda-

ság viszonyában – gyorsuló időközönként termelődnek újra. Megoldásuk ha-

gyományos módszerekkel, klasszikus eszközökkel alig lehetséges. 

A létrehozandó bányászat emberi erőforrás háttere újból megteremtendő. 

A bányászat emberi erőforrás hátterét alakító állami beavatkozás megszűnté-

vel a jelen az utánpótlás esetlegességében létezik. A bányászattal kapcsolatos 

társadalmi tájékozottság egyenetlen, a hagyományos bányászat nehézségei a 

köztudatban uralkodóak, a hagyományőrzés a múltat erősen idealizálja. A válto-

zó bányászati technológiákra felkészítő tananyag (modell-, modul- és az alapok-

tatásra épülő irányított önálló konstruktív tanulás rendszere) 1990-re készült el. 

Ismertetésre sem került, jelenleg az OKJ formáció érvényes, a képzés megszer-

vezésén többen is munkálkodnak. 

A bányászat újraindítására folytatott kezdeményezésekben felismerhető, 

hogy a fejlesztési tevékenységek dinamikája csak átmenetileg és nem szükség-

szerűen csökkenő, mint ahogy számos elméleti tanulmány és empirikus vizsgálat 
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ezt bizonyítani igyekszik. A szükséges fejlesztési intenzitás modellje által előre 

jelzett növekedésből az következik, hogy az akkumulálódott termelékenységi és 

minőségi tudást már át lehet vinni az új termelésbe, termékbe. Ebben meghatá-

rozó szerepe van a felnőttképzésnek, amely a meglévő tudásbázisra alapozva 

teremt bányászatban is felhasználható tudásokat. A terület humán potenciáljának 

újratermelődése, korfája, képzettségi struktúrája a bányászatnak megfelelően 

alakítható. 

Az emberi erőforrás helyértéke 

A bányászat makro- és mikroszintű ellentmondása objektív alapú: a termelés 

társadalmi (makro) jellege és szervezeti-tulajdoni szempontból elkülönült (mik-

ro) jellege közti ellentmondást jeleníti meg. Ahogy a piaci rendszer társadalmi 

termelésre és magánvállalati szervezetre kettőződik, úgy kettőződik meg a gaz-

daságtan (elmélete és gyakorlata) makro- és mikroszintre. A multiplikálódással 

összefüggésben ennek az ellentmondásnak a tarthatatlansága legtisztábban a 

gazdaságpolitikától elméletileg és gyakorlatilag is (mindkét esetben helytelenül) 

külön kezelt emberi erőforrás-politika vonatkozásában tükröződik. A 

mikrogazdaságtan magja a tőkehasznosulás, miközben a termelés másik  – és 

időtállóbb – tényezője, a társadalom alkotója: az emberi erőforrás (munkaerő). 

Ez utóbbi összehasonlíthatatlanul bonyolultabb és gazdagabb kategória, mint a 

tőke, sőt magát a tőkét is ő hozza létre. 

A mikrogazdaságtanban és az azt szolgálni hivatott makrogazdaságtanban 

azonban a tőkével egyenrangú, de leginkább másodlagos szereplővé redukálódik. 

A gazdaságtan mikro- és makroszintre kettőződésével azonban ez a termelés 

(versenyképesség) szempontjából külsődleges, pontosabban ezt a látszatot ölti, 

és a rendszer alapjait meg nem kérdőjelező társadalmi kapcsolatokra, az üzleti 

jótékony angyal, a jótékonykodás, emberszeretet, igazságérzet, szolidaritás stb. 

nemes eszméinek megvalósítására redukálódik. Ezért a terület „makroszintű” 

teljesítőképesség-vizsgálatának és – megvalósításának útját keresve legelőször 

ezt a hamis megkettőződést kell felszámolni, s egyben elfogadni, hogy az emberi 

erőforrás (munkaerő) sokoldalú viszonyainak javítása nem kevésbé fontos, sőt 

sokkal fontosabb, mint a tőkeértékesülés feltételeinek megteremtése. Annál is 

inkább, mert ez utóbbi többnyire ellentmond az előbbinek. A foglalkoztatáspoli-

tika ilyen szempontból értékelendő. 

A bányászat multiplikátor hatása a Dél-Dunántúlon 

Az immár húsz éve terveződő bányászati újrakezdések igen alapos felkészült-

séggel történnek, számba véve a lehetőségeket és a piaci feltételeket. Tanulmá-

nyunkban egyéb tényezőktől elvonatkoztatva, a multiplikátor hatás vizsgálatát  a 

foglalkoztatottak számára és a jövedelemtermelésre  korlátozzuk. A multiplikátor 

(megsokszorozó) hatás közgazdaságtani fogalom. A beruházások megrendelést 

és bevételt jelentenek a tőkejavakat előállítóknak, az ő rendeléseik pedig mások-

nak. A foglalkoztatottak keresletet támasztanak a fogyasztási cikkek piacán, a 

serkentő hatás egész láncolaton fut végig. A beruházások saját növekedésüknél 
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nagyobb mértékben sokszorozzák meg az összkibocsátást, a létrehozott áruk és 

nyújtott szolgáltatások összességét. 

A primer gazdasági tevékenységek, mint az agrárium vagy a bányászat az el-

sődleges nyersanyagokból javak és szolgáltatások előállítását, átdolgozását, fej-

lesztését, elosztását, forgalmát és fogyasztását integrálja. A helyi természeti 

erőforrásokra specializált primer gazdaság diverzifikálásával, a szekunder, terci-

er és kvaterner gazdasági folyamatok egymást sokszorozó hatásával, vagyis az 

elsődleges termelés alapanyagának feldolgozó és fogyasztó értékhozzáadásával 

biztosít munkát és jövedelmet a társadalomban. 

Számítási módszerek 

A bányászat termelheti újra a terület gazdasági autoritását, önállóságát, valamint 

fenntartható kapcsolatait. Bár a kormányzati újraiparosítási programban nevesí-

tett tíz kiemelt szektorból (energetika, járműipar, elektronika, távközlés, vegy-

ipar stb.) konkrétan „nincs megnevezve egyetlen sem, ahol valóban vannak ha-

gyományaink, komparatív előnyünk, s alacsony az import- és magas a 

hozzáadottérték-tartalom”, a területünkön történő bányafejlesztések következ-

ményei folyamatos támogató fenntartás mellett pozitívak lehetnek. Itt hangsú-

lyozott az állami közreműködés szükségessége, melynek hatékonyságával ma 

meglehetősen kevés elméleti háttérrel jellemezhető empirikus vizsgálat foglal-

kozik. Utóbbiak is csak a vállalati vagy regionális hatásokat vizsgálják, a mak-

rogazdasági következmények nyomon követése még egyenetlen.  Eredményeik 

szerint az állami beruházások pozitív hatással vannak a termelékenységre, akár-

csak a főúthálózat a körülvevő (regionális) telephely sűrűségre.  

A Dél-Dunántúl bányászati fejlesztésének többcélú programját (itt csak uta-

lásszerűen) az üzleti terv és a szervezeti stratégia oldaláról közelítettük. Figye-

lembe vettük, hogy a vállalkozás stratégiai terve belső használatra, az üzleti terv 

a nyilvánosság számára készül. Az érc- és szénbányászatra az üzleti terv a mar-

ketingkommunikáció egyik fontos eszköze, az emberi erőforrás-háttér munkapi-

aci megteremtésének is egyik eszköze. Az üzleti terv készítésének célja: a vál-

lalkozás szükségességének tudatosítása, indítása, hitelfelvétel, a vállalkozás 

eladása, a befektetők tájékoztatása, a marketingcél.  A területi fejlesztés többcélú 

programja lineáris programozással is megoldható, ahol a megfelelő célfüggvé-

nyek a feladatok lineáris függvényei. 

Munkánkban az operációkutatást, vettük alapul a döntések előkészítésére, il-

letve ennek segítésére. A feladatot (főként matematikai) modellek alkotásával, 

illetve felhasználásával dolgoztuk fel. A döntés-előkészítés főfeladatai: a lehet-

séges alternatívák felkutatása, kidolgozása; az alternatívák várható eredményei-

nek tisztázása; a döntési ismérv meghatározása, amely az alternatívák közötti 

választás alapjául szolgál; nagyszámú alternatíva esetén azok előzetes szelektá-

lása; optimalizálás. 

A fejlesztés optimalizációját lineáris programozással közelítettük meg, fel-

használva egy korábbi program tapasztalatait. Megfelelő célfüggvények ebben 
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az esetben a feladatok lineáris függvényei. Tegyük fel, hogy n jószágot vizsgá-

lunk és minden jószág esetén kielégülnek a következő mérlegegyenletek:  





n

j

jjiji yXaX
1

 (i=1,2, …n), 

ahol  Xi az össztermék értékét jelöli, az yj  az i-edik jószág termelése végső termékének értéke 

és aij a termelés technikai együtthatója. 
 

A termelési mérlegegyenletek mellett a munkaerőnek is hasonló mérleg-

egyenlete van: 





n

j

ji yXaX
1

000
, 

ahol ia0  jelenti azt a munkamennyiséget, amely összesen szükséges  a j jószág termékegysé-

gének megtermeléséhez. Tehát
 



n

j

jij Xa
1

meghatározza a termelési program megvalósításához 

szükséges összes munkaráfordítást a terület bányászatában.  X0 jelenti a munkapiacon a bá-

nyászatban (szakmunkára) igénybe vehető alkalmasak összességét, az y0 a közvetlen bányá-

szati termelésen kívül foglalkoztatható munkaerő mennyiségét.  
 

A termelési program optimalizálásának feladatát a következőképpen fogal-

mazzuk meg. Az egész szervezetben a munkaráfordítást minimalizálni törek-

szünk, azaz 





n

j

jj Xaz
1

0 .min  

Emellett teljesítjük a megadott ,,, 00

2

0

1 nyyy   végső termelési programot, vagy-

is kielégítjük a következő mellékfeltételeket: 





n

j

ijiji yXaX
1

0  (i=1,2, …n), 

és határfeltételeket: 

0;0 0  ij yY  (i,j=1,2, …n). 

A problémát duális feladattá alakítva meghatározzuk a i ….n szorzókat oly 

módon, hogy a mérleglimitek együttes súlyának függvénye maximális legyen, 

vagyis 





n

i

ii yv
1

max  

kielégítve a következő mellékfeltéteket: 





n

j

jijij aa
1

0  (j=1,2 …, n) 

és a következő határfeltételeket: 

j0 (j=1,2, …n). 
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Miből áll ez a duális feladat? A cél a bányászat végső termékei  súlyozott 

összegének maximálása. A súlyok ebben az összegben a i…n szorzók, amelyek 

az egyes ,,, 00

2

0

1 nyyy   végső termékek értékelései. Ha a i…n és következő szor-

zók a megfelelő végső termékek árai, akkor a

 




n

i

ii yv
1

 összeg a terület bányá-

szati jövedelmezőségének nagyságát határozza meg. 

A 



n

j

jijij aa
1

0  (j=1,2 …, n) mellékfeltételek azt jelentik, hogy a termék-

egység árának többlete a tárgyi eszközráfordítások együttes értéke felett egyik 

termelési területen sem lehet nagyobb a megfelelő a0j értéknél, vagyis a felhasz-

nálandó munkánál. Ha ezeket a feltételeket a

 




n

i

ijijj aa
1

0  alakban írjuk fel, 

ezek egyenértékűek azzal a feltételezéssel, hogy semmilyen jószág ára sem lehet 

nagyobb a munka- és eszközráfordítások összegénél, vagyis az adott jószág ter-

melési költségénél. Így a feladat, amely a munkaráfordítás minimalizálásából áll 

a kívánt termelési program elérése mellett, egyenértékű azzal a duális feladattal, 

amely a területi jövedelem maximálásából áll a termelési költségeket meg nem 

haladó árak alkalmazásával. 

A duális feladat megoldása ugyanaz, mint az eredeti feladaté, vagyis 

vmax=zmin. Ezért az optimális program összefüggései: 
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Ha i és szorzói, amelyeket az egyes termékek árának veszünk, arányosak a 

munkaráfordításokkal, a
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0  összefüggése az értéktörvényt fejezi ki. 

 

A fentiekből következik, hogy a programozás leirt változatai egyenértékűek 

egy lineáris programozási feladattal. Ez abból áll, hogy maximáljuk a bányászati 

termelés egy ágának végső termelését fenntartva a többi termelés szintjét és 

megtartva a munka bizonyos mérlegét. 

Ez a következőképpen fogalmazható meg. Maximálni kell az egyik termelési 

feladat végső termelését, azaz elérendő, hogy 

max
1

11 
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legyen, kielégítve a következő mellékfeltételeket: 
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meg a következő határfeltételeket 

jX  0 (j=1,2…,n). 
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A 0

1

0 YXa
n

j

jj 
  

azt jelenti, hogy az összes egyedi munkaráfordítás nem lép 

túl bizonyos  Xj összmunkamennyiséget. 

A bányászati fejlesztés Pareto-féle maximum megtalálásának feladatát abban 

az esetben, amikor a megfelelő célfüggvény és mellékfeltételek lineárisak és 

nem lehet marginális számítást alkalmazni, visszavezethetjük bizonyos lineáris 

programozási feladatra. Előzetes általános számításaink igazolják a lehetséges 

optimalizációt, ehhez azonban a tényleges bányászati műveleteknek utat nyitó 

döntésre van szükség. 

Foglalkoztatás és jövedelem-multiplikáció 

A területen működtetendő bányászat összetett folyamatokat indukál (a tervezés-

től a kivitelezésig, igazgatási és társadalmi rendszerig) a foglalkoztatásban és 

jövedelemtermelésben is multiplikátorok. A foglalkoztatásban elérhető ered-

mény a térség stabilitását erősíti. 

A mai elképzelések szerint az ércbányászat minimálisan 15 éves időtartamra 

(közvetlen előkészítés, kitermelés, felszámolás, rekultiváció) számít, a szénbá-

nyászat nagyobb – nyolcvan éves – távlatra tekinthet. A bányászati módszerek 

csak részben lesznek hagyományosak (mélybányászat és/vagy vegyi eljárás). A 

korszerű technológiák a célraorientált gazdaságos foglalkoztatás figyelembevéte-

lével is minden bizonnyal a tervezettnél több foglalkoztatottat indukálnak.  

Megtérülés vagy foglalkoztatás 

A dél-dunántúli bányászat piaci pozícionálásának néhány szempontja: a/ a be-

szerzési szempontokról tudnunk kell, hogy a célpiacon milyen a beszerző szer-

vezetek típusa, melyek a legfontosabb döntési szempontok; b/ a vásárlási ténye-

zők tekintetében tudnunk kell, hogy mely felhasználói, alkalmazási lehetőségek-

re koncentráljunk, milyen rendelési volumenre számítsunk ; c/ a működési jel-

lemzők esetében fontos, hogy mely technológiákra összpontosítsunk, a vevők 

egyben felhasználók vagy továbbadók-e, illetve meg kell határoznunk a vevőka-

pacitást is; d/ mekkora vállalatokra és milyen földrajzi környezetre összpontosít-

sunk, e/ a területi humán erőforrást mennyiben érinti a beruházás. Kormányzati 

piac oldaláról is közelíthető a kérdés, amikor a beruházás célja a foglalkoztatás 

hosszútávú fenntartása, hogy a kormányzati funkcióknak eleget tehessenek.  

Bármely esetet tekintjük, elsőrendű mérlegelés tárgya a megtérülés. Már a 

korábbi bányászati fejlesztéseknél is számos megtérülési vizsgálat történt.  Kiin-

dulásul: a megtérülési idő az az idő, amely alatt a befektetett tőke adott kalkulatív 

kamatláb mellett éppen megtérül. Értéke iterációval vagy a vállalkozás adózott jöve-

delem idősorának szakaszosan halmozott jelenlegi értékeiből határozható meg: a 

megtérülés időszakában (t) a halmozott NPV értéke pozitívra vált. 
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ahol: NPV= a nettó jövedelem jelenlegi értéke, bt= az adott időszakban jelentkező összes 

árbevétel vagy a beruházás eredményeképpen jelentkező költségmegtakaritás, k t= az adott 

időszakban jelentkező összes működési költség, B t= az adott időszakban jelentkező összes 
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beruházási költség, Bo= az induló beruházás jelenértéke, t=az adott időszak sorszáma, n=az 

időszakok száma, p=a kalkulativ kamatláb (keresendő érték). 
 

Nyereségről a szó eredeti értelmében nem lehet beszélni. Korábban, a  nehe-

zen fejleszthető technika (szénbányászat) segítségével a területen lévő nyers-

anyag bányászata, a kohászat/vegyipar ellátása, a területfejlesztés és a foglalkoz-

tatottság fenntartása mellett a bányászattal kapcsolatos (egyre csökkenő arányú) 

igazgatási, kutatási, egészségügyi, képzési hátterek fenntartása szerepeltek krité-

riumként. Ezek jellemzően mutatták a tiszta megtérülés-felfogás irrealitását. A 

mecseki fejlesztés (a Liász-program) megtérülése 150 évre, a Máza-Dél fejlesz-

tésé 300 évre volt kalkulálva, ez utóbbinál a terület teljes és végleges  megválto-

zásával. Ma, a piaci feltételek közé helyezett fejlesztés megtérülését csak feltéte-

lezetten számíthatjuk ki, ennek megtérülése, hasznossága a piaci kereslet meg a 

célraorientált tartós technológiai felhasználás függvényében, a foglalkoztatás 

állandósításában, a terület jövedelemtermelő képességének növelésében, az en-

dogén tényezők kihasználásában jelenik meg. Aktuális és stratégiai szempontok 

hatnak a döntésekben. Mindebben – elsősorban a szén esetében – a hosszútávú 

kormányzati felfogás a meghatározó. 

A dél-dunántúli térség nettó jövedelem értéke azt jelentené, hogy mennyi a 

beruházás tervezett időszak alatti jövedelmeinek a beruházás (legelső) időpontjá-

ra diszkontált összege, ha kivonjuk belőle a jelenértékben számolt beruházás(ok) 

értékét. A mutató pozitív értéke azt fejezi ki, hogy a tervezett időszak alatt a 

beruházás a befektetés összes költségén túl jövedelmet is termel.  
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vagy, ha csak egy beruházás van az időszak elején, akkor 
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ahol: NPV= a nettó jövedelem jelenlegi értéke, b t= az adott időszakban jelentkező összes 

árbevétel vagy a beruházás eredményeképpen jelentkező költségmegtakaritás, k t= az adott 

időszakban jelentkező összes működési költség, B t= az adott időszakban jelentkező összes 

beruházás költség, Bo= az induló beruházás jelenértéke, t=az adott időszak sorszáma, n= az 

időszakok száma, p= kalkulativ kamatláb. 
 

A számítások akkor válnak konkréttá, ha a déldunántúli bányászat (szén-, 

uránércbányászat és hasznosításai) célja és eszközei kvantifikáltak, azaz meny-

nyiség vagy legalábbis érték jellegűek. A mennyiségeket mérni lehet, egyértel-

műen számokkal kifejezhetők. Vannak azonban olyan jelenségek, közte a társa-

dalmiak és az emberi erőforrásokat érintők, amelyeket mérni ugyan kevésbé 

tudunk, de képesek vagyunk rendezni, azaz egyértelműen bizonyos sorrendbe 

tudunk állítani. Ekkor mondjuk, hogy ezek a jelenségek érték jellegűek. Minden 

mennyiség egyben érték is, de megfordítva ez nem érvényes.  
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Foglalkoztatás és jövedelem-multiplikáció 

A területen működtetendő bányászat összetett folyamatokat indukál (a tervezés-

től a kivitelezésig, igazgatási és társadalmi rendszerig) a foglalkoztatásban és 

jövedelemtermelésben is multiplikátor. A foglalkoztatásban általában 1,5 és 2,5 

közötti multiplikátor-értékkel számolunk, a foglalkoztatásban elérhető növek-

mény a térség stabilitását erősíti. 

A mai elképzelések szerint az ércbányászat minimálisan 15 éves időtartamra 

(közvetlen előkészítés, kitermelés, felszámolás, rekultiváció) számít, a közvetlen 

termelésben 500 fő foglalkoztatásával. Legkevesebb ezer új foglalkoztatottal 

számolhatunk, amelyek az ércbányászathoz kapcsolhatóak. A szénbányászat 

nagyobb – nyolcvan éves – távlatra tekinthet. A tervezett létszám (2014) kétsze-

res multiplikációval 4028-ra növekedhet. A korszerű technológiák a 

célraorientált gazdaságos foglalkoztatás figyelembevételével is minden bizony-

nyal a tervezettnél több foglalkoztatottat indukálnak. 

A két bányászati vállalkozás jelenleg tervezett 3 ezer fős foglalkoztatása ese-

tén 1 milliárd 395 millió Ft/hó jövedelem keletkezne a térségben, ehhez kapcso-

lódva a különböző adófajták további területi bevételeket indukálnak. 

Csaba László írja, hogy „nincsen ingyen ebéd az intellektuális erőfeszítések 

tekintetében. Nincsenek egyszerű elméleti válaszok komplex, valóságos világbe-

li kérdésekre. A külső horgony hozzáférhetősége… és a várakozások nem he-

lyettesíthetik a felelős, időben meghozott, információkon nyugvó politikai akciót , 

amely a kutató közgazdászok felismerésén alapul”. 
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