
A kockázatszámítás elméleti alapjai

A kockázat fogalma a gazdasági életben alakult ki. A
vállalkozónak dönteni kellett arról, hogy 

– tõkéjét valamely vállalkozásba fekteti, vagy 
– bankban helyezi el. 
A vállalkozó akkor döntött a bank mellett, ha a ban-

ki kamat nagyobbnak bizonyult, mint a vállalkozásból
adott valószínûségi szinten várható profit.

A kockázatszámítási módszerek kidolgozásának
szükségességét világviszonylatban a modern piacgazda-
ság kialakulása teremtette meg. A multinacionális cégek
esetében az újabb külföldi befektetéseket „politikai vagy
ország kockázati vizsgálatok” elõzték és elõzik meg, me-
lyekben külön-külön és összefüggéseikben is megvizs-
gálták a vállalkozás egyes ható tényezõit [1].  

A kezdeti egyedi kockázati vizsgálatokat idõvel fel-
váltották a komplex kockázati elemzések, amelyek pél-
dául egy ipari vertikum végtermékeire vonatkozóan vizs-
gálják a várható kockázat mértékét [2].  

A kockázat mértékének ismeretére Magyarországon
több évtizeddel ezelõtt elõször a bányászatban jelentke-
zett igény. Az elsõ próbálkozások dr. Faller Gusztáv és dr.
Benkõ Ferenc nevéhez fûzõdnek [3-7]. Piacgazdaság hiá-
nyában ezek a korai módszerek sajnos nem nyerhettek
teret. A 80-as évek végétõl ismételten, a földtani kutatás
és a bányászat igényeibõl adódóan, a Központi Földtani
Hivatal megbízásából a gazdasági kockázat számítására
újabb kutatások kezdõdtek. A kidolgozott megoldáso-
kat [8-9] elõször a dorogi medence lencsehegyi területén
próbálták ki [10].

A kockázat a többjelentésû angol “risk” szó fordítá-
sa. Jelent egyrészt veszélyt, veszélyforrást, másrészt ma-
tematikai valószínûséget. Ennek megfelelõen lehet ér-
telmezni  úgy, mint az értékelés, megelõzés és kezelés
egységét, de lehet úgy is, mint a valószínûség, veszélyfor-
rás és elfogadottság egymással összefüggõ rendszerét
[11]. Számos definíció ismeretes, de valójában egyik sem
tekinthetõ általános érvényûnek. Általánosságban úgy
fogalmazhatunk, hogy a kockázat gyakorlatilag valamely
nem kívánatos eredmény (például: még elviselhetõ
pénzbeli veszteség) bekövetkezési valószínûsége. 

A kockázat, bárhonnan is közelítjük, mindenképpen
pénzben fejezhetõ ki. Ebbõl következõen, bár megkü-
lönböztethetõk különbözõ fajtái (például: ipari-, biztosí-

tási-, környezetvédelmi-, stb. kockázat) ezek számítása-
kor nem teszünk mást, mint valamely nyereség vagy
veszteség bekövetkezési valószínûségét elemezzük.

A kockázat matematikai értelemben a következõ
összefüggéssel írható le [12]:

R = W × K

Ahol W a bekövetkezés valószínûsége (lehetetlen
eseménynél: W = 0; biztos eseménynél  W = 1), K pedig
a következmény súlyossága, melyet általában 0 és 1 kö-
zötti számként értelmeznek, ha az R kockázatot dimen-
zió nélküli számként kívánják megadni. (Halálesetben
K = 1, elhanyagolható következménynél K = 0) Olyan
eset, amikor a kockázat zérus, valójában nem létezik. A
fizikusok szerint zérus kockázatról akkor beszélünk, ha
azt nem tudjuk kimutatni. A kaliforniai jogászok szerint,
ha R < 10-5, akkor figyelmeztetés nélkül okozható koc-
kázatról beszélünk [12]. 

A kockázat tehát mindig két elemet tartalmaz: 
– annak valószínûségét, hogy a veszély bekövetkez-

het;
– a veszélyes esemény következményeit. 
Ha a kockázatot a kockáztatott összeg felõl közelít-

jük, akkor R értékét óhatatlanul valamely pénznemben
kell kifejezni. Ez úgy valósítható meg, ha a K tényezõ ér-
tékét a kár adott pénznemben kifejezhetõ értékével azo-
nosítjuk.

A gyakorlatban a kockázatot általában idõben állan-
dónak tekintik, valójában azonban a kockázat idõben fo-
lyamatosan változik. Gondoljunk például arra, hogy az
általunk használt gépek és berendezések egyszerûen a
használatukból adódóan, még rendszeres karbantartás
esetén is, egyre nagyobb valószínûséggel hibásodnak
meg és idõvel cserére szorulnak. A csere elodázása nö-
vekvõ összeg kockáztatásával jár, hiszen az idõben sûrû-
södõ javítási költségek hozzáadódnak az új berendezés
beszerzési költségéhez. Bizonyos esetekben, például víz-
ellátó csõhálózatoknál a kockázat nem csak magára a
hálózatra, hanem a környezetben okozott kárra is vonat-
kozik. Megfigyelhetõ, hogy valamely berendezés eseté-
ben a gyártók általában annyi idõre vállalnak garanciát
amennyi alatt a tapasztalatok szerint, nem következhet
be meghibásodás, tehát arra az idõszakra, amelyre a
gyártói kockázat gyakorlatilag elhanyagolhatóan kicsi. 
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A bányászati tevékenység kockázata
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A tanulmány röviden összefoglalja a kockázatszámításra vonatkozó általános ismerete-
ket. Külön tárgyalja a szilárdásvány-lelõhelyek kutatására és az ásványlelõhely-paraméterek
értékelésére, valamint a bányászati tevékenység egészére vonatkozó kockázatszámítási meg-
oldásokat. A tanulmány a bányászat által okozott környezeti károk kockázatának értékelé-
sével zárul. 



A kockázatszámítási eljárások a megoldások módja
szerint alapvetõen két csoportba sorolhatók. Az elsõ
csoportba azokat a módszereket soroljuk, amelyek meg-
történt káresemények statisztikai vizsgálatából indulnak
ki és a tapasztalt bekövetkezési valószínûségeket kivetí-
tik a jövõbeli káreseményekre. A másik eljárás csoport a
káresemények ártalmasságának és bekövetkezési való-
színûségének becslésére épül és ebbõl a becslésbõl von
le következtetéseket a kockázat nagyságára. Ez utóbbi
módszerek alkalmazása a bányászatban eddig nem tu-
dott elterjedni.

A bányászati tevékenység kockázata

A hatályos bányatörvény szerint értelmezve a bányá-
szati tevékenység a kutatás megkezdésétõl a bányabezá-
rás és tájrendezés befejezéséig tartó folyamat. Ezen be-
lül külön foglalkozunk az ásványi nyersanyagkutatás
kockázatával.

Mielõtt a földtani kutatás kockázatát elemeznénk,
szót kell ejteni a bányászati tevékenység és a piac kocká-
zati kapcsolatáról. Valamely ásványi nyersanyag iránti
piaci igény megjelenése és a hazai jogszabályok betartá-
sa melletti termeléskezdés között – még azonnali vállal-
kozói reakció és pozitív hatósági döntések esetén is -
több mint egy év telik el (a Magyar Mérnöki Kamara
Szilárdásvány Bányászati Tagozata által elvégzett vizsgá-
latok szerint ennek tiszta ügyintézési idõszükséglete je-
lenleg 438 nap). Ennek oka, hogy az engedélyezési folya-
matban részt vevõ hatóságok parciális hatósági érdeke-
ket képviselnek, miközben gyakorlatilag, senki sem törõ-
dik az in situ állapotú ásványi nyersanyag tulajdonosá-
nak, az államnak az érdekével. A hazai ásványi nyers-
anyagtermelés így, önhibáján kívül képtelen rugalmasan al-
kalmazkodni a piaci igényekhez, ez által a legnagyobb koc-
kázat egy bányászati célú ásványi nyersanyagkutatásra vo-
natkozó döntés meghozatalában van. 

A földtani kutatás kockázatát gyakorlatilag két ösz-
szetevõ eredményezi. Ezek

– a földtani megismerés kockázata és
– a gazdasági kockázat.
Az ásványi nyersanyagok kutatásába befektetett összeg

csak akkor térülhet meg, ha a kutatást tényleges bányásza-
ti tevékenység követi. Errõl a késõbbiekben a bányászati
tevékenység egészének kockázata kapcsán szólunk.

A földtani kutatás során növekszik a mintaszám, a
minták által hordozott információ mennyisége, a kuta-
tott paraméterek ismertsége és egyre pontosabban hatá-
rozható meg a kutatott ásványi nyersanyag mennyisége
és minõsége, következésképpen a kutatott ásványi
nyersanyag potenciális értéke. Valamely kutatott para-
méter ismertségi foka, (I) azaz a tényleges és maximáli-
san lehetséges entrópia (vagy információ tartalom) há-
nyadosa a mintaszám függvényében az 1. ábra szerint
változik, tehát elméletileg végtelen számú mintánál te-
kinthetõ az adott paraméter 100%-ig ismertnek. Gya-
korlati tapasztalatok igazolják, hogy minél inkább eltér a
kutatott paraméter eloszlása a normálistól, annál több

mintával biztosítható a normális eloszlású paraméterrel
azonos ismertségi fok. Ez a jelenség a paraméter – átté-
telesen az ásványlelõhely – bonyolultságával, a véletlen
és a szabályos (trend jellegû) változékonyság együttes je-
lenlétével hozható összefüggésbe.

Valamely ásványlelõhely kutatási folyamatában bár-
mely paraméter átlagértéke és szórása egy bizonyos
mintaszámon túl gyakorlatilag állandósul, míg az átlag-
érték szórása (amely a szórás és a mintaszám négyzet-
gyökének hányadosa) folyamatosan érzékenyen reagál a
mintaszám változására. Az ásványvagyon a mintaszám
függvényében átlagértékként viselkedik, míg az ásvány-
vagyon szórása átlagérték szórásként. 

Elsõ megközelítésben tehát az ásványi nyersanyag-
kutatás folyamatában a földtani kockázat csökken, és a
kutatás befejeztével megmarad azon a szinten, amelyen
a kutatás befejezésekor volt. Ez természetesen csak ak-
kor igaz, ha a megkutatott ásványi nyersanyag világpiaci
ára a vizsgált idõszakban nem változik. A mûrevaló ki-
termelhetõ ásványvagyon (Qmk) számítható mennyisége,
smk hibával rendelkezik. A rendelkezésünkre álló ás-
ványvagyon mennyisége tehát, adott (t) valószínûségi
szinten: Qmk ± t×smk. Ehhez a mennyiséghez Ci ± t×sCi
minõség tartozik, ahol az i index a különbözõ minõségi
paraméterekre, például bauxit esetében a timföld-, a ko-
vaföld-, a kén- stb. tartalomra, illetõleg a modulra utal.

Az ásványi nyersanyag potenciális értéke a mennyi-
ség és a minõség ismeretében a kereslet-kínálat illetõleg
a világpiaci ár függvényében számítható valamely pénz-
nemben, például forintban vagy euróban.

Az ásványi nyersanyagok kutatása és az azt követõ bá-
nyászati tevékenység során tehát a kockázatnak két szaka-
szát lehet elkülöníteni. A kutatás kezdetétõl annak befe-
jezéséig tartó elsõ szakaszban a kockázat mértéke két té-
nyezõtõl, az ismertségi fok növekedésétõl valamint a vi-
lágpiaci ármozgástól függ, és nagy valószínûséggel csök-
kenõ tendenciájú, míg az ezt követõ bányászati szakasz-
ban a kockázat kizárólag a világpiaci ármozgás függvé-
nye. Mindkét szakaszra igaz, hogy a nyereség és a vesz-
teség bekövetkezési valószínûsége azonos. Tudomásul
kell venni, hogy a világpiaci ármozgások esetenként
olyan jelentõs mértékben megnövelhetik a kockázatot,
hogy az ásványlelõhely kutatását idõlegesen vagy végle-
gesen abba kell hagyni, illetõleg már megépített bányá-
kat sem érdemes termelésbe vonni. Ilyen eset követke-
zett be a recski mélyszinti rézérc bánya esetében, ame-
lyet a tartósan alacsony világpiaci réz ár miatt a termelés
megkezdése helyett vízzel kellett elárasztani. 
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1. ábra: Az ismertségi fok változása 
a mintaszám függvényében



Az elõbbiek mellett szólni kell egy további, nehezen
megbecsülhetõ, de egyre jelentõsebb kockázatnövelõ té-
nyezõrõl is, ez pedig a zöld mozgalmak tevékenysége.
Ma, amikor – különösen a volt szocialista országokban –
a szakemberek tekintélye a szellemi munka több évtize-
des tudatos lebecsülésébõl eredõen, elképzelhetetlenül
mélyre süllyedt, a lakosság a ténylegesen hozzáértõk he-
lyett, inkább hisz a különbözõ zöld mozgalmak önjelölt
és önmagukat mindenhez értõnek kikiáltó hangadóinak.
A fölösleges pánikkeltés mind a kutatás, mind a bányászat
önköltségét jelentõsen megnövelheti. Ennek kárát végül is a
félrevezetett tömegek látják, hiszen a költségnövekedés
megjelenik a bányatermékek áraiban. Elég csak arra
utalni, hogy a házépítések anyagának több mint 90%-át
a bányászat adja. Ha a környezetvédelmi mozgalmak a
bányászat kockázatát növelik, bekövetkezhet annak el-
sorvadása, ennek pedig az egész ország látja kárát. 

Több esetben a bányászati tevékenységet váratlanul
akadályozó, így a kockázatot növelõ tényezõk, kisebb
csoportok vagy egyének anyagi érdekeltségével hozha-
tók összefüggésbe. De nem ritka a különbözõ szakható-
ságok – fõként a környezet- és természetvédelem - ese-
tenként irreális feltételrendszerének bányászatot ellehe-
tetlenítõ megjelenése sem. A kérdésben érintetteknek
tudomásul kell venniük, hogy a bányászat nem úri pasz-
szió, hanem a társadalom jogos igényeit kielégítõ tevé-
kenység. Ha ez bekövetkezik, olyan egyensúly teremthe-
tõ, amely a látszólagos ellentmondásokat feloldja. 

Végezetül megemlítjük, hogy az ásványi nyersanyag-
kutatás egyes paramétereinek    (pl. telepvastagság, mi-
nõségi jellemzõk, tektonizáltság, stb.) kockázata pénz-
ben nehezen kifejezhetõ. Ez esetben a kockázat mérté-
kének érzékeltetésére a következõkben ismertetett dön-
tési kockázati mérõszámot (Kt) célszerû számítani.

Valamely döntés (vagy becslés) során, a vártnál ki-
sebb és a vártnál nagyobb eredmény bekövetkezési valószí-
nûségének hányadosát (Kt) a kockázat mérõszámának ne-
vezzük [13-14]. A bekövetkezési valószínûségek normális
eloszlást követnek. A nyereséges és veszteséges döntési
lehetõségek együttes bekövetkezési valószínûsége: 1.

A kockázati mérõszám nagysága és a becslés jellege
között a szakirodalom a [15]  következõ kapcsolatot ja-
vasolja:

ha Kt =   0,0 - 0,2 pesszimista,
0,2 - 0,4 óvatos,
0,4 - 0,7 közepesen kockázatos,
0,7 - 1,0 kockázatos,
1,0 - 1,2 erõsen kockázatos, 
1,2 Æ túlzottan kockázatos (hazárd) becslésrõl

beszélünk. 
A 2. ábrán az elõbbi kategóriákat egy konkrét példán

keresztül szemlélhetjük. Egy hasznos földtani paraméter
átlagértéke 33,55, átlagérték szórása 1,54  paraméter
egység. Látható, hogy a kockázati tényezõ értéke 1-el
egyenlõ, ha feltételezzük, hogy a várható érték megegye-
zik az átlagértékkel.

Megemlítjük, hogy a kockázati tényezõ az elõbbitõl
kissé eltérõ értelmezésével találkozhatunk a környezet-
védelemben [16]. Itt a kockázati tényezõt a becsült kör-

nyezeti szennyezõanyag koncentráció és az ökosziszté-
mára még nem ható becsült koncentráció hányadosa-
ként értelmezik. 

Vizsgáljuk elõbb az átlagértéket! A vizsgálatok során
tekintsünk el attól, hogy ez az átlag milyen eloszlású pa-
raméterre vonatkozik és tételezzük fel, hogy az átlagér-
ték bekövetkezési valószínûsége egy szimmetrikus sûrû-
ségfüggvénnyel jól közelíthetõ.  A paraméter számított
átlagával és az átlagérték szórásával kijelölhetõ az a tar-
tomány, amelyhez a várható érték adott valószínûségi
szinten (t) beleesik.

Általánosságban igaz, hogy minél kisebb t, annál na-
gyobb kockázatot vállalunk. Ha hasznos paraméterrõl
van szó, nyilvánvalóan az a kedvezõ, ha a várható érték
nagyobb az átlagnál. Ellenkezõ esetben az átlagnál ki-
sebb várható érték a kedvezõbb. Ha az „átlagérték ±
3×átlagérték szórás” értéket  a várható érték fizikailag
lehetséges szélsõértékeinek tekintjük, akkor a paramé-
ter állandósítását követõen módunk van a kockázati té-
nyezõ számítására. Az elõbbiek alapján úgy is fogalmaz-
hatunk, hogy kiszámítható, mekkora kockázatot válla-
lunk akkor, ha a vizsgált paraméter átlagértékét (vagy
annál kisebb vagy nagyobb értéket), várható értékként
fogadunk el. 

A szórásnégyzet vonatkozásában eljárásunk az elõb-
bivel logikailag azonos, hiszen a szórásnégyzet valójában
egy átlagérték, és meghatározható a szórásnégyzet szórá-
sa az átlagérték szórásának mintájára. 

Ha valamely paraméter várható értékét más para-
méterekbõl regresszióval határozzuk meg, akkor a füg-
gõ változó mért- és a regressziós függvénybõl számolt ér-
tékének ismeretében számíthatjuk az állandó hibát.
Nyilvánvaló az analógia az állandó hiba és a korábban
tárgyalt átlagérték szórása között. Ezzel a feladatot visz-
szavezettük az átlagérték és az átlagérték szórás problé-
makörére.

Egy ásványtelep kutatásakor a legtöbb meglepetést és
így a legnagyobb kockázatot a tektonika hiányos ismerete
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2. ábra: Hasznos földtani paraméter kockázati függvénye



okozhatja [17-20]. Különösen igaz ez vízveszélyes elõfor-
dulások esetén. Tapasztalataink szerint a kutatás során a
tektonikai vonalaknak csak mintegy 15-20%-a nyomoz-
ható. Ebbõl kiindulva, a tektonika ismeretébõl adódó
kockázat számítására a következõ megoldást javasolha-
tó.

Jelölje K3 a területegységre esõ vetõk számát, L a ve-
tõk hosszát, H pedig a geometriai elvetési magasságát,
továbbá Hmin azt az elvetési magasságot amelynél na-
gyobb vetõk már befolyásolják a bányamûvelést. Tapasz-
talatok igazolják, hogy  a  K3 = f(H) és  a  K3 = f(L)
függvény hiperbolikus jellegû, elsõ- esetenként másod-
fokú polinommal írható le. 

Az ásványlelõhely kutatásából származó adatok
alapján valószínûsített tektonikára számítsuk ki a K3 =
f(H),   K3 = f(L) és az L = f(H) regressziós függvénye-
ket. Határozzuk meg az L = f(H) függvény Hmin-hoz
tartozó Lmin értékét, továbbá Hmin és Hmax valamint Lmin
és Lmax határok között integráljuk ki a K3 függvényeket,
ahol Hmax és Lmax a területen észlelt maximális elvetési
magasság és vetõ hossz. Ha a hiperbolák eléggé megbíz-
hatóak, akkor az integrálás eredményeként kapott
K3’»K3’’. Feltételezve, hogy a két hiperbola hibahatása el-
lentétes, ezek  átlagával számolunk tovább. A  K3

_ 
érté-

ket tekintjük a területre jellemzõ tényleges területegy-
ségre esõ vetõszámnak, míg a tektonikai térképrõl K3 ér-
téke számítható. Tekintve, hogy a területegységre esõ ve-
tõszám a vetõ hossz és az elvetési magasság függvényé-
ben számítható nagyságú állandó hibával rendelkezik, az
eredõ állandó hiba (az összetevõket gyökjel alatt össze-
adva) számítható.

Végeredményben tehát, egy  átlagértékkel és a hoz-
zá kapcsolódó  standard hibával rendelkezünk. A felada-
tot tehát visszavezettük az átlagérték és az átlagérték
szórás helyzetre. Az elmondottak alapján tehát gyakor-
latilag számítható, hogy mekkora kockázatot vállalunk
akkor, ha a tényleges  érték helyett K3-al számolunk.  

Az elmondottakat szemléltesse a következõ példa!
Lencsehegy esetében 

K3 = 0,4812/H ; Hmax = 175 m. K3 = 9,658/L; 
; Lmax = 2100 m. 

Legyen Hmin = 1,0 m, így Lmin = 22,02 m.
0,1319 db/104m2.   0,2635 db/104m2.

db/104m2.

Figyelembe véve, hogy Hmin = 1,0 m, így
σσK3H= 0,0047 + 10×0,005 = 0,0547 db/104m2.

Hasonló módon,  σσK3L= 0,0034 + 13×0,004 =
0,0554 db/104m2. 

Így σσK3 0,0779 db/104m2.
A tektonikai térkép alapján számítható K3 mutató:

0,1067 db/104m2, és így Kt = 7,24.

Ha tehát azt tételezzük fel, hogy a kutatási adatokból
megszerkesztett vetõkön túl további törések nem lesz-
nek, ez a feltételezés túlzottan kockázatos. 

Az uralkodó vetõirányok kijelölésének kockázata az
átlagérték kockázatára leírt módon számítható. Itt azon-
ban általában négy átlaggal (négy uralkodó vetõirány-
nyal) és a hozzájuk számítható átlagérték szórásával kell
operálnunk. Ennél a vizsgálatnál a kutatás adataiból
szerkesztett vetõirányok, tapasztalatok szerint elfogad-
hatók. A kockázatot azonban itt nem csupán a várható
érték tartományának alsó határára, hanem a felsõre is
célszerû kiszámítani. 

A telepparaméterek adott kutatási stádiumhoz tar-
tozó tényleges és maximális információtartalom hányado-
saként számítható az ismertségi fok. Tekintettel azonban
arra, hogy a maximális információtartalmat hordozó
függvényt a szórás ismeretében számítjuk, az entrópia
maximum szórása a szórásnégyzet szórásával fejezhetõ
ki. Ez esetben viszont módunk van annak kockázatát ki-
számítani, hogy ha a kutatás adott stádiumához tartozó
tényleges információt tekintjük a maximálisan lehetsé-
ges információnak.

Az ásványvagyont az ásványlelõhely területének, va-
lamint az átlagos vastagság és átlagos sûrûség szorzata-
ként számítjuk. A számított ásványvagyonhoz geosta-
tisztikai módszerekkel számíthatjuk annak szórását. A
feladatot tehát ismét sikerült visszavezetni az átlagérték
és az átlagérték szórása problémára. Így mód van annak
számítására, mekkora kockázatot vállalunk akkor, ha a
ténylegesen számított ásványvagyon mennyiséget tekint-
jük az ásványvagyon várható értékének.

Ha a kockázatot valamely paraméter várható értékére
vezetjük vissza, akkor az ezt közelítõ átlagérték (vagy
többváltozós regressziós vizsgálat eredményeként ka-
pott függvénybõl számított érték) és annak szórása ré-
vén a számítást fuzzy számokkal is végrehajthatjuk. Ha
ugyanis az említett függvényben szereplõ ható tényezõ-
ket fuzzy számként kezeljük, akkor az eredményt is
fuzzy számként kapjuk [21, 22]. Ez a szám egyben a bi-
zonytalanságot is szemlélteti, és ezzel együtt számszerû-
síti a számított eredmény szórását is. Az eredmény fuzzy
halmaz defuzzyfikálható. Ha tehát valamely függvénybõl
számolt eredmény, (például: ásványvagyon) fuzzy szám-
ként ismert, akkor a defuzzyfikálás [23] révén, mind a
várható értéket közelítõ átlagérték, mind annak szórása
ismert lesz. Ezekbõl a kockázati függvény az átlag és a
szórásnégyzet kockázatának mintájára elõállítható. 

Mint említettük, a hatályos bányatörvény szerint, egy
adott bánya estében a bányászati tevékenység a kutatás
megkezdésétõl a bányabezárás és tájrendezés befejezé-
séig tart. Tekintsük meg a 3. ábrát! Az ábra szemlélete-
sen mutatja, hogy a bányavállalkozó a termelés, illetõleg
az abból származó halmozott haszon (kumulált cash-
flow) megszerzése érdekében dönt a kutatás megkezdé-
se mellett.

A hatósági engedély alapján tevékenykedõ bányavál-
lalkozókat – nem lévén koncessziós szerzõdésük – sem-
mi sem védi a bánya élettartama alatt esetlegesen bekö-
vetkezõ kedvezõtlen jogszabályi és gazdasági változá-
soktól. Ebbõl következõen a haszon (cashflow) és a hal-
mozott haszon (kumulált cashflow) görbéje – tekintettel
arra, hogy a döntéskor több évtizedre elõre kell becslést
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végezni – meglehetõsen bizonytalan. A számítások
mindig az optimális esetre vonatkoznak, és habár elmé-
letileg a hibasáv a görbék mentén alul és felül helyezke-
dik el, a valóságban a számítottnál kedvezõbb helyzet
bekövetkezése elhanyagolható mértékû valószínûséggel
várható. A bányavállalkozó tehát akkor, amikor a kutatás
megkezdésrõl meghozza döntését, a halmozott haszon (ku-
mulált cashflow) élettartam végén jelentkezõ értékét koc-
káztatja. A bányászati tevékenység folyamatában a koc-
káztatott összeg nagysága csökken.

Abban az idõpillanatban, amikor a halmozott haszon
görbéje metszi az idõtengelyt, a bányavállalkozó ugyan-
olyan helyzetben van, mintha a pénzét nem bányászati
tevékenységbe fektette volna, hanem a bankban helyez-
te volna el. A különbség csupán annyi, hogy ez a pillanat
a banki betét esetében késõbb következik be. Úgy is
mondhatnánk, hogy minél nagyobb a különbség a banki
és a vállalkozásbeli megtérülési idõ között, (feltéve, hogy
ez utóbbi a kisebb) annál inkább vállalkozásbarát a gaz-
dasági környezet. A halmozott haszon görbéje alkalmas
annak meghatározására is, hogy mekkora kártérítésre tart-
hat igényt a vállalkozó, ha a tevékenységét menet közben
(például megváltozott környezetvédelmi vagy termé-
szetvédelmi érdekek miatt) abba kell hagynia. A halmo-
zott haszon élettartam végén, és a tevékenység megszün-
tetésekor jelentkezõ, az inflációval és a banki kamattal
korrigált értékének különbsége az elvárható kártérítés
összegével egyezik meg. 

Kockázatértékelés a bányászat által okozott 
környezeti károk esetében

A kockázatszámítás eddig ismertetett megoldásai a
kár- vagy kockázati esemény bekövetkezési valószínûsé-
gének számíthatóságából indulnak ki. A következõkben
a kockázat számítási eljárások egy másik – fõként a kör-
nyezetvédelemben használatos - közvetlen becslésen
alapuló csoportjával foglalkozunk. 

Ezeknél a kockázatbecslés történhet
– a veszélyforrások felderítését követõen, az adott

veszélyforrás ártalmasságának becslésével és 
– tesztkérdésekre adott válaszok szöveges vagy sta-

tisztikai értékelésével.
Az így készült kockázatértékelés csak adott idõpont-

hoz tartozó kockázat becslésére ad lehetõséget. A becs-
lés úgy válhat idõfüggõvé, ha azt megadott idõszakon-
ként megismételjük, és mindig a leginkább kockázatos
veszélyforrás megszüntetésére koncentrálunk. 

A veszélyforrások egyedi értékeléskor a veszély ártal-
masságát (mértékét, súlyosságát) és bekövetkezés való-
színûségét együttesen a kockázatértékelési mátrix mu-
tatja (1. táblázat).

A mátrix elemeit a vastag vonalakon kívüli aktuális
értékek összeszorzásával kapjuk. Például egy súlyos ve-
szély (pontértéke: 2) valószínû bekövetkezése (pontérté-
ke: 3) lényeges kockázatot eredményez (pontértéke: 2 x
3 = 6) Megjegyezzük, hogy a mátrix elemeinek pontér-
téke nem lehet: 5, 7, 11, 13, és ennél nagyobb páratlan,
valamint 10, 12 valamint 16-nál nagyobb páros szám.

Az adott vizsgált objektumra vonatkozó összes koc-
kázat és a szükséges intézkedések a 2. táblázatban látha-
tók.

A tesztkérdések listáinak különbözõ változatainál kü-
lön kérdéscsoport foglalkozik az egyes környezeti ele-
mekkel, így a vízzel, a levegõvel, stb. Ilyen lista alapján
vizsgálható például az ásványi nyersanyagkutatás vagy
például egy külfejtés környezetre gyakorolt hatása. A
kérdésekre igen, talán és nem választ lehet adni. A kér-
désekre adott válaszok értékelése többnyire szövegesen
történik. A létesítmény megvalósításának kockázat szá-
mítását azonban el lehet végezni a valószínûségszámítás
bázisán is. A valószínûségszámítás egyik alaptétele sze-
rint: egymást páronként kizáró események összegének
valószínûsége az események valószínûségének összegé-
vel egyenlõ [24]. Más szavakkal, egymástól független ese-
mények összegének bekövetkezési valószínûsége nagyobb,
mint az egymástól függõ eseményeké.

Tekintettel azonban arra, hogy az említett tesztkér-
dés sorozatokban az igen (I) válaszok egy része (mivel
igen válasz esetében kedvezõtlen hatás nem következik
be) pozitív hatást mutat, ezeket célszerû N-ként értel-
mezni, 0% bekövetkezési valószínûséggel. Számos talán
(T) válasz bekövetkezése is kedvezõ hatású lehet, példá-
ul olyan létesítmények építését irányozzák elõ, melyek a
terület fejlesztéséhez amúgy is szükségesek, csökkentve
ezzel a területfejlesztési költségeket. Az ilyen válaszokat
páronként egy nem (N) válasznak javasoljuk tekinteni, a
kedvezõtlen esetekre vonatkoztatva 0% bekövetkezési
valószínûséggel. 

Legyen például a tesztben 69 kérdés, melyek egy kül-
fejtés kutatást követõ létesítésével és üzemeltetésével
kapcsolatosak, és tételezzük fel, hogy az egyik megkér-
dezett ezekre  8 db igen, 23 db talán és 38 db nem válasz
adott. Tekintettel azonban arra, hogy az igen (I) válaszok
egy része pozitív hatást mutat, ezeket N-ként értelmez-
zük (mivel kedvezõtlen hatás nem következik be) 0 %
bekövetkezési valószínûséggel. Számos talán (T) válasz
bekövetkezése is kedvezõ hatású, mivel olyan létesítmé-
nyek építését irányozzák elõ, melyek a település fejlesz-
téséhez is szükségesek, csökkentve annak költségét. Az
ilyen válaszokat páronként egy nem (N) válasznak te-
kintjük - a kedvezõtlen esetekre vonatkoztatva - 0 % be-
következési valószínûséggel. A korrekciók révén így 3 db
igen (I), 17 db talán (T) és 46 db nem (N) válasszal szá-
molhatunk:
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Tekintettel azonban arra, hogy az Ai események nem
függetlenek egymástól,  az eseteknek csupán kevesebb,
mint 17%-ában várható valamely kedvezõtlen esemény
bekövetkezése, más szavakkal 83%-nál nagyobb a való-
színûsége annak, hogy a létesítmény megépítése és mû-
ködése a környezetre kedvezõtlen hatásokkal nem jár. 

Belátható azonban, hogy egy másik személy nem
pontosan ugyanazokat a válaszokat adja ugyanarra a
kérdéssorozatra. Tételezzük fel, hogy az adott példában
a megkérdezettek válaszai alapján 96%-os valószínûségi
szinten a legkedvezõtlenebb szituációban is, az esetek-
nek kevesebb, mint 28,3%-ában várható kellemetlen
összhatás bekövetkezése. De ekkor is az eseteknek több
mint 71,7%-ában a példabeli létesítmény megépítése és
üzemeltetése kedvezõ hatásokat eredményez. 

Megemlítjük, hogy az ilyen tesztek kiértékelése sok-
kal egyszerûbb, akkor, ha az igen és nem válasz minden
esetben kedvezõtlen, vagy kedvezõ hatást tükröznek.
Ilyenkor ugyanis korrekciókra nincs szükség.

Következtetések

A bemutatott és alkalmazásra javasolt kockázatérté-
kelési eljárások ismeretében a következõ megállapításo-
kat tehetjük: 

A kockázatértékelési eljárások végeredménye és a
végeredmény megbízhatósága az alapadatok megbízha-
tóságától függ.

A kockázat növekszik egyrészt az alapadatok bizony-
talansága révén, másrészt a különbözõ bizonytalanságok
egymásra hatásaként.

Ezért tehát törekedni kell arra, hogy
– az adott feladathoz leginkább alkalmazható kocká-

zatszámítási eljárást használjuk; 
– a számításhoz lehetõség szerint tényadatokat hasz-

náljunk fel és
– a kapott eredményeket megfelelõ módon értékel-

jük.

IRODALOM

[1]  Gruy, H.J. – Hartsock, J.H.: Political Risk In Fair Market Value
Estimates. Hart’s Petroleum Engineer International. 1996 sept.
pp. 57-58.

[2]  O’hara, T.A.: Analysis of risk in Mining Projects. CIM Bulletin,
July 1982. pp. 84-90. 

Bányászati és Kohászati Lapok – BÁNYÁSZAT 137. évfolyam, 2-3. szám 17

A veszély 
ártalmassága → 
A veszély  
bekövetkezési 
valószínûsége ↓ 

 
Kevésbé 
súlyos 

(1) 

 
Súlyos 

 
(2) 

 
Nagyon 
súlyos 

(3) 

 
Katasztrofális 

 
(4) 

valószínûtlen 
(1) 

 

kicsi 
kockázat 

(1) 

elviselhetõ 
kockázat 

(2) 

mérsékelt 
kockázat 

(3) 

mérsékelt 
kockázat 

(4) 
kevésbé valószín 

(2) 
Elviselhetõ 
kockázat 

(2) 

mérsékelt 
kockázat 

(4) 

lényeges 
kockázat 

(6) 

lényeges 
kockázat 

(8) 
valószínû 

(3) 
 

mérsékelt 
kockázat 

(3) 

lényeges 
kockázat 

(6) 

elfogadhatatlan 
kockázat 

(9) 

elfogadhatatlan 
kockázat 

(12) 
elkerülhetetlen 

(4) 
 

mérsékelt 
kockázat 

(4) 

lényeges 
kockázat 

(8) 

elfogadhatatlan 
kockázat 

(12) 

elfogadhatatlan 
kockázat 

(16) 

 

A kockázat 
értéke szintje 

Intézkedések 

1 kicsi (triviális)  Nincs szükség intézkedésre  
2 elviselhetõ Nincs szükség újabb intézkedésekre. Az ellenõrzéseket folytatni kell.  

3-4 mérsékelt Adott idõn belül kockázat csökkentõ intézkedések szükségesek  

6-8 lényeges Sürgõs intézkedés kell a kockázat csökkentésére.  

9-16 elfogadhatatlan A kockázatot azonnal meg kell szüntetni.  

( ) 0,17
66

0
46

66

0,5
17

66

1
3 =++=+++ n21 AAAP L

1. táblázat

2. táblázat



[3] Faller G.: A bányászati kockázat számbavételérõl. Bányászati La-
pok 12. sz. pp. 806-814. (1966)

[4] Benkõ F.: A bányászati kockázat földtani alapjai. BKL Bányászat
103. évf. 10. sz. pp. 744-749. (1970)

[5] Benkõ, F.: Az ásványvagyon mennyiségének meghatározásával kap-
csolatos bányászati kockázat. BKL Bányászat 104. évf. 4. sz. pp.
217-222. (1971)

[6] Benkõ F.: Az ásványvagyon minõségének meghatározásával kap-
csolatos bányászati kockázat. BKL Bányászat 104. évf. 7. sz. pp.
457-465. (1971)

[7] Benkõ F.: A bányaföldtani viszonyok meghatározásával kapcsolatos
bányászati kockázat. BKL Bányászat 104. évf. 10. sz. pp. 654-662.
(1971)

[8] Füst A.: A geostatisztikai feldolgozás eredményeinek kockázati
vizsgálata. Földtani Kutatás. XXXIII. évf. 4. sz. pp. 69-73. (1990)

[9] Füst A. – Molnár S.: Risk analysis of Results Yielded by Geostatis-
tical Data Processing. XXII. International Symposium APCOM
TUB-DOKUMENTATION. Heft 51. Band II. Berlin, 1990. pp.
425-434.

[10] Gutmann Gy. – Füst A. – Janositz F. – Koczka Gy. – Molnár S. – Ta-
kács T.: Bányászati kockázati vizsgálatok a dorogi medence len-
csehegyi területén. Tanulmány. Budapest – Dorog, (1989.)

[11] Molnár J.: A kockázatbecslés, kockázatértékelés és kockázatkeze-
lés elmélete és gyakorlata az EU jogszabályok alapján.
(http://www.konfoderaciok.hu/mszeib/integracio/1998-6-7-s.html)
(2003. 05. 08.)

[12] Marx Gy.: Kockázat. Fizikai Szemle 1990/5. 129. o.
(http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz9005/mgy9005.html)
(2003.05.08).

[13] Füst A.: Gestatisztika. Eötvös Kiadó, Budapest, 1997. pp 427.

[14] Molnár S. – Füst A.: Környezet-informatikai modellek I. Szent Ist-
ván Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Informatika Tanszék, Gödöl-
lõ, (2002)

[15] Bácskai T. – Huszti E. – Meszéna Gy. – Mikó Gy. – Szép J.: A gaz-
dasági kockázat mérésének módszerei. Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, Budapest, (1976)

[16] Gruiz K. – Szvetnik N. – Dura Gy.: Környezeti kockázat felmérésé-
nek és elemzésének módszertani fejlesztése a Kármentesítési
Program céljainak figyelembevételével, Budapest 1997., 144 p.
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Anniotációk.

[17]  Juhász A.: A kõszénkutatással kapcsolatos tektonikai értékelés.
Gyakorlati szerkezetföldtani módszertani továbbképzõ tanfo-
lyam, Miskolc, 1983. pp. 89-101.

[18]  Kovács F.: A földtani kutatás során meghatározott tektonika meg-
bízhatósága szénelõfordulásokon. BKL Bányászat 122. évf. 5.
szám. pp. 287-293. (1989)

[19]  Kovács F.: A szénelõfordulások várható tektonikai paraméterei-
rõl. BKL Bányászat 122. évf. 1989. 7. szám. pp. 425-431. (1989)

[20]  Kovács F.: Autenticity of Determination of Tectonic Characteris-
tic in Coal Deposits. Acta Geodaetica, Geophysica et Montanis-
tica Hungarica Volume 25. 1990. Number 1-2. pp. 9-23.

[21] Bárdossy Gy. – R. Szabó I. – Varga G.: Az ásványvagyon értékelés
új módszerei. Földtani Kutatás XXXVIII. évf. 3. sz. pp. 35-44.
(1995)

[22]  Bárdossy Gy. – Fodor J. – Molnár P. – Tungli Gy.: A bizonytalanság
értékelése a földtanban. Földtani Közlöny, 130/2. pp. 291-322.
(2000)

[23] Fullér R.: Introduction to Neuro-Fuzzy Systems. Physica-Verlag,
Heidelberg, New York. (2000)

[24] Reimann J. – Tóth I.: Valószínûségszámítás és matematikai statisz-
tika. Tankönyvkiadó, Budapest, (1985)

18 Bányászati és Kohászati Lapok – BÁNYÁSZAT 137. évfolyam, 2-3. szám

DR. FÜST ANTAL okl. bányamérnök 1963-ban végzett a miskolci a Nehézipari Mûszaki Egyetemen (NME). 1972-ben
egyetemi doktori, 1980-ban mûszaki tudományok kandidátusa címet szerzett. Dolgozott a Bakonyi Bauxitbánya
Vállalatnál, majd az Alumíniumipari Tervezõ Intézetben tervezõ mérnök, ill. osztályvezetõ, közben adjunktus az NME
Geodéziai és Bányaméréstani Tanszékén. 1962-2000-ig, nyugdíjba vonulásáig a Magyar Bányászati Hivatal elnökhe-
lyettese, ill. fõosztályvezetõje. Az ELTE és a Szt. István Egyetem meghívott elõadója.

Fejtési világrekord a Matla szénbányában

2004 márciusában a dél-afrikai Mpumalangában a
Matla 4. sz telepben 722 586 t-ás termelést értek el. A
130 m-es átlagosan 3,8 m magas homlok nem kevesebb,
mint 917 m elõrehaladást ért el! Az üzem az alkalma-
zott DBT pajzsokat AFC maróhengert és láncos von-
szolót 1997-ben helyezte üzembe. A gépkomplexum az-
óta mintegy 27 Mt szenet termelt.

A kanyarkaparó és maróhenger egy egységbe
szerelésének köszönhetõen a közös meghajtómû a lég-
vágatban van, a homlok szabad, és a maróhenger is sza-
badon kifuthat a szállítóvágatba. A specialisan a Matla
4. sz. telep számára gyártott DBT pajzsok 1,75 m széle-
sek, 880 kN teherbírásúak és darabonként közel 28 t sú-
lyúak. 
World Mining Equipment News 2004                                                               PT

A világ legnagyobb malma

Dél-Afrikában az Anglo Platinum vállalat részére
10000 liter kapacitású, 2,6 MW hajtási teljesítményû
õrlõ/daráló malmot készítettek, mely 6 mikronnál
finomabb szemcsék elõállítására alkalmas. Az un. Isa-

Mill elven mûködõ berendezést – korábban kisebb
kapacitással – Ausztráliában a MIM bányavállalatnál
ólom- és cink ércek feldolgozására fejlesztették ki.
Engineering and Mining Journal, 2004 február                       Bogdán Kálmán

Új beruházásokat indít a BHP Billiton

A Billiton 146 millió dollárral vesz részt az összesen
182 millió dolláros Panda földalatti gyémántbányában,
mely a korábbi Ekati külfejtés mélyebb részeinek kifej-
tésére irányul Kanada sarkvidéki területén, különleges
körülmények között. Hat év alatt 4,7 millió karátnyi
gyémánt kitermelését tervezik.

A Billiton ugyanakkor 165 millió dollárral szintén a
legjelentõsebb befektetõ egy timföldgyári kapacitás-
növelõ beruházásban, Ausztráliában (DCP). A fejlesztés
során bõvítik a precipitálókat, a meddõkezelés és -elhe-
lyezés lehetõségeit, és modernizálják az energiaellátás
rendszerét. A beruházás – melynek befejezése 2006
elsõ negyedévében várható – 250 ezer tonnával növeli a
timföldgyártási kapacitást, elérve ezzel az évi 3,5 millió
tonnát. 
WME Hírlevél 2004.05.05                                                                                PT
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