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A szerzõ egy korábbi publikációmmal kapcsolatban
(A természeti adottságok és az alkalmazott technológia
hatása a fejtés mûködésére, BKL Bányászat, 2003/2.
sz.) írja: �Sajnos Katics doktor a cikkében bemutatott
kapcsolatokat, függvényeket befolyásoló hatásainak
elemzése a gyakorlat számára ma már nem használ-
hatók, hiszen a megmaradt két mélymûvelésû bánya
fejtési teljesítményét és a termelési elvárását nem a ter-
mészeti adottságok, az alkalmazott technika és nem is
az emberi tényezõk, hanem a brüsszeli politika, a Nyu-
gat-Európa energia túltermelése miatti liberális ener-
giapiac befolyásolja. De ez már politika, ��.

A fenti megállapítással szemben az a helyzet, hogy
hivatkozott tanulmányom megállapításai általános
érvényûek. Azok nemcsak a magyar, hanem minden
mélymûvelésû bányára, sõt minden bányászati tevé-
kenységre érvényesek. Ebbõl következik, hogy gyakor-
lati használhatóságuk nem függ a magyar mélymûve-
lésû bányák számától.

Elöljáróban tisztázni kell a két tanulmány tárgyalási
síkja közötti alapvetõ eltérést. Míg Gál doktor az em-
ber-gép-természet rendszer elemeinek a �fejtés teljesít-
ményére� gyakorolt hatását elemzi, addig én, ezek
szerepét a kitermelés gazdasági hatékonysága szem-
pontjából vizsgálom. Tisztázzuk a fõbb különbségeket.

Ismert, hogy a természeti (in situ) adottságok egy
adott szénelõfordulásra jellemzõk és idõben változat-
lanok. Két fõbb csoportba sorolhatók. Az egyik cso-
portba a kitermelésükkel, mint bányászati tevékeny-
séggel kapcsolatos ismérvek (mennyiség, mélység, tek-
tonizáltság, fõbb bányaveszélyek stb.), míg a másikba a
felhasználásukkal kapcsolatos jellemzõk (fûtõérték,
kéntartalom stb.) tartoznak.

Nyilvánvaló, hogy a termelõ folyamat irányítója,
szabályozója minden esetben az ember, aki az eszkö-
zöket (gépeket) létrehozza, mûködteti és fejleszti. A
fejlesztés célja a fizikai igénybevétel és a költségek csök-
kentése, valamint a teljesítmények és a biztonság
növelése.

A kitermelés gazdasági hatékonyságát, (pontat-
lanul, de most az egyszerûsítés kedvéért: az ásványva-
gyon versenyképességét), a természeti adottságok
összessége, valamint az alkalmazott technológia színvo-
nala, (mely idõben változó) határozza meg. Látható,
hogy a fejtési teljesítmény a gazdasági hatékonyságnak
csak egyik eleme.

Gál doktor 19 hazai fejtés háromévi üzemelési ada-
tait elemezte. Végkövetkeztetése (1986): �A tanul-
mányban kifejtett elmélet gyakorlati alkalmazására ma

már sajnos nincs lehetõség. (Megjegyzem: a szerzõ ezt
most saját tanulmányával kapcsolatban jelenti ki.) De
annak a bizonyítására mindenképpen elegendõ, hogy a
természeti viszonyok és a technika befolyásoló hatásá-
nál az emberi tényezõk befolyásoló hatása nagyságren-
dekkel nagyobb. A világ ásványi nyersanyag-elõfordulá-
sainak természeti adottságai is nagymértékben külön-
bözõek, az alkalmazott technika és technológia is el-
térõ, de a kitermelés jóságát mégis az emberi tényezõk
fogják � bármi áron okkal, vagy ok nélkül � megsze-
rezni.�

Bányamérnök kollégámnak az emberi tényezõk do-
minanciájára vonatkozó megállapításával egyet lehet
érteni, ha a természeti viszonyok és a technológia sze-
repét csak a fejtési teljesítmény szempontjából vizsgálja
(miként azt tanulmányának címe is kifejezi).

A szénelõfordulás kitermelésének gazdasági ha-
tékonysága szempontjából viszont az a meghatározó,
hogy az adott természeti erõforráshoz az ember milyen
színvonalú technikai erõforrást alkalmaz. Ezt bizo-
nyítják napjaink ámulatba ejtõ � korábban csak külfej-
tésekben elképzelhetõ � fejtési teljesítményei.

A világ széntermelésének (ezen belül a mélymûve-
lésnek) fellendülése gazdaságossági (és ökológiai) reali-
tásokon alapul. Mindez elsõsorban azért lehetséges,
mert újabb, kiváló természeti adottságú területek kerül-
tek bekapcsolásra, ahol � a bányagépgyártás elmúlt
években elért óriási fejlõdése révén � csúcstechnológiát
alkalmaznak.

Könnyû belátni, hogy azonos felkészültségûmunka-
erõ és színvonalú technológia (és szervezettség) esetén,
a bányák gazdasági hatékonyság szerinti sorrendjét a
természeti adottságok határozzák meg. Ezen belül fel-
értékelõdnek a kitermeléssel és a felhasználással kap-
csolatos környezetvédelmi jellemzõk. Az elmondottak-
ból következik például a lágy mellékkõzetek közé te-
lepült, tektonizált, nagy kéntartalmú, csak mélymû-
veléssel kitermelhetõ hazai szénelõfordulások hát-
ránya.

A fenti megállapítások helyességét nem csökkenti,
ha adott helyen és idõben a szénvagyon igénybevételét
ettõl eltérítik. Például nem létezõ, � vagy rossz ener-
giapolitika, energiellátás-biztonsági, foglalkoztatási stb.
szempontok miatt. Ezek számbavétele azonban � elõre
is tekintõ � gazdaságpolitikai feladat. Szigorúan szak-
mai alapon tárgyalt témában viszont nincs helye a poli-
tikának.
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