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A ma egyetlen mûködõ mecseki külfejtés termelésére, teljesítményei-
re és költségeire is olyan mikrogazdasági törvényszerûségek vonatkoznak,
amelyeket a megfelelõ szakmai szemlélet és ismert matematikai statiszti-
kai módszerek alkalmazása mellett fel lehet tárni. A szerzõ a meghatáro-
zó jellegû változókat szakmai- és kísérleti alapon határozta meg. A feltárt
összefüggések a tervezés alapjául, ill. ellenõrzéséül egyaránt szolgálhat-
nak.

Bevezetés

Korábban vizsgáltuk az akkor még mûködõ mecseki mélymûveléses bányák termelési-,
teljesítmény- és költségfüggvényeit [1, 2, 7]. Ezen vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy
ebben a mikrogazdasági környezetben is – a korábbi szkeptikus vélekedésekkel ellentétben
– feltárható, szigorú gazdasági törvényszerûségek mûködnek. Az említett munkákban be-
mutattam ezen függvények általános alakjait és bizonyítottam alkalmazási lehetõségeit.

A fentiekbõl tehát logikusan következik az is, hogy az eddig nem vizsgált külfejtés vo-
natkozásában is fenn kell, hogy álljanak hasonló törvényszerûségek. Az általános alakok be-
mutatásával itt nem foglalkozom.

A mecseki külfejtések technológiai fejlõdésérõl hû képet adtak a BKL Bányászatban [3],
és összefoglaló mûvekben korábban [4, 5] megjelent írások. Ezért a technikai részleteket je-
len írásomban mellõzöm.

A vizsgált bázisidõszak

Az adatbázis hosszú idõre nyúlik vissza, azonban ebbõl a gazdag adathalmazból az utób-
bi kilenc év adatait elemeztem. Az 1993-ban megvalósult erõmû-bánya integrációs folyamat
olyan idõszakot képez, amely elkülönül mind a korábbi idõszak technikai, technológiai hát-
terétõl, mind pedig a termelés anyagi feltételeinek biztosítása vonatkozásában. 1993-as évet
– mivel az elsõ negyedévet követõen jött létre az     integráció – még az átmeneti helyzet mi-
att nem vettem figyelembe.

A termelési függvény változói

Az általános gazdasági törvényszerûségek alapján a termelés alapvetõ tényezõit az élõ-
és holt munka kategóriáiban, ill. a természeti tényezõkben kell keresni. 

A külfejtési éves tervek készítésekor általában az élõmunkát a foglalkoztatott létszám-
mal, ill. mûszakszámmal szokták figyelembe venni. A mûszakszám az adott idõszak naptá-
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ri viszonyai között viszont a létszám függvénye. Az egyik változónak így a létszámot tekint-
hetjük.

A holt munkát viszont a technológia eszközei, a gépi berendezések jelenítik meg, me-
lyek állaga az adott feladathoz rendelt. Természete a rendszeres megújulás, melyet a beru-
házások jellemeznek. Tapasztalataink szerint a tárgyévet megelõzõ beruházások hatnak leg-
inkább az adott évi termelés feltételeire. A tárgyéviek csak akkor fejtenék ki teljes körûen
hatásukat, ha év elején valósulnának meg. Ha tehát egy adott év termelését akarjuk vizsgál-
ni ezt mindenképpen figyelembe kell venni.

A helyi kapacitások mellett mindig számolni kell azzal, hogy a saját termelési lehetõsé-
gek nem elegendõek, ezért idegen kapacitásokat kell felhasználni. A bázisidõszakban a me-
cseki külfejtéseknél ez az idegen kotrás mennyiségéhez – amit általában m3-ben fejezünk ki
– jól köthetõ volt (1994-2002).

A természeti adottságokat, mint tervezési alapadatot a letakarítási (lefedési) arányszám-
mal szokták bemutatni.

A pécsi külfejtések termelési függvénye

A termelési függvénynek a mecseki külfejtésre vonatkozó elvi alakja, véleményünk sze-
rint közelíthetõ a 

T (A, B ,L, f) többváltozós függvényhez,

ahol:
T – az éves várható termelés (TJ/a),
A – a tervezett letakarítási arányszám (m3/t),
B – az adott évet megelõzõ év 2002 évi költségszintre átszámított beruházásai

(millióFt/a),
L – az éves átlagos állományi létszám (fõ/a),
f – idegen munkavégzés, kotrás (m3/a).

A bázisadatokkal (1. táblázat) végzett korreláció és trendszámítás [6] után a többválto-
zós lineáris közelítõ függvény alakja a következõ:

T = 13376,6 – 623,378 A + 1,920 B + 60,075 L + 0,00256 f

A függvény többszörös lineáris korrelációs együtthatója R=0, 91, ami elfogadható kö-
zelítésnek mondható. A számított érték szórása 458 TJ.

A kapott eredménynél jobb közelítést nem hozott sem az adott évi beruházásokkal, sem
pedig a hatványfüggvényekkel végzett trendszámítás. A közelítés bizonytalanságait fokozza
a nehezen megfogható gépkarbantartás, nem számítható természeti és klimatikus tényezõk,
a figyelmen kívül hagyott számos más tényezõ, pl.: kõzetkeménység, öreg mûveletek, vízfa-
kadás stb.

Az. 1. ábrán bemutattam az L=380 fõ, B=142 millió Ft konstans adatok mellett a ter-
melés változását a letakarítási arány változásának függvényében. A 2003. évi terv 7752 TJ
igénye jól beleilleszkedik – bizonyos feszítés mellett – az 5,85 m3/t letakarítási arány és 600
ezer m3 idegen kotrás mellett ebbe a tendenciába. 

A 2. ábrán a termelés változását az idegen kotrás függvényében ábrázoltam a fentiekben
leirt állandók (L=380 fõ, B=142 millió Ft) mellett.  Ebbõl egyben az is következik, hogy
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ilyen feltételek közepette a saját kapacitás a letakarítási aránytól függõen 5600 és 6800 TJ
körül van, ami közel megegyezik a mûszaki számításokon alapuló értékkel.

A pécsi külfejtések teljesítmény függvénye

A teljesítmény függvényt azonos változók mellett határoztuk meg, mivel – a létszám, il-
letve ezen keresztül a mûszakszám ismeretében - közvetlen kapcsolat van a termelés és a
teljesítmények között. A függvényre a közelítõ számítások alapján az

N=-9,991 - 0,06871 A + 0,05604 L + 0,000003 f +0,00355 B  

összefüggést kaptam. A közelítés szorossága az R=0,87 többszörös korrelációs együtt-
hatóval, ill. a 0,508 korrigált szórással jellemezhetõ.

1. táblázat
A pécsi külfejtések vizsgált kilenc évének tényadatai

Megnevezés Tény-idôszak adatai 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

 
Letakarítási arány, m3/t (A) 
 

 
4,55 

 
5,18 

 
5,30 

 
5,38 

 
6,06 

 
6,19 

 
5,39 

 
6,31 

 
4,75 

 
Átl. áll. létszám, fô/év (L) 
 

 
350 

 
355 

 
378 

 
375 

 
377 

 
382 

 
390 

 
366 

 
380 

 
Idegen munka (kotrás), m3 (f) 
 

 
144 693 

 
67 560 

 
180 752 

 
0 

 
0 

 
7 537 

 
147 791 

 
554 778 

 
728 735 

 
Összüzemi teljesítmény, t/m3 (M) 
 

 
9,38 

 
7,36 

 
8,65 

 
9,03 

 
9,01 

 
9,13 

 
11,03 

 
9,13 

 
11,49 
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1. ábra: A pécsi külfejtések széntermelésének alakulása a letakarítási arány függvényében

TermelØs (f=600 000m3) TermelØs (f=300 000m3)



164 Bányászati és Kohászati Lapok – BÁNYÁSZAT 136. évfolyam, 3. szám

A 3. ábrán látható az L=380 fõ, B=142 millió Ft konstans adatok mellett a teljesítmény
alakulása – különbözõ idegen kotrási tevékenység figyelembe vételével – a  letakarítási
arány változásának függvényében. A 2003. évi terv 10,81 t/mû, ami nagyobb az adott para-
méterekkel számítható értéknél. Ez viszont egyenesen következik abból, hogy az utolsó tel-
jes termelõ évben már nem kell a jövõ széntermelése érdekében munkát kifejteni, ami nö-
veli az éves várható teljesítményt.

A 4. ábrán ugyanezen függvény látható az idegen munkákat jól jellemzõ kotrás függvé-
nyében, feltüntetve a három fix letakarítási arányhoz számított függvény értékeit. Ezzel ér-
zékeltetni kívántam, hogyan viszonyulnak egymáshoz a saját munka, ill. az idegen munká-
val kiegészülõ teljesítmények. Az év során 600 ezer m3 mások által végzett letakarítás dur-
ván 1 kt-val emeli a külfejtés egy mûszakra esõ éves összüzemi teljesítményét.

A költségfüggvény

A külfejtés költségfüggvénye – hasonló elvek alapján, mint ahogy azt korábban a mély-
mûveléses bányáknál elvégeztem [2] – számítható volt.  A mai tulajdonosi helyzet – az ér-
dekek sérelme nélkül – nem teszi lehetõvé a közlését. A függvény

K(t, T)

általános alakban került meghatározásra, amelynél:

K – a tervév összes széntermelési költsége (Eft/év),
T – az ismert éves nyersszéntermelés (kt/év),
t  – az év sorszáma.
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2. ábra: A pécsi külfejtések széntermelésének alakulása az idegen kotrás függvényében

TermelØs (A=4,5 m3/t) TermelØs (A=5,5 m3/t) TermelØs (A=6,5 m3/t)
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3. ábra: A pécsi külfejtések teljesítményeinek alakulása a letakarítási arány függvényében
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4. ábra: A pécsi külfejtések teljesítményeinek alakulása az idegen kotrás függvényében

TermelØs (A=4,5 m3/t)

Teljes�tmØny (f=600 000 m3/t) Teljes�tmØny (f=300 000 m3/t) Teljes�tmØny (f=0 m3/t)

TermelØs (A=5,5 m3/t) TermelØs (A=6,5 m3/t)
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A leírt feltételekkel a közelítés szorossága R2 = 0,98-nak adódott, ami szorosabb köze-
lítés, mint amit a mûszaki termelési adatok körében el lehetett érni.

Összefoglalás

A vizsgálatok alapján bebizonyosodott, hogy a külfejtési környezetben is meghatározha-
tók azok a mûszaki-gazdasági törvényszerûségek, amelyekre egy objektív tervezési folyama-
tot építeni lehet. A kapott összefüggéseket nem dogmaként, hanem rugalmasan kezelve al-
goritmusokat építhetünk fel, amely algoritmusokat a mai számítógépekkel átszõtt világunk
már meg is követel. A levezetett összefüggések, a példán túl, sajnos már konkrétságukban
kevés teret nyerhetnek, mivel – a külfejtésû széntermelés is – végnapjait éli a Mecsekben.
A 2004. évi termelésbefejezés ugyanis már a felhasználó oldaláról elhatározott lépés.
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