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Bevezetés 

Energiahordozó ásvány-fluidumok hazánkban elsősorban a kőolaj, a föld-
gáz és a melegvíz.1 A felszín alatt i porózus kőzetben keletkezett kőolaj-, földgáz-
és víztelepek földtani készlete, össztérfogata, tömege kellő mennyiségű és 
minőségű információ birtokában egyértelműen meghatározható. Az ebből 
kitermelhető f luidummennyiségnek, az ipari készletnek meghatározására 
azonban nincsen általánosan elfogadott és viszonylag pontos eljárás. Bonyo-
lítja a megoldást, hogy a számításba veendő tényezők különböző jellegűek, 
földtani, műszaki és gazdasági vonatkozásúak. Ezen túlmenően a műszaki 
lehetőségek és a gazdasági paraméterek az idővel jelentősen változhatnak. 
Mindezek miatt az ipari készlet meghatározása bonyolult feladat. Az alábbiak-
ban elsősorban a kőolajtelepeknél f igyelembe veendő meggondolásokat kívá-
nom összefoglalni, de először röviden érintem a földgáz- és melegvíztelepck 
készletmeghatározási problémáját is. 

Földgáz ipari készletének f igyelembevétele energiamérlegünkben való 
jelentősége miatt fontos, meghatározása viszonylag könnyű. Ismerve a föld-
tani készletet, a tároló fizikai jellemzőit, a nyomáscsökkenés hatására várható 
vízbeáramlás mértékét és a felhagyáskor feltételezett te lepnyomást , viszonylag 
pontosan meghatározhatjuk a kitermelhető gázmennyiséget, az ipari gáz-
készletet. 

A termálvízben rejlő geotermikus energia lényegileg a kitermelt meleg-
víznek az a hőtartalma, ami a kútból való kiáramlás hőmérsékletéről egy alap-
hőmérsékletig (általában 15 °C-ig) való lehűléskor szabadul fel. IIa a földtani 
készlet ismeretes és a felszín alatti telep vízutánpótlódásának, valamint a faj-
lagos hőáramnak a mértékét ismerjük, akkor az ipari készlet meghatározható. 
Viszonylagos jelentősége hazánkban ma még nem túl nagy. 1978-as energia-
mérlegünk szerint energiatermelésünk 6,3%-át, energiafelhasználásunk 3,5%-át 
adja a termálvíz. — Sajátos probléma, hogy bizonytalan a földtani készlet 
meghatározása. Elsősorban a vízutánpótlódás mértékéről és annak regionális 
változásáról kellene többet tudnunk. Akkor lesz érdemes részletesebben a kiter-
melhető hányaddal foglalkozni, ha a földtani készletről pontosabb ismereteink 
lesznek. 

1 Külföldön még pl. a vízgőz, hazánkkan a C0 2 . 

14* MTA X. Osztályának Költeményei J ő / J — 2 , 1982 



1 9 0 SZILAS A. P Á L 

A kőolajtelepek ipari készlete pontos meghatározásának jelentősége nagy-
Hazai energiafogyasztásunk legnagyobb forrása a „ fo lyékony szénhidrogén", 
ami az 1978-as felhasználásnak (a mérlegen kívüli forrásokat is f igyelembe 
véve) 38%-át biztosította. Az ismert és még nem ismert kőolajtelepek föld-
tani készlete adott, véges. Kézenfekvő az a törekvés, hogy annak mind nagyobb 
hányadát termeljük ki, hasznosítsuk. Ez elsősorban az olajmérnök feladata, 
de munkájának eredményessége jelentős mértékben függ a geológustól meg-
felelő időben kapott információk mennyiségétől és minőségétől . A nagyobb 
ipari készlet érdekében tehát nélkülözhetetlen a feltárást irányító geológus és 
a termelést irányító mérnök célra orientált kooperációja, de nélkülözhetetlen 
az is, hogy világosan lássák, a nagyobb ipari készletet milyen eszközökkel 
lehet elérni. Ennek rezervoármechanikai vonatkozásait viszonylag jobban, 
termeléstechnikai eszközeit általában a szakemberek is kevésbé ismerik. 
Az alábbiakban áttekintést szeretnék adni az ipari készlet növelésének elvi 
lehetőségeiről. 

Az ipari készletek növelésének rezervoármechanikai lehetőségei 

Kőolajtelepek saját energiakészletével a földtani készletnek viszonylag 
kis hányada, átlagosan és közelítően mintegy 33%-a termelhető ki. Az olaj-
termelés első évszázadának túlnyomó részében ilyen, csak saját energia-
készletet használó ún. elsődleges művelési módszereket alkalmaztak. — Meg-
jegyzendő, hogy mechanikus termelési módszereket akkor is használtak, 
amelyek révén egyes kutakba energiát vezettek be. Ezzel a „segítséggel" 
azonban nem a tárolórétegen való átszivárgáshoz szükséges energiát, hanem 
a kútba már beáramolt f luidumnak a felszínre emelkedéshez hiányzó fajlagos 
energiatartalmát pótolták, és pótolják ma is. A rezervoármechanika elmé-
leti fejlődése mind világosabbá tette a szakemberek előtt a felszín alatti tároló-
ban végbemenő áramlás, olajkiszorítás törvényszerűségeit. Rájöttek, hogy 
a kőolajtelepek ipari készlethányada növelhető, ha a természetes energia-
készleteket a felszínről besajtolt nagy nyomású gáz, víz energiájával meg-
növelik. A kiterjedő gázsapka vagy előnyomuló peremvíz frontálisan kiszorító 
mechanizmusa minőségileg változatlan maradt, de a megnövelt energia-
tartalom miatt hatásossága megnövekedett , nagyobb lett a kitermelt olaj-
hányad. Elsősorban a víz bizonyult hatásosnak. Jellemző, hogy a Szovjet-
unióban a felszínre kerülő olajnak mintegy 80%-át vízelárasztásos műveléssel 
termelik. Hazánkban ez a szám mintegy 50%. Ilyen művelési módszerrel 
a földtani készletnek átlagosan mintegy további 10%-a termelhető ki. Mivel 
régebben a gáz és /vagy vízvisszasajtolást az elsődleges művelési módnak egy 
je lentős időtartamú kezdeti szakasza után indították meg ezen eljárásokat, 
másodlagos művelési módnak nevezték. Hatásossága így kisebb, mintha kez-
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dettől alkalmazzák a peremen, talpon előnyomuló vízfront „támogatására". 
Ma már arra törekednek, liogy azonnal alkalmazzák, amint a földtani viszo-
nyok tisztánlátása és a technikai feltételek megteremtése lehetővé teszi. Ezért 
elsődleges és másodlagos művelési módszerek elnevezés helyett indokoltabbnak 
látszik a ,,művelés saját energiával", illetőleg a ,,müvelés energiapótlássaV 
elnevezés. Hazánk az energiapótlással való művelést igen korán elkezdte, 
a budafai és lovászi olajmezőkben a harmincas évek végén, illetőleg a negyvenes 
évek elején megindított gáz visszasajtolás Európában úttörő és példamutató 
jelentőségű volt. 

Az energiapótlással való művelés hatására tehát az ipari készlethányad 
a földtani készletnek átlagosan mintegy 43%-ára növelhető. Ez a szám egy-egy 
olajmezőnél lehet kisebb, nagyobb attól függően, hogy milyenek a telep adott-
ságai, és a termelés megindulása után mikor és milyen tudományos, technikai 
felkészültséggel valósították meg a vízbesajtolást. A sok és viszonylag fiatal 
olajmezőből termelő országokra azonban az átlagérték elég jól jellemző és egy, 
az eljárástól várható határértéket ad. Ennek a korlátnak az oka az, hogy „ter-
mészetes" víz és olaj között jelentős határfelületi feszültség áll fenn és a víz 
viszkozitása általában jóval kisebb, mint az olajé. Az olajcseppek a szűk 
kőzetkapillárisokon csak akkor szoríthatók át, ha az olaj és víz közötti határ-
felületi feszültség kicsi. Ugyancsak előnyös a kőzet és folyadék közötti határ-
felületi feszültség csökkentése. A víznek az olajénál kisebb viszkozitása 
azt eredményezi, hogy szivárgást létrehozó nyomásgradiens hatására a kisebb 
viszkozitású víz gyorsabban áramlik, mint az olaj és így a kiszorító víz az olaj 
jelentős részét megelőzi. A termelő kútba mind nagyobb vízhányadú folyadék 
áramlik, az olaj jelentős része a felszín alatt marad. — A szakemberek az ötve-
nes években kezdtek mind nagyobb tudományos felkészültséggel olyan műve-
lési módszereket alkalmazni, amelyek célja olyan kiszorítási eljárások alkal-
mazása, amelyeknél a kiszorító és kiszorított fluidum közötti határfelületi 
feszültség igen jelentősen, esetenként 0-ra csökken, illetőleg az olajviszkozitás 
csökkentésének vagy a víz viszkozitásának növelése hatására lecsökken a kiszo-
rító és kiszorított f luidum közötti viszkozitáskülönbség. Az elmúlt évtizedek-
ben igen nagy előrehaladás történt az ilyen, kezdetben harmadlagosnak. neve-
zett művelési eljárások kidolgozása és alkalmazása terén. Indokoltabbnak 
látszik a ,,művelés a kiszorítás hatásosságát javító módszerrel" elnevezés (angolul: 
enhanced oil recovery, rövidítve EOR), mivel az eljárások egy része nemcsak 
az előző művelési mód típusok után, hanem az olajtermelés megindításától 
kezdve alkalmazható. 

A ma világszerte bevezetett EOR-módszerek három nagy csoportba 
sorolhatók, ezek (i) a termikus eljárások (forró vízzel, gőzzel, in situ elégetéssel 
való művelés), (ii) elegyedéses kiszorítási módszerek (kiszorítás nagy nyomású 
gázzal, cseppfolyós gázzal, könnyűbenzinnel, C0 2-vel) , (iii) kiszorítás vegyileg 
kezelt vízzel (polimerek, felületi aktív, illetőleg alkáli vegyületek alkalmazá-
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sával és mikroemulziók létrehozásával). A módszerek ismertetésével, leírásával 
az elmúlt öt-hat év világirodalma részletesen foglalkozik. A továbbiakban csak 
azt szeretném kiemelni, hogy egyes eljárások a határfelületi feszültség és 
viszkozitáskülönbség csökkentésén kívül más a kiszorítás hatásossága 
szempontjából előnyös — tulajdonsággal is rendelkeznek. Pl. a C 0 2 lényegesen 
jobban oldódik az olajban, mint a vízben. Ennek hatására az eredeti célon, 
a határfelületi feszültség csökkentésén túlmenően, az olaj viszkozitása jelen-
tősen kisebb lesz, fajtérfogata nő. Az utóbbi hatás eredményeként a kiszorítás 
szempontjából kedvező olajpad alakul ki, „áll össze". 

Az egyes EOR-módszerek műszaki alkalmazhatósága, a várható kihoza-
talnövekedés és a termelési költségtöbblet különböző. A műszaki alkalmaz-
hatóság hatásairól a szakirodalom beszámol. A várható kihozatalnövekedés 
az energiapótlással való műveléshez képest optimális esetben 15 20%. 
A jelenlegi ismeretek szerint tehát egy sok, különböző típusú, viszonylag fiatal 
és nagy olajmezővel rendelkező országban az átlagos ipari készlet a földtani 
készletnek kedvező esetben mintegy 60%-át érheti el. A valóságos kihozatal 
számos országban ennél lényegesen kisebb. Kimutatták pl., hogy az NSZK-ban 
az EOR módszerek alkalmazásával ma már legfeljebb 43%-os végső kihozatal 
remélhető. Az egy tonna „EOR-olajra" jutó többletköltség az USA-ban 
1978-as adatok szerint 51 190 S/t. Különösen a vegyszeres kezelés költségei 
magasak. Az egyes EOR-eljárás bevezetésének tehát az adott olajmezőnél 
érvényes műszaki korlátokon kívül a mindenkori olajár is határt szabhat. 
A mai jelentőségre, hatékonyságra jel lemző, hogy 1978-as felmérés szerint 
az USA napi kőolajtermelésének 4 ,5%-át adják. Ezen többlet 76,8%-át 
gőzzel. 5,6%-át C.02-vel művelik. Az in situ elégetés, illetőleg a vegyszeres 
kezeléses eljárások a többlet termelésnek mindössze 3,2, i lletőleg 0,6%-át 
adják. A C.02 v iszonylag kis jelentőségének fő oka az, hogy jelentős költség-
növekedést okoz, ha a C0 2 - t szénitől kell előállítani, illetőleg távolról kell 
szállítani. Az EOR-eljárások bevezetése és alkalmazása kifogástalan föld-
tani képet, a kőzet és tartalma fizikai jellemzőinek elegendő pontosságú isme-
retét, rezervoármechanikai folyamatok számítógépes leképezésének tudását, 
lehetőségét és jól tervezett laboratóriumi majd kisüzemi kísérleteket igényel. 

- Hazánkban jelentős lépéseket tettek ilyen módszerek bevezetésében, alkal-
mazásának előkészítésében. Kiemelt jelentőségű a zalai mezőkben természetes 
előfordulásból származó CO„ üzemi méretű alkalmazása. Nagyüzemileg 1972-
ben indult meg a művelés Rmlafa-Nyugat területen. Azt várják, hogy 1983-ig 
a kezdeti készlet 5 ,2%-nak megfelelő többletkihozatalt érnek el. Más mezők-
ben, mezőrészlegekben ehhez hasonló, esetleg kissé kedvezőbb eredményekre 
is számítanak. — 1978 óta a demjéni olajmezőkben végeznek in situ elégetéses 
üzemi kísérleteket egyelőre korlátozott kiterjedésben. — Polimerek alkalma-
zásának jól előkészített üzemi kísérletére Algyőn került sor 1979 — 1980-ban. 
Az üzemi kísérlet 6 , 5 % többletolajat eredményezett. Ennél a laboratóriumi 
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kísérletek alapján lényegesen többet is lehet várni. Valószínű, hogy a jövő-
ben újabb EOR-módszereket is kidolgoznak a világ különböző kutatóhelyein. 
Ezek részletes megoldását, know-how-ját feltehetően nem közlik. Komoly 
felkészültségű rezervoármechanikai kutatócsoportot kell tehát fenntartanunk 
annak érdekében, hogy az irodalomban nem közölt részleteket rekonstruálni, 
továbbfejleszteni és mielőbbi kipróbálást, alkalmazást irányítani tudják. Ezen 
a téren ipari és akadémiai kutatóintézeteink eddig is sokat tettek. Elő kell 
segíteni, hogy ezt a tevékenységüket tovább növeljék. Munkájuk jelentőségét 
mutatja, hogy ha a jelenleg kereken 22 millió tonnás évi termelésünket EOR-
eljárásokkal pl. 5%-kal növeljük, akkor (kereken 250 $/t olajár mellett) évi 
25 millió dollár értékű importolajat takarítunk meg. 

Nem könnyű definiálni, hogy mekkora ráfordítással termelhetünk olajat 
olaj mezőinkből gazdaságosan. Általánosan azonban kimondhatjuk, hogy minél 
kisebb termelőberendezéseink beruházási és üzemfenntartási költsége, a meg-
engedett árhatáron belül annál nagyobb költséghányad áll rendelkezésre 
kihozatalt növelő EOR-módszerek megvalósítására. Például vegyszeres-vizes 
művelésnél a kutak egy idő után fokozatosan növekvő víztartalmú kútáramot 
termelnek. Minél kisebb a termelő rendszer beruházási, üzemfenntartási költ-
sége, annál kisebb olajtartalom lesz a termelés felhagyásának határértéke. 
Minél kisebb ez a határérték, annál nagyold» olajhányadot termelhetünk ki 
a tárolóból, annál nagyobb lesz az ipari készlet. 

A termelési költség mint másodlagos iparikészlet-növelő tényező 

Annak érdekében, bogy a műszakilag lehetséges megoldások közül 
a gazdaságilag legkedvezőbb termelőrendszert valósítsuk meg és tartsuk üzemben, 
a szénhidrogéntároló felszín alatti rezervoárt, kutakat, továbbá a külszíni 
termelő-, kezelő- és olaj mezei szállítóberendezések összességét együttműködő 
rendszernek kell tekintenünk és ismernünk kell az együttműködés törvény-
szerűségeit. Ezen a téren világszerte csak az elmúlt években indult meg 
a kutatómunka, nemzetközi konferencia a tárgykörbe tartozó előadásokat 
először 1979-ben vett fel programjába. Tűi messze még sehol sem jutottak. 
Egyes kutatók már termelőrendszerről beszélnek, ha a szénliidrogéntároló 
— termelő kút folyóvezeték—szeparátor együttműködését írják le. Kétség-
telen, Hogy egy rendszer körülhatárolása önkényes. Arra kell törekedjünk, 
hogy a viszonylag kis rendszereket addig integráljuk, amíg azok magasabb rendű 
új törvényszerűségei kedvezőbb opt imumok megállapítását teszik lehetővé. 
Az NME Olajtermelési Tanszéke ilyen, induktív elven felépített viszonylag 
nagy rendszerek definiálására, működése törvényszerűségeinek meghatározá-
sára törekszik. A tárolókút-folyóvezeték-szeparátor együttes rendszerét 
igen fontos alkotónak, de csak egy ún. termelési küllőnek, a termelőrendszer 
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1. ábra 

PL 
A p 2 ) 

A P 3 2 

2. ábra 

egyes elemei vertikális hidraulikai kapcsolatát kifejező termelési ágnak tartjuk 
(1. ábra). A tárolórétegből a kúttalpra beáramló olaj 5 szinten lép a termelő-
csőbe, s keresztüláramolva a talpfúvókán és a felszíni fúvókán a folyó vezetéken 
át a szeparátorba jut . Az állandósultnak tételezett kútáram p nyomásainak 
változását különböző q folyadékáramnál a 2. ábra mutatja. Az ábrából a vár-
ható üzemviszonyok jól értékelhetők. Látható például, hogy d T l átmérőjű ter-
melőcső és dl2 átmérőjű folyóvezeték esetén felszíni fúvóka nélkül várható 
legnagyobb kúthozam q3 l. — Ennek a diagramtípusnak pontos meghatáro-
zása önmagában sem könnyű feladat, de ma már egyértelműen, kielégítő pon-
tossággal megoldható. Annak érdekében azonban, hogy az olajmező optimális 
termelőrendszerét tudjuk megtervezni, megvalósítani számos egyéb tényezőt , 
körülményt is f igyelembe kell venni. Ezek közül a fontosabbak: 

— A kútba beáramló fluiduináram mennyisége, összetétele, nyomása az 
idővel változik. E g y ideig a kút általában önnyomással felszállva termel, 
később a rezervoármechanikai tervben előírt kúthozamot csak mechanikus 
termelőberendezéssel (segédgázas, rudazatos, mélyszivattyús termeléssel stb.) 
tudjuk biztosítani. Meg kell tudnunk határozni a felszálló termelés megszűné-
sének időpontját és a műszakilag megfelelő, és gazdaságilag legkedvezőbb 
mechanikus termelőberendezés t ípusát, valamint a berendezés jellemzőit. — 
Ilyen számítási eljárásokkal, számítógépprogramokkal rendelkezünk s meg-
felelő rezervoármechanikai terv birtokában ki tudjuk számítani, hogy milyen 
termelőberendezés lesz a legkedvezőbb. 

— A kutak egymás utáni termelésbelépését és termelési életét f igye-
lembe véve meg kell határozni, hogy melyik az a mechanikus termelőberende-
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3. ábra 

zéstípus vagy típusok, amelyek mindegyik kútnál alkalmazhatók és el kell 
készíteni a telepítési tervet. A 3. ábra ilyen, 13 kúttal termelő kis mezőre 
vonatkozó terv-diagramot ábrázol, feltételezve, hogy két termelőberendezés-
típust alkalmaznak. A mező termelési éveinek függvényében a tn vonal az 
egyes kutak termelésének kezdetét, a ta a felszálló termelés megszűnésének idő-
pontjait határolja. Ettő l kezdve az I termelőberendezés-típus, íh-től a II ter-
melőberendezés-típus a legkedvezőbb. A bővebben nem részletezett számok 
arra adnak tájékoztatást , hogy a termelőberendezéseket melyik kútra kell 
újonnan felszerelni, illetőleg ha a termelés gazdaságtalanná válik, hová kell 
átszerelni. A még számítógéppel is meglehetősen időigényes eljárás gyakorlati 
alkalmazását is elkezdtük. Megfelelően megválasztott termelőberendezéssel 
„hazai méretű közepes nagyságú" olajmező esetéhen 100 millió forint nagyság-
rendű termelési költségmegtakarítást érhetünk el. 

(iii) Meg kell határozni a kutak fluidumáramát összegyűjtő, szétválasztó 
és továbbító felszíni gyűjtőrendszer optimális típusát és működésének az idővel 
változó legkedvezőbb paramétereit. I lyen vizsgálatokkal ebben az évben kezd-
tünk foglalkozni. 

— Jelentős költségmegtakarítást érhetünk el, ha a kútáramokat össze-
gyűjtő és szétválasztó kútközpontokat optimálisan telepítjük. A telepítést 
az olaj mező területének felszíni adottságai (domborzat, talajminőség, beépí-
tettség stb.) lényegesen befolyásolják. Kidolgoztunk olyan számítógépre prog-
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4. ábra 

ramozott eljárást, ami mindezen körülményeket f igyelembe veszi és legkisebb 
beruházási költségű kútközpont és vezetékrendszer telepítését megtervezi. 
Az eljárás gyakorlati alkalmazását ugyancsak elkezdtük és ezzel hazai, közepes 
nagyságú olajmezőnél 10 millió forint nagyságrendű beruházás megtakarítást 
érhetünk el. 

A felsorolt termelőrendszer szektorokból fel lehet építeni a teljes termelő-
rendszert, és annak törvényszerűségeit, illetőleg a törvényszerűségek ismere-
tében az optimális megoldást meg lehet határozni. Ilyen megoldás alapja lehet 
a 4. ábrán látható „termelési tetraéder". Az ábrázolás rezervoármechanikai 
tervre épülő termelési rendszer tervezésének lépéseit és a szektorok kapcsolását 
kívánja bemutatni. Látható, hogy a rendszertervezés az optimális termelő-
berendezcs meghatározásából, a gyűjtőrendszer típusának és megoldásának 
megválasztásából és annak optimális telepítéséből áll. A nyilak a kölcsön-
hatásokra utalnak. A rezervoármechanikai terveket egymástól független szin-
guláris megoldásoknak tételezzük fel. Az optimális rendszer tervét mindegyik 
művelési változatra meg kell határozni, s ezek közül kell a legkedvezőbbet 
választani. Ilyen tervezési rendszert eddig még sehol sem valósítottak meg, 
kidolgozását elkezdtük. 

Felmerülhet az a gondolat, vajon nem légvárakat építünk-e, lehet-e 
valaha is 15 — 20 évre pontos egy rezervoármechanikai terv, lesz-e olyan idő, 
amikor addig várunk a termelés megindulásával, a termelőrendszer kiépítésé-
vel, ameddig a teljes mező fel van tárva. Nyilvánvalóan az olajtelepet csak 
a művelés befejezésével ismerjük meg többé-kevésbé teljesen, a termelési 
időben visszafelé haladva az információk bizonytalansága, pontatlansága nő. 

MTA Y. Osztályának Közleményei 15j 1—2, 1982 



FLUIDUMTELEPEK MEGIIATÁ HOZÁSA 197 

l lgy vélem azonban, hogy ehhez a realitáshoz is lehet alkalmazkodni, aminek 
eszközei lehetnek: 

— A közelítő tervezést a mező feltárásának legelső időszakában el kell 
kezdeni. Már a kezdeti információk birtokában (kútmélység, kútáram 
minőség, termelékenység, telepnyomás) számos lehetőséget ki lehet 
zárni. 
A feltárás alatt levő telep kiterjedésére minél korábban kell minél 
valószínűbb adatokat bocsátani a tervező rendelkezésére (a budafai 
és lovászi olaj mezők lényegi kiterjedésének meghatározásához öt-öt 
kutatófúrás elégnek bizonyult); tovább kell erősíteni a földtani 
adatszolgáltatást, illetőleg a geológus és tervező olajmérnök együtt-
működését, s ki kell dolgozni annak legcélszerűbb rendszerét. 

— A már termelő rendszer módosítását, kiegészítését, továbbfejlesztését 
gazdaságosan lehetővé tevő gyárban készült, modulrendszerrel sze-
relhető, jelentős hányadában porotábilis egységekből összerakható és 
különböző típusú szénhidrogénáramok kezelésére alkalmas kút-
központok és olajátadó-állomások típusterveit kell létrehozni, tovább-
fejleszteni (jelentős kezdeti lépéseket tett az OLAJTERV). 
Eleve számolni kell azzal, hogy a termelés folyamán a mezőről kapott 
információk mennyisége és pontossága nő. Olyan beruházási, pénz-
ügyi szabályzatot kell kialakítani, ami ezt f igyelembe veszi és a ter-
melőrendszer folyamatos fejlesztését, optimalizálását teszi lehetővé. 

Az ipari készlet növelésének tehát vannak lehetőségei, ha nem is könnyen 
megvalósítható lehetőségei. Hiszem, hogy ehhez megfelelő szellemi, szakmai 
kapacitással rendelkezünk. 
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