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Bevezetés

A fenti összefoglalóban a hivatkozott cikk ugyan té-
nyekre támaszkodva bemutatja a fejtés homlokhossza, kifu-
tási hossza – azaz a termelési blokk – és a termelés közötti
összefüggéseket, de adós marad a többi jelentõsen befolyá-
soló természeti adottság, az alkalmazott technika és az em-
beri tényezõk termelést befolyásoló hatásának kimutatásá-
val. A jelen tanulmány a jelzett befolyásoló tényezõk hatá-
sát mutatja be.

Sajnos Katics doktor a cikkében bemutatott kapcso-
latokat, ’függvényeket’ befolyásoló hatásainak elemzé-
se a gyakorlat számára ma már nem használhatók, hi-
szen a megmaradt két mélymûvelésû bánya fejtési tel-
jesítményét és a termelési elvárását nem a természeti
adottságok, az alkalmazott technika és nem is az embe-
ri tényezõk, hanem a brüsszeli politika, a nyugat-euró-
pai energia túltermelése miatti liberális energiapiac be-
folyásolja. De ez már politika, ehhez nem értve nem
tisztem az „EU befolyásoló hatásának az elemzése a
fejtés mûködésére”.

A természeti adottságok és a fejtési termelés 
közötti összefüggések

A természeti viszonyok és a fejtés termelése közötti ösz-
szefüggések megismerése érdekében 19 fejtés három éves
üzemelési adatait vizsgáltam. A fejtések üzemelési helyét és
a legjellemzõbb természeti adatait az 1. táblázat foglalja ösz-
sze.

A természeti adottságok tartományai a vizsgált fejtések
három éves üzemelése során mért alsó, ill. felsõ határokat
mutatják. Az 1. táblázatban és az 1. ábrán használt jelölések:

1. Telepvastagság, jelölése: m, tartománya 1,1-3,6 méter.
A mûvelt telepvastagság (méter).

2. Telepdõlés, jelölése: a, tartománya 0,8-19 fok
A telep dõlésirányának a vízszintes síkkal bezárt szöge
(fok).

3. Tektonizáltság jelölése: t, tartománya 0-18,4%.
A széntelepben lévõ vetõk miatt kitermelt meddõtérfo-
gat és a kitermelt széntérfogat arányának százaléka (%).

A fejtés teljesítményét befolyásoló tényezõk elemzése

DR. GÁL ISTVÁN okl. bányamérnök, a mûszaki tudományok kandidátusa, a MTA köztestületi tagja, 
ügyvezetõ igazgató (Bavép Kft. Budapest)

Az alkalmazott technika típusa Átlagos természeti adottságok 

Üzemelés helye Önjáró bizt. 
berendezés 

Jövesztõgép 
Homloki száll. 

berendezés 
m (m) α (fok) t (%) T (m2) F 







m

1
 v (m3/p) 

1.   Borsod, Edelény MK-97 KWB-3D Slask-67 1,14 4,00 0,77 34160 6,27 0,17 
2.   Borsod, Szeles FSW-H KWB-3D Slask-67 1,51 2,86 0,75 33965 1,30 0,20 
3.   Borsod, Tervtáró FSW-H KWB-3D Slask-67 1,52 3,97 0,43 42333 5,10 0,00 
4.   Nógrád, Ménkes Alfa M-87 KWB-3D Slask-67 1,87 13,88 0,93 60297 7,08 0,00 
5.   Nógrád, Ménkes Déli M-87 KWB-3D Slask-67 1,87 12,31 2,28 28628 6,92 0,03 
6.   Oroszlány, XXIII/D OR-4 KS1-KG Slask-67 2,04 6,21 1,06 34556  mı˝W* nı˝65.83 317.6 465.4 -247.61 reı˝0 842 mı˝W* nı˝13  31 
7.   Oroszlány, XXIII 2MKE KS1-KG Slask-67 2,05 3,55 0,55 18527 2,15 0,10 
8.   Oroszlány, XXI 2MKE KS1-KG Slask-67 2,21 3,07 0,54 18637 2,65 0,00 
9.   Borsod, Rudolf VHP-412 GS-68 EKF-2 2,31 5,00 2,16 69925 9,3 0,1 
10. Veszprém, Balinka VHP-115 Glh.gyalu PF-1 2,32 6,00 1,20 45250 3,0 0,00 
11. Borsod, Lyukóbánya VOBHP-102/c EW-170L EKF-2 2,61 3,5 0,83 92950 4,53 0,00 
12. Borsod, Putnok VOBHP-102/c GS-68 Slask-67 2,62 4,6 2,08 63131 4,14 0,03 
13. Borsod, Farkaslyuk VOBHP-102/c KS1-KG Slask-67 2,69 7,83 1,87 38907 34,86 0,00 
14. Borsod, Feketevölgy II VOBHP-102/c EWD-340L EKF-3 2,80 1,2 2,40 103909 7,87 0,05 



Bányászati és Kohászati Lapok – BÁNYÁSZAT 137. évfolyam, 1. szám 19

Számításához szükséges jelölések az 1. ábrán láthatók. (Az
ábrán a sraffozott háromszög a vetõharántolás miatt jövesz-
tett meddõhomlokot mutatja.)
Tv =  a vetõhántolás során jövesztett meddõ homlok terü-

letének havi átlaga (m2)

Tv =                , ahol [1]

Lv – a vetõharántolás miatti meddõréteg hossza a
szárnysíkjában (m), havi átlag

mv – a vetõharántolás miatti meddõréteg vastagsága
(m), havi átlag

Tsz = a vetõharántolás során jövesztett szénhomlok havi át-
lagos területe (m2)

Tsz =                (m2), ahol [2]

m – a jövesztett telepvastagság havi átlaga (m)
Lh – homlokhossz havi átlaga (m)

Qm = a vetõharántolás során jövesztett meddõ mennyisége
(m3)

Qm =                (m), ahol [3]

Hv – a vetõharántolás havi hossza a kifutás irá-
nyában (m)

Qsz = a havi termelt szén mennyisége (m2)

Qsz=               (m3), ahol [4]

H – havi elõrehaladás (m)

[5]

4. Fejtési terület, jelölése: T, tartománya 960-134820 m2.
A fejtési indítástól a fejtés leállításáig a lefejtett terület
nagysága (m2).

5. Omlaszthatóság, jelölése: F, tartománya 0-40              .

Kedvezõ az omlaszthatóság, ha a közvetlen fedü gyorsan

omlik és minél jobban kitölti a felhagyott üreget, ugyanak-
kor a magasfedü omlása a fejtés elhaladása után rövid idõn
belül bekövetkezik.

A közvetlen fedü homlokhoz közeli megszakadása ese-
tén azonban a fõtében lévõ szakadások a közvetlen kivágott
fõtefelülten is jelentkeznek, így a biztosítási munkaigény a
homlokon megnõ. Az omlasztás elmaradása pedig elõsegíti
ugyan a jövesztést, ugyanakkor károsan jelentkezik a bizto-
sító szerkezetek terhelésében.

A kedvezõ omlaszthatósági tulajdonságok a homlokon
jelentkezõ biztosítási többletmunka és az egységek léptetési
nehézségei miatt kedvezõtlenül befolyásolják a termelés
mennyiségét.

Az omlaszthatóság számítása a 2. ábra jelölései alapján
történik:

F = omlaszthatóság 

F = [6]

Hk – a közvetlen fedü vastagsága (m)
Lk –  a közvetlen fedü omlási távolsága a szén-

faltól (m)

6. Fakadó víz, jelölése: v, tartománya 0-1 m3/perc
A fejtésbe a talptól, fõtébõl, omlásból stb. befolyó víz-
mennyiség (m3/perc).

A természeti adottságok és a termelés közötti kétválto-
zós függvénykapcsolatokat a 3.-8. ábrák mutatják. A függ-
vénykapcsolatok meghatározásakor egy-egy természeti
adottság változása mellett a többi termelési paraméter átla-
gos.

Az ábrákból egyértelmûen leolvasható, hogy a termelés
mennyiségét a vizsgált természeti paraméterek milyen
irányban és milyen mértékben befolyásolják.

A termelés és a természeti adottságok közötti kapcsola-
tot leíró országos szintû többváltozós regressziós függvényt
a következõ (lásd 21. old.) összefüggés mutatja (a termelés
a természeti paraméterek függvénye):
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1. ábra: Vetõharántolás a homlok síkjában

2. ábra: Segédlet az omlaszthatóság számításához

2
vv mL ⋅
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A regressziós függvények alapján számolt várható termelések és a tényleges termelések közötti 
különbségek Üzemelés helye 

Tényleges 
termelés 
(t/nap) Q0 – f (term) ∆ 

QOF, QOA-F, 
QOA 

∆ QA – f (term) ∆ 

1. XX. Felsõpad 1167 1167 0 1150 + 17 1170 - 3 
2. XXI.-XXIII. 

Felsõpad 
964 1004 - 40 1002 - 38 958 + 8 

3. XXIII/D Felsõpad 1066 1111 - 45 1066 0 1064 + 2 
4. Márkushegy 1844 1733 + 109 1712 + 132 1846 - 2 
5. XX. Felsõ-alsópad 854 933 - 80 933 - 79 857 - 3 
6. XXI. Alsópad 1164 1298 - 134 1386 - 222 1164 0 
7. XXII. Alsópad 1717 1626 + 90 1635 - 82 1717 0 

 
 
Jelölések: 
 
 Qo   – f(term) az oroszlányi termelés-természeti paraméteres függvény alapján számolt termelés 
 QOF  – f(term) az oroszlányi termelés-felsõpadi természeti paraméteres függvény alapján számolt termelés   
 QOA    – f(term) az alsópadi termelési függvény alapján számolt termelés 
 QOA-F  – f(term) az alsó-felsõpadi termelési függvény alapján számolt termelés 
 QA   – f(term) az aknánkénti természeti paraméteres függvény alapján számolt termelés 

Termelési adatok
2. táblázat

3. ábra: A telepvastagság és a termelés közti függvénykapcsolat
(Q = - 84,2 M2 + 691 . M - 183.)

4. ábra: A tektonizáltság és a termelés közti függvénykapcsolat
(Q = 2,7 . T2 - 103 . T + 1111)

5. ábra: A fejtési terület és a termelés közti függvénykapcsolat
(Q = 1,3 . 10-8 . Fejt.2 + 2,5 . 10-3 . Fejt. + 853)

6. ábra: A telepdõlés és a termelés közti függvénykapcsolat
(Q = -31 . Döl + 1130,5)
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[7]
,  R = 0,76

A függvény alapján számolható az egyes fejtések várha-
tó termelése. Továbbiakban az oroszlányi fejtéseket kiemel-
ve, a 2. táblázat a tényleges termelés és a regressziós függ-
vénnyel számolt termelés adatait tartalmazza. Látható,
hogy a tényleges termelés mennyisége és a természeti
adottságok alapján várható termelési mennyiség között je-
lentõs eltérés mutatkozik.

Az országos szintû természeti paraméteres függvény [7]
alapján – a fejtés három éves átlagos természeti paraméte-
reinek a behelyettesítésével – számolt várható termelés és a
három éves tényleges átlagtermelés közötti eltéréseket egy-
részt az alkalmazott technikai típusok különbözõsége:
„technikai faktor”, másrészt az emberi tényezõkbõl adódó
„emberi faktor”-ok befolyásoló hatásai okozzák.

Az alkalmazott technika termelésre gyakorolt 
hatásának a vizsgálata

Az országos szintû elemezésbe bevont 19 komplex mó-
don gépesített fejtésben az alkalmazott biztosító berende-
zések, a jövesztõgép és a homloki szállítóberendezések a
vizsgált idõszakban kilenc technikai csoportba sorolhatók.
(A technikai csoportok besorolását a késõbb közölt 4. táb-
lázat mutatja.)

A különbözõ technikai csoportok (önjáró berendezés,
jövesztõgép és homloki szállítóberendezés) termelésre – és
ezáltal a gazdaságosságra – gyakorolt hatásának a vizsgála-

 

Üzemelés helye 
Termelési tartományok 

minimum-maximum (t/nap) 
M 

Q (t/nap) 
p 

1.   Borsod, Edelény 62 – 67  465,2 0,47 
2.   Borsod, Szeles 505 – 1025  774,9 0,53 
3.   Borsod, Tervtáró 408 – 1035  721,2 0,53                      
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tánál, az azonos technikai típusokat alkalmazó fejtések ter-
melés-természeti paraméterek közötti regressziós összefüg-
gése alapján számolt várható termelés, és az azonos technikai
típust alkalmazó fejtések termelés eloszlási függvényei alap-
ján a tényleges termelés összehasonlításából indultam ki.

A különbözõ technikai csoportokkal üzemelõ fejtések
tényleges termelései egymástól jelentõs mértékben eltér-
nek, ami a természeti adottságok eltérõ voltával részben
magyarázható. Az azonos technikai típusokat alkalmazó fej-
tések természeti adottságait viszont kis eltéréssel közel azo-
nosnak lehet tekinteni, ebbõl adódik, hogy a várható terme-
lés szintjének is közel azonosnak kellene lennie.

A fejtésben alkalmazott technikák termelésre gyakorolt
hatásának vizsgálatához a fejtések három éves üzemelésé-
nek a napi termelés eloszlásfüggvényeit használtam fel.

A vizsgált fejtések három éves napi termelési ingadozá-
sai egy-egy termelési tartománnyal jellemezhetõek (mini-
mum-maximum). A termelési tartományon belül a várható
értékek (átlagértékek), a különbözõ természeti adottságok
között üzemelõ és eltérõ fejtési technikákat alkalmazó fejté-
seket különbözõ valószínûségi változóként értelmezve, fej-
tésenként a termelés eloszlásfüggvényei felrajzolhatók.

Matematikai megfogalmazás szerint:
legyen a napi termelés (t/nap) x valószínûségi változó

n – a termelõnapok száma
xk – a termelés mennyisége (k =  1,………n),

akkor

F/Q/ =  p/X<Q/ F/Q/  =  Sp/x = xk/

a tapasztalati várható termelés M (átlagtermelés)

M = [8]

A fejtésenkénti termelési tartományokat, a várható
termelés és a várható termelés elérésének a valószínûsé-
geit a 3. táblázat tartalmazza.

A 19 fejtés 3 éves átlagos tényleges napi termelése
alapján számolt összesített átlagtermelés 947 t/nap, ezt a

mennyiséget a fejtések átlagosan 0,5-ös valószínûséggel
érték el.

A táblázat adatai alapján látható, hogy annak a való-
színûsége, hogy a fejtések három éves átlagtermelést, vagy
attól többet elérnek 0,36-0,89 valószínûség tartományban
ingadozik. Egyes fejtések az átlagtermelést nagy valószí-
nûséggel (pl. Oroszlány XX., Balinka, Lyukóbánya) el-
érik, más fejtéseken viszont az elérési valószínûség kicsi.

A természeti paraméterek alapján számolt várható
termelés bekövetkezésének a valószínûsége 0,5, mivel a
függvénybe behelyettesített átlag természeti paraméte-
rek az eloszlásfüggvények alapján általában a 0,5-ös va-
lószínûséghez tartoznak.

A vizsgált fejtéseket a 4. táblázaton bemutatott ki-
lenc technikai csoportba sorolva – az azonos technikai
típusú fejtések 3 éves átlagos természeti paraméterei-
nek behelyettesítésével – számoltam az egyes technikai
csoportba sorolt fejtések várható termelését. Az azonos
technikai csoportba sorolt fejtések három éves tényle-
ges napi termelései alapján felrajzoltam az egyes techni-
kai csoportok termelés-eloszlásfüggvényeit (9. ábra). Az
egyes technikai csoportba sorolt fejtések eloszlásfüggvé-
nyeirõl leolvasható a 0,5-ös valószínûséghez tartozó ter-
melés.

Az alkalmazott technikai csoportokat, a technikai
csoportba sorolt fejtések üzemelési helyeinek átlagos
természeti paraméterei alapján a regressziós függvény-
nyel [7] számolt termelést (t/nap), és az azonos techni-
kai csoportba sorolt fejtések összesített három éves
tényleges termelésének a termelés eloszlásfüggvényei-

Önjáró biztosító 
berendezés 

Jövesztõgép 
Homloki szállító 

berendezés 
Technikai 
csoport 

QszTh QátlTh ∆ fTh 

1.   MK-97 KWB-3D Slask I. 510  465 - 45  0,91 
2.   FSW-3D KWB-3D Slask II.  749  769  + 20 1,03 
3.   M 87 KWB-3D Slask III. 409  384 - 25 0,94 
4.   2 MKE KWB-3D Slask IV.   1014 1023  + 9  1,00 
5.   VOHBP EW  EKF V.   1247 1307 + 60 1,05 
6.   VOHPB  GS-68  Slask VI.  1273 1185  - 88 0,93 
7.   VHP KS1-KG Slask VII.  762  710  - 52 0,93 
8.   VHP EW Slask VIII. 855 838 - 17 0,98 
9.   VHP Gleith.gy. PF-1 IX. 855 762 - 93 0,90 

Technikai csoportok besorolása
4. táblázat

n

x
n

k∑
1

9. ábra: A technikai csoportok termelés-eloszlásfüggvényei



rõl a 0,5-ös valószínûséghez tartozó termelést (t/nap) a
4. táblázaton mutatom be. A táblázat jelölései:
QSZTh  – az azonos technikai csoportba tartozó fejtések

három éves átlag természeti paraméterei alap-
ján a többváltozós regressziós függvénnyel szá-
molt várható termelés (t/nap). (A természeti
paraméterek alapján várható termelés.)

QátlTh  – az azonos technikai csoportba sorolt fejtések
eloszlásfüggvényei alapján számolt három éves
termelés p = 0,5 valószínûség mellett (t/nap).

fTh – 0 technikai faktor (0,90-1,05). 

D = QátlTh - QSZTh

D –  – az I.-IX. technikai csoportba tartozó fejtések át-
lagos természeti paraméterei alapján a többvál-
tozós regressziós függvénnyel számolt és az
adott technikai csoportnak az eloszlásfüggvényé-
rõl leolvasott három éves tényleges termelési át-
laga közötti különbség.

A 4. táblázaton látható, hogy az egyes technikai cso-
portba sorolt fejtések tényleges átlagtermelése megha-
ladja, más technikai csoportba sorolt fejtések átlagter-
melése viszont nem éri el a természeti paraméterek
alapján számolt várható termelés mennyiségét. A tech-
nika befolyásoló hatásának a megismerésére a technikai
faktorfogalmat vezettem be. 

fTh = [9]

A technikai faktor mutatja, hogy az alkalmazott tech-
nikai típussal üzemelõ fejtések által elért tényleges termelés
milyen mértékben éri el, vagy haladja meg az adott techni-
kai típusra jellemzõ átlagos természeti adottságok alapján
számolt várható termelést, azaz a technikai típusnak a ter-
melésre gyakorolt hatását, az adott természeti paraméte-
rekhez való alkalmazhatóságát, illetve jóságát. Az alkal-
mazott technikai típus termelésre gyakorolt pozitív vagy
negatív irányú befolyásoló hatása tehát a technikai fak-
torral jellemezhetõ. (A technikai faktor értelmezése je-
len vizsgálatban az alkalmazott technika összességére;
az önjáró biztosító berendezés, a jövesztõgép és a hom-
loki szállítóberendezés együttes alkalmazására vonatko-
zik.)

A technikai faktor ismeretében meghatározható az
adott fejtés várható termelése, a természeti adottságok
és az alkalmazott technikai típus figyelembevételével.

Qv =                  (t/nap) [10]

Qv  – a komplex módon gépesített fejtések várható ter-
melése (országosan egységes elvárások szerint) a
természeti adottságok és az alkalmazott technika
típusának a figyelembevételével (t/nap)

Qsz – az adott fejtés természeti adottságai alapján az
országos szintû természeti paraméteres (7-es ösz-
szefüggés) függvénnyel számolt várható termelé-
se (t/nap)

A technikai faktor egyben megmutatja azt is, hogy az
alkalmazott technikai típus milyen mértékben és milyen
irányban befolyásolja a termelés várható mennyiségét.
A vizsgálat alapján látható, hogy az elemzett technikai tí-
pusok a természeti adottságok alapján várható termelés
mennyiségét 90-105% intervallumban módosítják.

Az emberi tényezõk termelésre gyakorolt 
hatásának vizsgálata

A természeti adottságok és az alkalmazott technika tí-
pusát figyelembe véve a [10] összefüggés alapján számol-
ható egy adott komplex módon gépesített frontfejtés vár-
ható termelése. 

A vizsgálatba bevont komplex módon gépesített fejté-
sek három éves tényleges termelését elemezve kiderült,
hogy az azonos technikai típusokat alkalmazó, közel ha-
sonló természeti viszonyok között üzemelõ fejtések tény-
leges átlagtermelései között – a kismértékû természeti
adottság különbségével nem magyarázhatóan – nagyok az
eltérések. Egyes fejtések a természeti viszonyok és az al-
kalmazott technika típusát figyelembe véve az összeha-
sonlítás során a várható mennyiséghez viszonyítva túlsá-
gosan keveset, más fejtések kiugróan sokat termeltek.

A természeti adottságok és az alkalmazott technikai
típus figyelembevételével számolt fejtésenkénti termelés
(Qv) és a három éves átlagtermelés (Qt) közötti különbsé-
get az emberi tényezõkre visszavezethetõ befolyásoló hatások
okozzák.

Az emberi okokra visszavezethetõ befolyásolási ténye-
zõk mérésére vezettem be az „emberi faktor” fogalmat.
Az „emberi faktor” megmutatja: az adott fejtés vonatkozásá-
ban az emberi okokra visszavezethetõ befolyásoló tényezõk
termelésre gyakorolt hatásának a mértékét. Vagyis azt, hogy
a természeti adottságok és az alkalmazott technika figye-
lembevételével számolt várható termelés eléréséhez a
komplexen értelmezett termelési feltételek az adott fejtés
esetében milyen mértékben biztosítottak. A termelés em-
beri befolyásoló tényezõi közé tartoznak azok a termelést
segítõ vagy gátló tényezõk, amelyek szubjektív emberi
okokra vezethetõk vissza, pl.
– a fejtési mezõ feltárása,
– a fejtésmód megválasztása,
– az adott természeti adottságokhoz a megfelelõ technikai

típus kiválasztása (önjáró berendezés, jövesztõgép),
– a fejtési mezõ legkedvezõbb méretének a lehetséges ki-

alakítása (homlokhossz, kifutási hossz),
– a fejtési mezõ elõkészítése, víztelenítés, gázlecsapolás,
– a termelési feltételek biztosítása,
– az alkalmazott technikai típus szakszerû kezelése, kar-

bantartása,
– a munkatermelékenységre ösztönzõleg ható érdekeltsé-

gi viszonyok kialakítása.
Az emberi faktor meghatározásánál azt vizsgáltam,

hogy a fejtések három éves tényleges átlagtermelése mi-
lyen mértékben érte el, vagy haladta meg a [10] összefüg-
gés alapján – természeti viszonyok és az alkalmazott tech-
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vénnyel számolt termelés (Qsz) szorozva a technikai fak-
torral – Qv közötti különbség alapján látható, hogy egyes
fejtések termelése milyen mértékben érte el vagy haladta
meg a természeti adottságok és az alkalmazott technika fi-
gyelembevételével számolt várható termelést.

Fejtésenként a tényleges három éves átlagtermelés és
a számított termelés mennyiségeit az 5. táblázaton muta-
tom be. A használt jelölések:
Qt – az adott fejtés termelés-eloszlásfüggvényeirõl le-

olvasott, a három éves termelési adatok alapján
0,5-ös valószínûséghez tartozó tényleges terme-
lés (t/nap)

Qsz – az adott fejtés három éves átlagtermészeti para-
méterei alapján a regressziós függvénnyel [8]
számolt várható termelés (t/nap)

Qv – ,   az átlagtermészeti paraméterek alap-
ján a regressziós függvénnyel számolt termelés,
szorozva a technikai faktorral (t/nap)

fTh – a technikai faktor            

fE – az emberi faktor (0,72-1,55). 

A tényleges átlagtermelés és a számolt várható terme-
lés különbségébõl az „emberi faktor” az alábbi összefüg-
gés alapján számolható:

fE = [11]

A táblázat adatai alapján látható, hogy egyes fejtések
három éves átlagtermelése jelentõsen több a természeti
adottságok és az alkalmazott technika alapján várható ter-
meléstõl (Oroszlány XII., Oroszlány XX., Oroszlány
XXIII. stb.), ugyanakkor egyes fejtések termelése a ter-
mészeti adottságokat és az alkalmazott technikát figye-
lembe véve az összehasonlítás során indokolatlanul ala-
csony. (Tatabánya XII/a., Ormosbánya stb.).

A vártnál nagyobb vagy kisebb termelést emberi okok-
ra visszavezethetõ befolyásoló tényezõk okozzák. Az em-
beri okokra visszavezethetõ befolyásoló tényezõk terme-
lésre gyakorolt hatásának a mértéke a vizsgált fejtések vo-
natkozásában 0,72-1,55. Ami azt jelenti, hogy az emberi té-
nyezõk a természeti adottságok és az alkalmazott technika fi-
gyelembevételével várható termelést 72-155%-os interval-
lumban befolyásolhatják.

A technika és az emberi faktor termelésre gyakorolt
hatásintervallumainak az összehasonlítása alapján látha-
tó, hogy az emberi tényezõktõl függõ befolyásoló hatások
83%-os intervallumban befolyásolhatják a termelést. Ha-
tásuk tehát többszöröse a technika típusok befolyásoló
hatásának, ami azt jelenti, hogy a legkisebb technikai fak-
torral jellemzett technikai csoport (fTh = 0,91) alkalmazá-
sa esetén, amennyiben az emberi tényezõkre visszavezet-
hetõ környezeti hatások optimálisak (fE = 1,55), a terme-
lés elérheti a természeti adottságok alapján számolt ter-
melés 1,4-szeresét is.
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nika típusát figyelembe véve – számolt várható termelés
mennyiségét.

A fejtésenkénti egyedi vizsgálatokhoz, a technikai fak-
tor számításához is már felhasznált, a 9. ábrán bemuta-
tott, vizsgált fejtések három éves termelés- eloszlásfügg-
vényeit használtam fel. Felrajzoltam a 4. táblázatban kö-
zölt I.-IX. technikai csoportnak – csoportonként – a ter-
melés-eloszlásfüggvényeit.

Az egyes technikai csoportok eloszlásfüggvényeirõl is
látható, hogy a közel azonos természeti adottságok eseté-
ben, az azonos technikai csoportba tartozó fejtések ter-
melési tartományai és a tartományon belüli különbözõ
termelési mennyiségek elérésének a valószínûségei egy-
mástól jelentõs mértékben eltérnek.

Az azonos technikát alkalmazó fejtések napi terme-
lés-eloszlásfüggvényeibõl kiemelve csak az V. és a VI.
technika csoportba sorolt fejtések eloszlásfüggvényeit
mutatom be:
– az V-ös technikai csoportba tartozó fejtések termelés-

eloszlásfüggvényei a 10. ábrán,
– a VI-ös technikai csoportba tartozó fejtések termelés-

eloszlásfüggvényei a 11. ábrán láthatók.
A fejtésenkénti eloszlásfüggvényekrõl leolvasható a

0,5-ös valószínûséggel elért tényleges termelés mennyisé-
ge Qt (p = 0,5).

A tényleges termelés (Qt) és a – [10] összefüggés sze-
rint a természeti paraméterek alapján a regressziós függ-
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10. ábra: Az V-ös technikai csoport termelés-eloszlásfüggvényei
(11. Borsod, Lyukóbánya; 14. Borsod, Feketevölgy II; 16. Bor-

sod, Feketevölgy I; 17. Borsod, Ormosbánya)

11. ábra: A VI-os technikai csoport termelés-eloszlásfüggvényei
(12. Borsod, Putnok; 15. Oroszlány XX; 19. 

Oroszlány XXII)
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A tanulmányban kifejtett elmélet gyakorlati alkalma-
zására ma már sajnos nincs lehetõség. De annak a bizo-
nyítására mindenképpen elegendõ, hogy a természeti vi-
szonyok és a technika befolyásoló hatásánál az emberi té-
nyezõk befolyásoló hatása nagyságrenddel nagyobb. A vi-
lág ásványi nyersanyag-elõfordulásainak természeti
adottságai is nagymértékben különbözõek, az alkalma-

zott technika és technológia is eltérõ, de a kitermelés
jóságát mégis az emberi tényezõk fogják – bármi áron ok-
kal, vagy ok nélkül – megszerezni.

IRODALOM

Adalékok az ásványgazdálkodási döntések elõkészítéséhez. Kandidá-

tusi értekezés (1986)

Üzemelés helye 
Qt (t/nap)     
  p = 0,5    

Technikai 
csoport 

Technikai  
faktor 

Qsz (t/nap) Qv (t/nap) fE 

1. Edelény 406,2 I. 0,91 505,5 460,1 0,88 
2. Szeles 781,6 II.  1,03 727,6 749,4 1,04 
3. Tervtáró 746,2 II. 1,03 765,4 788,3 0,95 

4. Ménkes Alfa 470,0 III.  0,96 606,5 582,2 0,81 
5. Ménkes Déli 322,8 III. 0,96 420,6 403,7 0,80 

6. Oroszlány, XXIII/D 952,3 IV.  1,00 791,6 791,6 1,20 
7. Oroszlány, XXIII 982,2 IV.   1,00 897,0 897,0 1,09 

8. Oroszlány, XXI 1053,6 IV.   1,00 978,5 978,5 1,07 
9. Rudolf 1031,2 IV. 0,93 937,3 871,7 1,18 
10. Balinka 752,3 IV. 0,99 815,6 807,4 0,93 

11. Lyukóbánya 1519,2 V. 1,05 1338,6 1405,5 1,08 
12. Putnok 1000,2 VI. 0,93 1049,0 976,6 1,02 

13. Farkaslyuk 763,3 VII. 0,93 799,7 743,7 1,02 
14. Feketevölgy II 1487,2 V. 1,05 1346,4 1413,3 1,05 

15. Oroszlány XX 1147,7 VI. 0,93 1069,1 994,3 1,15 
16. Feketevölgy I. 1020,1 V. 1,05 1243,1 1305,0 0,78 
17. Ormosbánya 958,6 V. 1,05 1167,1 1225,5 0,78 

18. Tatabánya, XII/a 840,3 VIII. 0,98 1177,8 1154,8 0,72 
19. Oroszlány, XXII 1764,7 VI. 0,93 1280,0 1113,6 1,55 
 

Fejtésenkénti termelési adatok
5. táblázat
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