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A telepítéselmélet körébe tartozó költségfüggvényekre vonatkozó ismere-
tek bővülése, a hazai széntermelés minőségfüggvénves költséghatárának meg-
állapítása és az ezzel összehasonlítandó növekményköltségek elméletének 
tisztázása lehetővé, a gazdasági mechanizmus reformjának előkészítése szük-
ségessé tette, hogy az egy-egy bányaüzemre vonatkozó vizsgálatokra alapozva, 
országos méretekben határozzuk meg: a népgazdaság távlati szénigényét 
milyen paraméterekkel jellemezhető bányaüzemek, illetve milyen bányaválasz-
tékú termelési struktúra mellett lehet a leggazdaságosabban kielégíteni. 
Az első, ilyen jellegű hazai vizsgálatról — melyről Z A M B Ó J . levelező tag referá-
tuma is említést tesz — célszerűnek látszik kissé részletesebb jelentést tenni 
az Osztálynak. 

A vizsgálat elvégzésére 1966-ban került sor. E célból a Nehézipari Minisz-
tériumban — T Ó T H M I K L Ó S kandidátus vezetésével — munkabizottságot 
hoztak létre a Minisztérium, a Bányászati Kutató Intézet, a Bányászati Tervező 
Intézet, valamint az Országos Energiagazdálkodási Hatóság szakembereinek 
bevonásával, mely bizottság első lépésben kialakította a vizsgálat metodikáját, 
irányította a szénbányászati trösztöknél és a Bányászati Tervező Intézetben 
lebonyolított bányaegyedi vizsgálatokat, majd ezek eredményeinek felhasz-
nálásával elvégezte a megfelelő matematikai programozást.* 

A bányaegyedi vizsgálatok során — 138 működő és épülő bányaüzemre 
nézve — a célszerű technológiai fejlesztési lehetőségek mérlegelésével össze-
kapcsoltán számba vettük az egyes bányáknak a negyedik ötéves tervidőszak 
közepe (cca 1973) tá ján elérhető különböző termelési szintjeihez, illetve ezen 
szintek közötti növekményeihez tartozó legfontosabb műszaki-gazdasági 
paramétereit. A bányaegyedi termelési optimum kritériuma, illetve ezt köve-
tően a programozás célfüggvénye a megfelelő távlatra számba vett kalorikus 
termelési érték és a kalorikus termelési költség különbözeteként adott fajlagos 

* A vizsgálat módszereiről és eredményeiről részletes ismertetést ad T Ó T H M I K L Ó S : 
A szénigények optimális kielégítése lehetőségeinek és feltételeinek vizsgálata (Bányászat i 
Lapok 99, 433, 1966.) és A hazai szénbányászat optimális termelési s t ruktúrájának kialakí-
tására irányuló vizsgálatok eredményei (Bányászati Lapok, 100, 73, 1967) című tanu lmányá-
ban. 
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nyereség maximálása volt. Megállapítva, hogy melyek azok a széntermelési 
szintvariánsok, melyek az egyes bányákban 1973-ig elérhetők, és utána is 
tar thatók, 65 bányá t eleve ki kellett rekeszteni a vizsgálatból. A fennmaradó 
termelési lehetőségeket ezután úgy programoztuk, hogy a vázolt célfüggvény 
mellett először egyetlen korlátozó feltételt szabtunk, éspedig azt, hogy az orszá-
gos összes szénkalóriatermelés éppen az ezen időszakra vonatkozó tervszámmal 
legyen egyenlő. így az ideálisan optimális termelési struktúrához jutot tunk. 
Ennek ismeretében további korlátozó feltételeket vettünk figyelembe, éspedig 

— megkötöttük a kokszolható és a durvaszén alsó mennyiségi határát , 
— előírtuk a célfogyasztói kapcsolatok teljesülésének igényét, 
— maximáltuk a beruházási lehetőségeket, 
— és olyan előírásokat tet tünk a munkaerőszükséglet tekintetében, 

hogy ne lépjenek fel lokálisan sem áthidalhatatlan foglalkoztatási problémák. 
Az így kiadódó, realizálható optimális program szerint 1973 tájára 

elérhető és az 1965-ben elért helyzetet összehasonlítva megállapítható, hogy 
1973 táján több, mint kétszer nagyobb lesz az egy aknára eső termelés, új 
bányaépítést nem szükséges kezdeni, kb. 40%-kal nagyobb lehet a munka-
termelékenység és cca évi 1,2 milliárd Ft-tal növelhető a magyar szénbányászat 
számviteli nyeresége. Ezen program realizálása természetesen számos, elsősor-
ban munkaügyi probléma megoldását igényli, hiszen olyan struktúraátalakítás-
ról van szó, melynek során a cca 100 Tkcal/év termelési terv leggazdaságosabb 
teljesítéséhez cca 19 — 20 Tkcal/év-nyi gazdaságtalan termelési kapacitást 
likvidálni, s a nyereséges bányákban ugyanilyen mértékű kapacitásbővítést 
szükséges végezni. 

Minthogy a gazdaságtalan kapacitásoknak gazdaságosokkal való fel-
cserélése szükségszerűen máris kezdetét vette a teljes energiastruktúra átala-
kításon belül, ezért állíthatjuk, hogy a kissé késve, de még nem későn felismert 
probléma tudományos megoldása segítette feltárni azokat a lehetőségeket, 
melyek realizálása esetén a hazai szénbányászat felveheti a versenyt a más 
energiahordozókkal. Hangsúlyozni kell, hogy a vázolt tevékenység jól példázza 
a tervezés tudományos alapjainak bővülését, az elméleti tudományos ered-
ményeknek az ipari gyakorlatban való, igen rövid időn belüli felhasználását, 
a tudománynak gyorsan hatékony termelőerővé válását. 
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