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Történeti áttekintés

Az ásványvagyon-gazdálkodás ismeretanyaga a
bányászati tudományokból alakult ki, bánya-gazdaság-
tani elemekbõl ötvözõdött össze (ezeket a közelmúltig �
évszázadokon át � különféle �bányatanok�, bányamû-
veléstanok tárgyalták), integrálja a bányászat, az ásványi
nyersanyag-feldolgozás, a közgazdaság-tudomány, a
bányajog és a környezetvédelem tárgyi kérdéseit. Az ás-
ványvagyon értékelés része az ásványvagyon-gaz-
dálkodásnak, így a bányagazdaságtannak is.

A bányagazdaságtan világviszonylatban is elsõ
reprezentánsa a selmecbányai bányatisztképzõ iskola,
majd akadémia volt [4]. Delius Traugott Kristóf
tankönyvében (1773) külön fejezetet szentel a bánya-
gazdaságtannak. Arra a kérdésre, hogy érdemes-e
bányákat veszteség mellett is üzemben tartani, így ír:
�Ha ez a kérdés csak az arany- és ezüstbányászatra
vonatkozik, úgy feltétlenül azt kell válaszolni, hogy
igen; mert ezáltal az ország tõkeereje és pénzforgalma
növekszik. A nemtelen fémekre nézve azonban
ilyesmit megokoltan senki sem állíthat, mert ezek más
ipari gyártmányokkal ugyanolyan tekintet alá esnek és
habár ellenvethetõ, hogy ezen az úton legalább a
pénznek kiszivárgását lehet megakadályozni, mégis
viszont joggal állítható, hogy a nemzet figyelmét
inkább a nyereségesebb iparcikk elõállítására kell fel-
hívni, mint olyanokra, amelyek tekintetében más
népek versenyét elõnnyel felvenni nem tudja� (Miha-
lovits J. ford. 1937 [18]).

Litschauer Lajos bányamûvelés könyvében (1890-
1892) önálló részben tárgyalja a �bányamûvelés
nemzetgazdaságtanát�. Réz Géza Bányamûveléstana
(1910) külön foglalkozik a �bányák, bányabirtokok
becslésével� amelyre minden bányamérnöknek fel-
tétlenül szüksége van�. A hazai bányabecslést késõbb
Finkey József �Bányatelepek tervezése� c. mûvében
(1916) [6] fejleszti tovább, ahol a probléma már ma-
tematikai megfogalmazást nyer [18]. Esztó Péter pro-
fesszor 1942-ben megjelent könyvében (A bányabecslés
[1]) úgy fogalmazza meg a bánya becsértékének

lényegét, hogy annak �egyes-egyedüli alapja az a
hozam, amit a jövendõ bányászat nyújthat. Ennek a ho-
zamnak értéke pedig nemmás, mint a bányamûvelésnél
elért évenkénti nyereségnek, mint járadéknak a mai tõ-
keértéke�. Esztó Péter professzor által megfogalmazott
becsérték, azaz aktuális tõkeérték tehát a bánya/lelõhely
nettó jelenértékével azonos.

A �bányabecslés� annak idején használatos mód-
szere csupán annyiban tér el a mai piacgazdaságokban
élõ és a bányászatban is alkalmazásra kerülõ gazdasá-
gosság mérlegelési módszerek jelenérték-számításos
változataitól [3], hogy ez utóbbiakat már a gazdasági
kockázat számításba vételére is alkalmassá fejlesztették
[5, 15].

Kelet- és Közép-Európában � köztük Magyarorszá-
gon � a szocialista tervutasításos rendszerben nem
voltak piacgazdasági viszonyok, nem volt valós árrend-
szer. Ezért a magyar bányagazdaságtan figyelme nem a
profit növelésére, hanem a bányászati ráfordítások mi-
nimalizálására (mely természetesen a maximális ered-
mény elérésének is feltétele) irányult.

A tervutasítás rendszer idején a volt szocialista or-
szágok közül elsõként hazánkban került sor az ásvány-
vagyon értékelésének közgazdasági alapú tudományos
megalapozására és alkalmazására.

A gazdaság torz értékviszonyainak kiszûrésére tö-
rekvõ, a piaci viszonyok szimulálásán alapuló, már
pénzkategóriákat alkalmazó hazai ásványvagyon ér-
tékelési módszert, az ún. mûrevalósági minõsítést az
1960-as években nagyrészt Faller Gusztáv és TóthMiklós
professzorok dolgozták ki és vezették be. A tárgyban
számos publikációt jelentettek meg (pl. [2, 4, 17-19]).

Az ásványi nyersanyagigények kielégítését szolgáló
döntések elõkészítésében, meghozatalában és végrehaj-
tásában Kapolyi László akadémikus a rendszer- és függ-
vényszemléletet alkalmazta. A geológiai-mûszaki adott-
ságokból kiindulva a kitermelés, feldolgozás és fel-
használás szintjein rendszermodellekkel írta le az össze-
tett termelési folyamatokat [13, 14].
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tatja az ásványi nyersanyagok földtani, kitermelhetõ és ipari ásványvagyon számítás, valamint a gazdasági
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Ásványvagyon-értékelés

Magyarországon az ásványi nyersanyag-elõfordulá-
sok gazdasági értékelése � a mûrevalósági minõsítés �
1970 óta az ásványvagyon-nyilvántartás szerves része.
Az egyes lelõhelyek gazdasági adatai és pénzben kife-
jezett potenciális eredménye a világon elsõ ízben vált az
állami nyilvántartás részévé. [11, 12].

Az országos ásványvagyon-nyilvántartást a Magyar
Geológiai Szolgálat (korábban jogelõdjei) vezeti. Az
évenként � 1973 óta számítógépen készülõ � ásványva-
gyon-mérleg felöleli Magyarország összes ismert
ásványi nyersanyag-elõfordulását (több mint 3000
lelõhely, melybõl a mûködõ bányák száma közel 1100
db) és reménybeli ásványvagyonként prognosztizált
(több mint 1900 db) lelõhelyét. A nyilvántartás alapegy-
ségeként (ún. mûvelési tömb), lelõhelyenként és össze-
sítve tartalmazza a földtani és kitermelhetõ ásványva-
gyont, azok minõségi jellemzõit, a tényleges vagy prog-
nosztizált ár- és önköltség adatokat, a fõbb természeti
paramétereket (mélység, kiterjedés, telepvastagság,
vízhozam, gázhozam, kõzetfizikai jellemzõk stb.),
valamint az éves változásokat (termelés, termelési
veszteség- és hígulás, kutatás, átértékelés stb.). Az éves
ásványvagyon-mérleg a bányavállalkozók önbevallása
alapján készül.

Egy ásványi nyersanyaglelõhely/bánya vagyonértékét
(üzleti értékét) jövedelemtermelõ képessége határozzameg,
vagyis az, hogy a jövõben milyen jövedelem (üzleti ha-
szon) elérését teszi lehetõvé. A kiaknázás révén
elérhetõ profit az árbevételtõl és a ráfordítástól függ,
melyeket a nyersanyagminõsége, a kitermelés költségét
meghatározó természeti adottságok, valamint a belsõ és
külsõ gazdasági feltételek határoznak meg.

A bányatermék értéke (ára, költséghatára), vala-
mint a ráfordítások (kutatási, bányalétesítési, üze-
meltetési, elõkészítési, bányabezárási és rekultivációs
költségek � a technikai fejlettség szintjét is tükrözõ �
sztohasztikus függvénykapcsolatban vannak a lelõhelyet
jellemzõ természeti paraméterekkel.

Az ásványi nyersanyagok gazdasági értékelésénél
mûködõ bányák esetén egyedi tételes kalkulációt, bá-
nyák által igénybe nem vett elõfordulásoknál ter-
mészeti paraméteres költségfüggvényeket alkalmazunk
(pl. [8]).

A helyes gazdasági értékelés alapja a lelõhely ter-
mészeti paramétereinek megfelelõ biztonsággal tör-
ténõ meghatározása és a megbízható ár- és ráfordítás-
prognózis, melynek lényeges eleme a külsõ és belsõ
gazdasági feltételek (világpiaci árak, infláció, devi-
zaszorzók, banki kamatláb stb.) változásának elõre-
jelzése.

A hazai ásványi nyersanyagvagyon illetve bányater-
mék értékének meghatározása a:
� közvetlen értékesítésnél (pl. homok, kavics, építõkõ,
lakossági szén) az eladási ár alapján;

� importköltségbõl levezetett költséghatár alapján
(kõolaj, földgáz);

� továbbfeldolgozás, illetve vertikumi tevékenység
esetén (pl. téglagyártás, villamosenergia-termelés,
alumíniumkohászat) a vállalkozás átlagos nyereségé-
vel növelt bányászati önköltség, illetve vertikumi költ-
séghatár alapján történik.
A költséghatár (W) az igények kielégítéséhez még

feltétlenül szükséges legkedvezõtlenebb forrásból szár-
mazó nyersanyag költségét, illetve a még szükséges
legkedvezõtlenebb elõfordulás kitermelési költségét
jelenti, tehát értékmérõ szerepet tölt be [17].

A végtermékbõl (feldolgozott termékbõl) levezetett
költséghatár [4, 17, 18]:

W= a � b � s
c

ahol:
W = a nyers bányatermék költséghatára [Ft/t]
a = a végtermék költsége (pl. import ára) [Ft/egység]

(pl.: Ft/kWh; Ft/t)
b = a végtermék kérdéses minõségû bányatermékbõl

történõ elõállítási költsége a bányatermék költ-
sége nélkül [Ft/egység]

c = a végtermék elõállításához a kérdéses minõségû
bányatermékbõl szükséges mennyiség [t/egység]

s = a bányatermék szállítási költsége a bánya és a fel-
dolgozómû között [Ft/t]

A bánya/lelõhely vagyonértékének � azaz jövede-
lemtermelõ képességénekmeghatározása elsõ lépése az
évenkénti (prognosztizált)Cash-Flow-k kiszámítása. Az
éves Cash-Flow (CF) tehát az évenkénti bevételek (Ai)
és az évenkénti ráfordítások (Ii) különbözete.

Kutatás, bányaberuházás, bányabezárás, rekultivá-
ció során az éves Cash-Flow negatív, mivel csak ráfor-
dítás merül fel, az árbevétel nulla.

Az állam direkt bevételei: helyi adók, nyereségadó,
bányajáradék.

A Cash-Flow (nettó készpénzértékû eredmény) le-
vezetése (1. táblázat).

A Nettó Jelenérték (NJE) az évenkénti Cash-Flow-k
vizsgált idõpontra diszkontált összege [15]:

[MFt]

ahol: i = 0, 1, 2�n év
i = 0: a vonatkozás éve (pl. a beruházás

megkezdésének éve)
n = a bánya élettartama (a rekultiváció befe-

jezéséig)

j = diszkontráta =

Ai = évenkénti bevételek (MFt /év)
Ii = évenkénti ráfordítások (MFt /év)

Az NJE a jövõben várható hozam mai értéke, azaz
az ásványi nyersanyagelõfordulás/bánya vagyonértéke.

A diszkontráta fogalmilag nem azonos a hitelka-
mattal. A diszkontláb � a bányászat átlagot meghaladó
gazdasági kockázata miatt � magasabb a hitelkamatnál.
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Az évenkénti diszkontált CF-k összegének alaku-
lását a beruházás kezdetétõl az idõ függvényében az 1.
ábrán tüntettük fel. Az ábra mutatja az NJE-t, a meg-
térülési idõt (a beruházás megkezdésének idõpontja és
a diszkontált CF-k összegét leíró görbe pozitív elõjelûre
történõ váltása közti idõt) és a pénzügyi kockázatot (a
görbe minimum értékét, mely a vállalkozás sikertelen-
sége esetén elvesztett tõkét jelenti).

A kutatástól a bányafelhagyásig tartó folyamatnak a
kutatás kezdõ idõpontjára diszkontált ráfordításai és
bevételei alakulását a 2. ábra [9, 12] szemlélteti. Az
ábrán évenkénti Ki kutatási, Bi beruházási, Ri rekultivá-
ciós költség és évenkénti Ai árbevétel és Üi üzemviteli
költség szerepel.

Mûködõ bánya esetén 0-ik évnek a tárgyévet, mezõ-
csatoláskor, pótló beruházáskor a pótló beruházás
kezdeti évét tekintjük.

Bányák által igénybe nem vett ásványi nyersanyag-
elõfordulások vagyonértékének meghatározásakor
�mögé kell képzelni a bányát�.

A NJE számításához üzleti terv, beruházási tanul-
mány, de legalább megvalósíthatósági elõtanulmány
szükséges. Mivel több mint 3000 ismert elõfordulást
tartunk nyilván, ezért meghatározása nem lehet a

Magyar Geológiai Szolgálat feladata, ezt a bányavál-
lalkozók végzik. Elvégezzük azonban minden elõfor-
dulásra a Nominál Gazdasági Eredmény (NGE)
számítását, mely részét képezi az ásványvagyon-nyil-
vántartásnak.

ANGE az évenkénti Cash-Flow-k nominális � tehát
nem diszkontált � összege, azaz a prognosztizált be-
vételek és kiadások különbözete:

[MFt]

ahol: Ai = évenkénti bevételek (MFt /év)
Ii = évenkénti ráfordítások (MFt /év)
i = évek száma

A gyakorlatban a számítást a következõképpen végez-
zük:

NGE = Qip (á-k) [MFt]

ahol: Qip = a lelõhely gazdaságosan kitermelhetõ
ásványvagyona [Mt]

á = a bányatermék � minõségtõl függõ � átla-
gos fajlagos értéke (ára) [Ft/t]

k = a fajlagos bányászati ráfordítás [Ft/t]
A lelõhely jelen idõpontra vetített potenciális gaz-

dasági eredménye (NJE) a diszkontálás miatt kisebb,
mint NGE-je. A nemzetközi gyakorlatban az állami
ásványvagyon nyilvántartásokban az NJE-t, illetve az
NGE-t nem szerepeltetik.

A magyarországi ásványvagyon-nyilvántartás alap-
egysége az ún. mûvelési tömb, mely az ásványvagyon
ismeretessége, a természeti és bányamûszaki feltételek,
a fajlagos érték és ráfordítás szempontjából közel
homogén vagy nem differenciálható [2].

A gazdasági értékelést � a mûrevalósági minõsítést
� az egyes tömbök technikailag kitermelhetõ ás-
ványvagyonára � mint potenciális termelvényre � kell
végezni.
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1. táblázat
Cash-flow számítás

1. ábra: Kummulatív diszkontált Cash-flow

2. ábra: A diszkontált ráfordítás és bevételek alakulása a
kutatástól a bányafelhagyásig



Gazdasági szempontból
� mûrevaló
� nem mûrevaló és annak részét képezõ
� tartalék
(kitermelhetõ) ásványvagyont különböztetünk meg.
Mûrevaló ásványvagyon esetén NJE ≥ 0 illetve

NGE ≥ 0,
a rentabilitási (mûrevalósági) mutató r= á ≥ 1.

k

Nem mûrevaló az ásványvagyon, ha r < 1.
Tartalék ásványvagyonról beszélünk, ha 1 > r ≥ 0,8.
E vagyonrész a külsõ vagy belsõ gazdasági feltételek

kedvezõ változása esetén már a közeljövõben gazdasá-
gossá válhat.

A gazdaságosan kitermelhetõ ásványvagyon elneve-
zése: Ipari ásványvagyon, amely nem statikus számadat,
az éves ásványvagyon-mérleg készítésekor folyamato-
san átértékeljük. A földtani, a kitermelhetõ ásványva-
gyon meghatározása és a gazdasági értékelés egymásra
épül.

A földtani ásványvagyon az ásványi nyersanyag-
összlet azon része, mely bizonyos számbavételi
feltételeket (cut-offokat) kielégít. Szilárd ásványi
nyersanyagoknál a földtani ásványvagyon tartalmaz-
za a bányászatilag külön nem választható meddõ
közbetelepüléseket, minõsége súlyarányosan tartal-
mazza e meddõ közbetelepülések minõségét, de
nem tartalmazza a bányászat során a termelvényhez
hozzákeveredõ hígulást.

A technikailag kitermelhetõ ásványvagyon szilárd
ásványi nyersanyagoknál a földtani vagyonnak vég-
leges pillérekkel és a tervezett termelési veszteség-
gel csökkentett, a hígulással növelt része, fluidu-
moknál a földtani vagyon és a kihozatali tényezõ
szorzata.

A végleges pillér a földtani ásványvagyon azon
(hatósági elõírások alapján kijelölt) térben kö-
rülhatárolt része, melyet az élet- és vagyonbiz-
tonság, létesítményvédelem, vízkészlet, folyó-,
illetve állóvizek védelme, mûemlék és termé-
szetvédelem érdekében tiltott kitermelni. Ezért a
végleges pillérek nem rendelkeznek technikailag
kitermelhetõ vagyonnal és ipari vagyonnal.

A termelési veszteség a földtani ásványvagyon
azon része, mely a mûvelés során (a végleges pil-
lérek nem tartoznak ide) a bányában visszama-
rad. A termelési veszteséget térben körülhatárol-
ható mûvelési veszteség (pl. kiékelõdés, talp-
maradvány), bányabiztonsági okokból otthagyott (tûz,
vízbetörés) biztonsági veszteség valamint a térben nem
lehatárolható termelés-technológiai veszteség (pl. szint-
omlasztási veszteség) alkotják. Nem tartozik a ter-
melési veszteség fogalmába az elõkészítési veszteség,
mivel az megjelenik a nyers bányatermékben (pl.
mosási, õrlési veszteség).

A termelési hígulás a földtani ásványvagyonba bele
nem számított meddõkõzet, mely a termelvényhez a
mûvelés során hozzákeveredik, a termelvény minõségét
lerontja, mennyiségét növeli.

Az országos ásványvagyon-nyilvántartásba jelentett
termelés tehát azonos a nyers bányatermékkel (földtani
vagyon kitermelt része + hígulás).

Optimálisnak tekintjük a cut-offokat, termelési
veszteséget és hígulást, ha az általuk származtatott
kitermelhetõ vagyon kiaknázása maximális gazdasági
eredményt nyújt. Az optimalizáció módszereinek (pl.
[2, 10, 12, 18]) ismertetése azonban meghaladja jelen
tanulmány kereteit. Most csupán annyit kívánunk meg-
jegyezni, hogy a minimális � nem az optimális � ter-
melési veszteségre való törekvés (mely jellemzõje volt a
rendszerváltás elõtti magyar hatósági szabályozásnak
is) közgazdaságilag alapvetõen helytelen.

A 3. ábra a kitermelhetõ szénvagyon számítási mód-
ját szemlélteti, érzékeltetve a minõségben bekövetkezõ
változásokat. Az ábrából is kitûnik, hogy a földtani va-
gyon tartalmazza a szelektív termeléssel külön nem vá-
lasztható meddõ közbetelepüléseket, de a termelvény
ezen felül tartalmazza a hígulást is.

A földtani ásványvagyon Õ kitermelhetõ ásvány-
vagyon Õ gazdasági értékelés összefoglaló folya-
matábráját szilárd energiahordozó vagy fémhordozó
ásványi nyersanyagoknál a 4. ábra, fluidumoknál az 5.
ábra szemlélteti [11].

A nemfémes (ásványbányászati és építõanyagipari)
nyersanyagok esetén a számítás folyamata kissé eltér, az
ipari ásványvagyon meghatározása elsõdlegesen
minõségi jellemzõk alapján (a végleges pillérek és a ter-
melési veszteség figyelembevételével) történik, de itt is
nyilvántartjuk az árat és a ráfordításokat. A tervezett
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+ HÍGULÁS

egyenlõ

- PILLÉREK

FÖLDTANI TECHNIKAILAG POTENCIÁLIS
VAGYON KITERMELHETÕ BÁNYATERMÉK

VAGYON

2. 3.

Fûtõérték (1) >= Fûtõérték (2) > Fûtõérték (3)

Hamu tartalom (1) <= Hamu tartalom (2) < Hamu tartalom (3)
Megjegyzés:
Meddõ kõzetek fûtõértéke < Szén fûtõértéke
Meddõ kõzetek hamutartalma > Szén hamutartalma

SZÉNMINTA

1.

- VESZTESÉG

3. ábra: Szénvagyon-számítás mûvelési tömbönként

FÖLDTANI KITERMELHETÕ
VAGYON VAGYON

+HÍGULÁS (terv.)
IPARI

VAGYON

NEM MÛ- TARTALÉK0,8<=Mm<1

REVALÓ Mm<0,8
- VESZTESÉG (terv.)

- PILLÉR (terv.)

CUT-OFF
TECHNIKAI GAZDASÁGI
ÉRTÉKELÉS ÉRTÉKELÉS

4. ábra: Szilárd energia- és fémhordozó ásványi nyersanyagok
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vagy tényleges termelési veszteség valójában a
veszteség és a hígulás egyenlege (veszteség mínusz
hígulás), mivel ezen ásványi nyersanyagoknál a hígulás
általában nem becsülhetõ.

A nemfémes ásványi nyersanyagok � így az építõ-
anyagipari és ásványbányászati nyersanyagok � fogal-
mainak logikai rendszerét a mellékelt 6. ábra szemlél-
teti.

A földtani ásványvagyon az ásványi nyersanyagössz-
let azon része, mely bizonyos, természeti paraméterek-
re vonatkozó (minõség, vastagság) számbavételi
feltételeket (cut-offok) kielégít. Az ábrán ezt a (CUT-
OFF)1 jelzi.

A mûrevaló földtani ásványvagyont a (CUT-OFF)2;
míg az ún. tartalék földtani ásványvagyont a (CUT-
OFF)3 természeti paraméteres feltételrendszer alapján
különítjük el. Az egyes cut-offok természetesen az
egyes ásványi nyersanyagoknál eltérnek.

A cut-offok és a tervezett termelési veszteség akkor
optimálisak, ha a levezetett kitermelhetõ vagyon kiak-
názása maximális gazdasági eredményt nyújt.

A kitermelhetõ vagyon számításának menete nem-
fémes ásványi nyersanyagok esetén:

Földtani ásványvagyon
↓

Mûrevaló földtani ásványvagyon
↓

Mûrevaló földtani ásványvagyon mínusz tervezett
pillérek

↓
Mínusz tervezett veszteség

↓
KITERMELHETÕ ÁSVÁNYVAGYON

IPARI ÁSVÁNYVAGYON

Magyarország ismert ásványi nyersanyag-
vagyonának összefoglaló mennyiségi, termelési
és gazdasági adatait a 2. táblázat [16] szemlélteti.

Ásványvagyon-gazdálkodás

Az ásványvagyon-gazdálkodás a nyersanyag-
prognózistól a kutatáson, feltáráson, kiter-
melésen, bányabezáráson át az elsõdleges/vég-
leges felhasználásig tartó folyamatra vonatkozó
gazdasági, mûszaki, környezeti és társadalmi
tevékenységek és intézkedések összessége. Célja
az ásványi nyersanyagok (környezeti, természeti,
társadalmi korlátokat messzemenõen figyelem-
be vevõ) kiaknázása során a maximális jövede-
lemtermelés elérése oly módon, hogy biztosítsa
az ásványvagyon � mint nemzeti vagyon �
nemzetgazdasági szempontból indokolt teljes
körû védelmét. Közvetve vagy hatósági eszkö-
zökkel biztosítsa a kitermelés olyan feltételeit,
hogy a termelési veszteség és az ásványvagyon
visszahagyás mértéke gazdaságilag optimális
legyen.

Az ásványvagyon politika célja az ország
energetikai, fémhordozó, ásványbányászati és

építõanyagipari ásványi nyersanyagszükségletének
leggazdaságosabb kielégítése oly módon, hogy biz-
tosítsa:
� a fenntartható fejlõdést;
� a maximális nemzetgazdasági eredményt;
� az ország geopolitikai helyzetébõl fakadó optimális
import/export szerkezetet;

� a piaci verseny általános elveinek megvalósulását és a
versenysemlegességet;

� az ásványi nyersanyagok � mint meg nem újuló ter-
mészeti erõforrások � védelmét;

� az ásványi nyersanyagokkal kapcsolatos társadalmi
érdekek és más társadalmi érdekek összhangját;

� a környezet, a természeti értékek és a természeti te-
rületek, a termõföld és a vizek minél kisebb ter-
helését;

� a társadalom egészségének védelmét;
� a társadalom és az egyének (általuk nemmindig felis-
mert) érdekeinek összehangolását.
Az ásványvagyon hasznosítása gazdasági, társadal-

mi és környezeti érdekek összevetése alapján történõ
ásványvagyon-gazdálkodási döntés után lehetséges.

A hasznosítás a bányatermékkel (a bányászat
folyamatával) kezdõdik, esetenként elõkészített, majd
a félkész (pl. timföld, színpor stb.) és az ultimer termé-
kek (pl. alumíniumtuskó, villamos áram stb.) folyta-
tódik.

A szorosan vett ásványvagyon-gazdálkodás a teljes
bányászati tevékenységgel kapcsolatos döntéseket
foglalja magában. Minden emberi cselekvéshez indi-
rekt módon bányatermékre (energiahordozó, fém,
építõanyag stb.) van szükség. A bányászat a természeti
környezetbõl veszi erõforrásait, miközben azt óhatat-
lanul rombolja és szennyezi.

KITERMELHETÕ

IPARI

KITER- (MÛREVALÓ)
FÖLD- MELHETÕ TARTALÉK
TANI VAGYON értékelés NEM MÛRE-

VALÓ
VAGYON

KIHOZATALI %
FÖLDTANI VAGYON * = KITERMELHETÕ VAGYON

100

Gazdasági

5. ábra: Kõolaj, földgáz, CO2

FÖLDTANI
VAGYON

MÛREV.
FÖLDT.

�VESZTESÉG (terv.)
�PILLÉR (terv.)

NEM TARTALÉK
MÛREV.
FÖLDT.

(CUT-OFF)1 (CUT-OFF)2 (CUT-OFF)3

KITERMELHETÕ=
IPARI VAGYON

6. ábra: Nemfémes ásványi nyersanyagok
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Az állam � mint a magyarországi in-situ ásványva-
gyon tulajdonosa � érdekeinek a profit/gazdasági ered-
mény szemléletû ásványvagyon-gazdálkodás felel meg.
A lelõhely kiaknázása során keletkezõ eredmény maxi-
mumának biztosítása a bányavállalkozó és az állam ér-
deke. A direkt (bányajáradék, nyereségadó, helyi adó)
és az indirekt (vámterhek, közterhek, nyugdíjhozzájá-
rulás, foglalkoztatottak általi fogyasztások általános for-
galmi adója) befizetések az állami bevételeket növelik.

A technikailag kitermelhetõ vagyon adott idõpont-
ban addig a mennyiségig termelhetõ ki gazdaságosan,
míg a projekt tervezett élettartamára számított éven-
kénti bevételek és az egyszeri, valamint a folyamatos
ráfordítások különbségének (évenkénti Cash-Flow) az
adott idõpontra diszkontált kumulált értéke (NJE)
pozitív és maximális.

Amaximális NJE-hez tartozó élettartamon túl a ter-
melést le kell állítani, mivel az évenkénti Cash-Flow-k
itt már negatívok, az NJE nagysága már csökken. A

visszahagyandó vagyon nem gazdaságos. E mûvelésbe
nem vont vagyonrészeket (melyek fogalmilag nem azo-
nosak a termelési veszteséggel) úgy kell visszahagyni,
hogy azok ne károsodjanak.

A kutatási zárójelentésben meghatározott tervezett
termelési veszteség elvileg a bánya teljes élettartamára,
a földtani vagyon egészére vonatkozik. A termelési
Mûszaki Üzemi Tervben (MÜT) a bányafelügyelet által
jóváhagyott termelési veszteség mûvelési egységenként
a MÜT érvényességének idõtartamára szól. Ezért a
zárójelentésben (valamint az országos ásványvagyon
nyilvántartásban) és a MÜT-ben szereplõ tervezett ter-
melési veszteség eltérõ lehet.

Az ásványvagyon-védelem tárgya az ipari vagyon,
ezért a MÜT-ben az ipari vagyonhoz tartozó földtani
vagyon tervezett vesztesége és a tényleges veszteség
kell, hogy hatósági vizsgálat tárgyát képezze. A nem
mûrevaló vagyonhoz tartozó földtani vagyon tervezett
(ill. tényleges) veszteség nagysága indifferens.

Nyersanyag Ipari Termelés Földtani Ipari Ellátottság NGE** NGE**
vagyon 2002-ben vagyon vagyon

2002. I. 1. 2003. I. 1. 2003. I. 1. 2003. I. 1. 2002. I. 1. 2003. I. 1.
Mt Mt Mt Mt év Mrd Ft Mrd Ft

Kõolaj 23,9 1,05 222,0 22,2 21 666,4 791,9
Földgáz* 69,5 3,13 172,5 67,1 21 1832,2 1248,8
Szén-dioxid gáz* 32,1 0,10 47,7 32,0 >100 10,8 10,2
Feketekõszén 197,7 0,66 1594,4 197,0 >100 30,9 29,6
Barnakõszén 199,2 4,57 3199,6 193,9 42 110,4 106,9
Lignit (külfejtéses) 2959,8 7,57 5820,1 2949,7 >100 952,6 1557,1
Uránérc � � 26,7 � � � �
Bauxit 39,5 0,72 131,4 39,1 54 52,1 50,7
Ólom-cinkérc � � 90,8 � � � �
Rézérc 0,0 � 781,2 0,0 � 0,1 0,1
Nemesfémércek 1,1 � 36,6 1,1 � 2,8 2,8
Mangánérc 0,3 0,04 77,1 0,3 7 0,2 0,2
Ásványbányászati
nyersanyagok** 1071,4 3,13 3200,1 1070,8 >100 870,2 866,4
Cementipari
nyersanyagok 1323,2 6,07 2930,6 1338,0 >100 251,7 299,4
Építõ- és díszítõkõ 2080,4 9,79 3827,0 2115,9 >100 669,4 867,3
Homok és kavics 3303,0 35,41 5819,1 3472,8 >100 297,3 370,7
Kerámiaipari
nyersanyagok 968,0 7,91 1755,2 1000,8 99 226,2 195,8
Tõzeg, lápföld,
lápimész 111,1 0,15 182,8 111,1 >100 798,7 539,0
Magyarország
összesen 12380,2 80,30 29914,9 12611,8 � 6772,0 6936,9

* 1000 m3 gáz = 1 tonna
** NGE = Nominál Gazdasági Eredmény = az ipari ásványvagyon mennyiségének a fajlagos árbevétel (költséghatár) és a

fajlagos ráfordítás (reálköltség) különbségével való szorzata, mely nincs diszkontálva

2. táblázat
Magyarország ismert nyersanyagvagyonának összefoglaló adatai

(2002-2003)



Az ásványvagyon-védelem egyben lelõhelyi védel-
met jelent, a bánya teljes élettartamára vonatkozik.

NJE ÕÕ max! célfüggvény teljesülése = lelõhely ás-
ványvagyonának védelme

Az éves Cash-Flow maximumára való törekvés vi-
szont rablógazdálkodáshoz vezethet. Ezért nem enged-
hetõ meg a gyengébb jövedelemhozamú, de még gaz-
daságosan kitermelhetõ ásványvagyon-részek vissza-
hagyása akkor sem, ha a bányavállalkozó nagyobb éves
Cash-Flow-t biztosító ásványvagyont mezõcsatolással,
bányatelek bõvítéssel vagy új bánya nyitásával kívánja
biztosítani. A bánya ipari vagyonát teljesen le kell ter-
melni.

A lelõhelyi/bánya szintû profit maximumot adott
esetben nem csupán gazdasági, hanem hatósági/admi-
nisztratív szabályozással is biztosítani szükséges.

A gazdasági eredmény szemléletû ásványvagyon-
gazdálkodást természetvédelmi, környezetvédelmi kor-
látok között kell érvényesíteni. Meg kell találni az opti-
mális/indokolt korlátozás mértékét, el kell kerülni a �
gyakran indokolatlan társadalmi nyomás következtében
fennálló � túlzott korlátozást.
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