
A kiegyenlítő rakodókról* 
F B I T S C H A N T A L főmérnök O E F 

A z erdőgazdaságok és a fűrész- és lemezipari vállalatok, valamint az egyéb át
vevő felek közötti együttműködés továbbfejlesztése szempontjából indokolt részle
teiben megvizsgálni, hogy a legmagasabb fokú együttműködés és a leggazdaságosabb 
szállítási eljárás hogyan alakítható ki . A kérdés lényege az erdőgazdaságok szállítási 
és a faipar árufogadási kapacitása közötti különbségben rejlik, illetve abban, hogy 
jobb kapacitáskihasználás érdekében mennyire lehet a szállítások egyenletességét 
biztosítani. E z utóbbit vizsgálva külön kel l tárgyalni az évi egyenletes szállítás kér
dését, és külön az egyenletes szállításon belül jelentkező hétvégi, illetve napi csúcsok 
kialakulásának okait. 

A faipar oldaláról nézve nyilvánvaló, hogy minél egyenletesebb az áru érkezése, 
annál kisebb rakodólétszámmal, tehát annál gazdaságosabban tudja megoldani az 
érkező áru kiterhelését és a rönktérre való mozgatását. Kevesebb létszámú, de szak
szerűen kiképzett és begyakorolt munkás nagyobb termelékenységgel dolgozik. A z 
időszakosan jelentkező csúcsok felszámolására bevetett dolgozók szakképzettségének 
hiánya, gyakorlatlansága, nem előnyös s a kifizetett túlórák a költségeket emelik. 
Végül pedig krit ikus esetekben az egyes munkagépektől elvont és a kirakáshoz be
állított dolgozók miatt az egész belső üzemszervezés akadozik vagy felborul, a m u n 
kahelyeken és a készárutéren torlódások állnak elő. H a pedig a magas kocsiállásidők 
miatt a vasút áruforgalmi korlátozást rendel el az üzemre, megszenvedik ezt az 
erdőgazdaságok is, mert esetleg éppen a szállításra legalkalmasabb időben kel l be
szüntetni feladásaikat. Emiatt állomásaik túl telítődhetnek s egész anyagmozgatásuk 
tervszerűsége felborulhat. 

A z évi egyenletes szállítást megközelítőleg vagy legalábbis a szükséges mértékig 
meg lehet oldani az erdőgazdaságok és a faipari üzemek által közös megállapodással, 
helyes ütemezéssel kötött szállítási szerződések betartásával. Ezt az egyenletességet 
csak két tényező befolyásolja, nevezetesen a fülledékeny rönkök szállításának szük
ségszerű határideje s a vasúti őszi csúcsforgalom szállítási nehézségei. 

A fülledékeny rönk érkezésének túlzott mértékét csökkenteni lehet a faipari üze
mek kapacitásához, gépi és gőzölő berendezéséhez mért helyes elosztással. A z őszi 
hónapok csökkenő szállításait általában nem lehet károsnak mondani, ezt az időt 
mind a fa ipan üzemek, mind az erdőgazdaságok egyaránt jól fel tudják használni 
nagyobb mértékű felújítások, raktárrendezések stb. elvégzésére. Minthogy ugyanezen 
időszakban bizonyos mértékű munkáshiány szokott jelentkezni az ipari üzemeknél, 
az erdőgazdaságoknál egyaránt, a kényszerű k ; sebb mértékű üzemvitel bizonyos fokig 
kedvező is. Végül van még egy harmadik zavaró tényező is: az importszállítmányok. 
Jelentkezésük teljesen rendszertelen s igen magas fokban lökésszerű. Ebben a vonat
kozásban jelenleg csak a vasút időben, már a határállomásról történő előjelentése 
s a faipari üzemek s erdőgazdaságok oly szoros és rugalmas kapcsolata segít, amely
nek révén az időben vett előielentés után, — ha szükséges — a belföldi szállítás az 
érdekelt üzemre teljesen leállítható. 

A hétvégi és napi ingadozások krit ikusabb helyzet elé állítják a fogadó felet 
s megszüntetésük nehezebb. A szerfaküldemények mennyiségének és a feladás idő
pontjának megszabása ugyanis nem mentesíti a faipari üzemeket egy-égy napi lökés
szerű tömeges beérkezés alól. A vasúti szállítás időtartama ugyanis nem teljesen 
függvénye a távolságnak s így a távolabb feladott küldemény korábban érkezhet 
meg, mint a közelebbről feladott, sőt ugyanazon viszonylatban feladott küldemények 
közül is a későbben feladott hamarább érkezhet be, mimt a korábbi. Ez a jelenség 
a vasúti elegygyűjtéssel s a gazdaságos vasúti vontatással függ össze és sem a faipar, 
sem az erdőgazdaságok nem befolyásolhatják. Emiatt további szervezési intézkedé
sekkel a küldemények tömeges beérkezése, illetve a kimagasló naoi csúcsok képző
dése nem befolyásolható. A faivari üzemek kirakó kapacitását tehát olyan mérték
ben kell fejleszteni, hogy a napi ingadozásokkal meg tudjanak birkózni. 

A vasútnak a szállításokkal szemben támasztott követelményei egyeznek a faipari 
üzemek kívánalmaival: a vasút ugyancsak a kapacitás legnagyobbmérvű kihaszná
lása érdekében a lehető legnagyobb egyenletességre törekszik; mégis avval a kivé
tellel, hogy az őszi időszakban, a mezőgazdasági tömegáruk szállításának (cukorréoa, 
burgonya, len, gyümölcs stb.) szükségszerűen kötött ideje alatt a faanyagok szállí
tása csak a feltétlenül szükségesre korlátoztassék. 
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Erdőgazdaságaink szempontjából a helyes kapacitáskihasználás és gazdaságos
ság ellentétes irányú. Miként a mezőgazdaságban az aratás, hasonlóképpen az erdő
gazdaságban a fa döntése és feldolgozása idényszerű. A fát téli lombtalan állapotá
ban kell vágni, mert a tenyészidőben kitermelt, nedvében levő fa kiszárítása nehezebb, 
műszaki tulajdonságai rosszabbak. Egyes fafajok még a tenyészidőn kívül termelve is 
annyira hajlamosak a befülledésre, hogy azokat még a tavasz folyamán fel ke l l 
dolgozni, vagy különleges módon kell tárolni. A fahasználatok egy részének a késő 
tavaszi vagy kora nyári Időre való eltolásával a termelési csúcsot ugyan csökkenteni 
lehet, de növekszik a minőségi romlás veszélye, s ezért ezt alkalmazni csak mérsé
kelten szabad s emiatt az egyenletesség teljesen mégsem oldható meg. E n n e k követ
keztében a fahasználat zöme mégis a késő őszi, illetőleg a téli időszakra esik. F o k o 
zott mértékben áll ez az idényszerűség közelítésre és kiszállításra is. 

Kétségtelen, hogy a vágásterületen fekvő faanyagnak a feladóállomásra vagy a 
közelben fekvő fogyasztóhoz való elszállítása akkor a leggazdaságosabb, ha a fa 
anyagot a tőtől egyetlen munkafolyamatban ugyanazon a szállító eszközön m i n d e n 
átrakás nélkül tudjuk rendeltetési helyére eljuttatni. 

A szállításnak ez a módja, a közvetlen szállítás csak kevés esetben és igen ked
vező körülmények között valósítható meg és leginkább kis fakészletekkel rendelkező 
sík vidéki erdeinkre jellemző. 

A z eddigi tapasztalatok és vizsgálódások azt mutatják, hogy domb- és hegyvidéki 
erdeinkben többé-kevésbé elég élesen három munkafázisra különül el az előbb emlí
tett munkafolyamat, a közelítésre, kiszállításra és a szállításra, s így a közvetlen szál
lítás helyett szakaszos szállítás valósul meg. Ez a munkafolyamat a szállító ' eszköz 
változtatása következtében átrakást, közbeeső tárolást igényel, ami szükségszerűen 
nagyobb költségkihatással jár. Tapasztaltuk, hogy országos szinten az anyagmozgatás 
során a faanyagot 2,5—2,8-szer ke l l kézbe venni a közelítéshez és kiszállí
táshoz használható eszközöktől, a terepalakulástól és a szállítópályától függően. Á l 
talában tehát költségesebb volta ellenére szakaszosan szállítunk, mert erdőművelési, 
technikai és gazdaságossági meggondolások ezt teszik csak lehetővé. 

A mezőgazdasági termelésre alkalmas, a hegyvidékkel szemben kevesebb csa
padéka síkságok és enyhe dombvidéki mezőgazdasági területeibe ékelt kisebb-nagyobb 
erdők fatömegei s a nagyobb mértékben gyakorolt tarvágás lehetővé teszi az év 
legnagyobb részében a tőtől a feladóállomásig való közvetlen szállítást. Itt vagy 
a feladóállomásokra való szállítást ke l l és gyakran lehet is egyenletesen megoldani, 
vagy ha erre mód van, a feladóállomásokon kell a faanyagot megfelelően készletezni 
s onnan egyenletesen közforgalomba bocsátani. Ezek a vidékek azok, ahol a köz
vetlen szállítás, mint leggazdaságosabb szállítási mód, leginkább megvalósítható. Is
mételten le ke l l azonban szögezni, hogy tervszerű és egyenletes szállítás csak igen 
kedvező viszonyok között végezhető, mert megfelelő vasútállomási rakodó, illetve 
vasútállomási készletképzés nélkül a szállítás függvénye marad az időjárási és út
viszonyoknak. Ebben az esetben — ha mégis szállítani kel l — az erőltetett szállítás 
tönkre teheti az dgásállatokat és a szállító gépeket. N e m lehet kihasználni azt a z 
időpontot, amikor a szállítás a legtermelékenyebb és így a leggazdaságosabb. A köz
vetlen, tőtől való elszállításnál elesik az áru gyűjtögetésével való célszerű és a 
szállítási szerződéseknek megfelelő árurendezés, gyakoribbá válik az átvevő részéről 
Eiz árukifogásolás. S ebben az esetben a közvetlen szállítás gazdaságossága jelenté
kenyen csökken. 

Hegyvidékeink üzemi szállítási viszonyai már lényegesen mások. A közvetlen 
szállítás csak ritkán valósítható meg s a szakaszos szállítás módszeréhez ke l l folya
modni. Hegyvidéki erdeink legnagyobb részében n e m lehet ugyanazon szállító esz
közzel megközelíteni a tő mellett fekvő anyagot, amivel a távolabbra fekvő feladó
állomást is gazdaságosan el lehet érni. Erdőművelési okok, főként a felújító vágások 
ujulat- és talajvédelme miatt szükséges kíméletes közelítés megkívánja a szállítás 
elválasztását a közelítéstől. A z eddig bevezetett és bevezetendő közelítési módok, a 
csúsztatás, csörlőzés, kötélpályás megoldások szükségszerűen szakaszokra bontják a 
szállítás munkafolyamatát. A termőtalajon mozgó közelítési eszközök hatása az idő
járási viszonyok szerint igen eltérő s kíméletes alkalmazásuk szűk időszakban bizto
sítható, s ezért megfelelő időszakban való lökésszerű bevetésük igen fontos erdő 
művelési érdek. A közelítéssel szemben elfoglalt szemléletünket meg kel l változtassa 
az a tény is, hogy iparifa kihozatalunk az elmúlt 12 év alatt közel háromszorosára 
növekedett s így nemcsak a kiszállítandó anyag mérete, hanem a távolsági forga
lomba való hozatal időpontja is megváltozott. A nagyobb méretű ipanifa kíméletes 
kiközelítése újabb eljárásokat, fokozottabb alkalmazkodást igényel az újulat és a 
talaj állapotához, és jelentékenyen növeli a közelítés lökésszerűségét. 



Fogaterő viszonyainkban, beállott változások is megváltoztatták a szállítás mód
ját. Míg a múltban a távolsági értékesítésre kerülő anyagnak mintegy háromnegyed 
részét fogatok szállították a feladóállomásokra vagy a közeli felhasználókhoz, addig 
ma már egynegyed részét sem éri el a fogatos szállítás. A fogat gazdaságos kihasz
nálása rendkívül érzékeny a szállítási távolság növekedése iránt, ezért azt a leg
rövidebb távolságokra, a közelítésre kellett visszaszorítani: kel l tenni ezt annál 
is inkább, mert az állati vonóerővel rövid szakaszon rendkívül túlterhelhető és így a 
legnehezebb terepviszonyok között mutatkoznak meg legnagyobb előnyei. 

A nagy fejlődés ellenére az erdőgazdaságok szállítópályái m a is külterjeseknek 
mondhatók. A feltáró utak nem jutnak el a vágások közelébe s reájuk a kiközelített 
anyag csak a gyűjtőutakon keresztül juthat el. A gyűjtőutak műszaki jellemzői 
azonban alapvető gazdasági okokból alacsonyabbak, mint a feltáró utaké, ezért a k i 
szállítás — bár kevésbé, mint a közelítés — még mindig függvénye marad az idő
járásnak. A pálya állapotának megőrzése, a gazdaságos vontatás itt is lökésszerű 
munkát kíván. G y a k r a n — főleg, ha a viszonylag rövid földút végétől még hosszabb 
kőpályás úton kell az anyagot továbbmozgatni, — a gazdaságos szállítás érdekében 
szállító eszközt kel l cserélni és így a közelítés, végén mutatkozó gyűjtőhely és a k i 
szállítás befejeztével szükséges átrakás egy újabb rakodó kiképzését, a közbenső, 
vagy újabban kiegyenlítő rakodónak nevezett rakodó kialakítását teszi szükségessé. 
A szálban, illetve szállítható hosszban való közelítés és kiszállítás bevezetése szük
ségszerűen feltételezi a hosztolás elvégzésére is alkalmas közbenső rakodó telepíté
sét. A kötélpályák, csörlők fokozottabb alkalmazása, a rakodógépek bevezetése majd 
rákényszeríti az erdőgazdaságokat a közelítés és kiszállítás fent említett módjára, 
mert ezeknél a gépek termelékenységét s így gazdaságosságát is döntően befo
lyásolja az egy fogással megmozgatott súly. Minél inkább megközelíti az egy fogás
sal megmozgatott súly a kötélpályák, csörlők, daruk legkedvezőbb teherbírását, annál 
termelékenyebb lesz a munkájuk. 

A kiegyenlítő rakodó már nagyobb fatömegek befogadására, rendezésére és szak
szerű tárolására alkalmas kivitelben készül. Irt a tárolás választék, minőség, átvevők, 
illetve szállítási irányok szerint történik, szükségszerűen egyes választékok átdol
gozhatok, vagy akár fagyártmány ̂ termelő hely is berendezhető. Szállítható hosszban 
való közelítés és kiszállítás esetén e rakadókon történik a választékok kialakítása. 
Hegyvidéki erdőkben tehát — egyes kedvező kivételektől eltekintve — a szakaszos 
szállítás szükségszerű. A közelítés és kiszállítás a kiegyenlítő rakodóig lökésszerű, 
a szállítás a kiegyenlítő rakodótól a feladóállomásig vagy a közeli fogyasztóig a kí
vánt mértékig egyenletes. 

A aévi közelítő és kiszállító eszközök tömegesebb alfcalmpzása e műveleteket 
még lökésszerfibbé teszi, mint amilyen az az állati vonóerő alkalmazása idejében 
volt. Ennek oka egyrészt nagyobb termelékenységükben rejlik, másrészt abban, hogy 
kisebb túlterhe]hetősé<!ük miatt a pálya iránt érzékenyebbek. Végül üzemeltetésük 
Idké^zerűen a leiaazdaságo^abb. 

Természetes, hogy a szállítás előbb vázolt szakaszossága nem fog mindig az előbb 
leírt séma szerint jelentkezni. Adott viszonyok mellett egyik vagy másik szakasza 
el is maradhat a műszaki lehetőségek s a gazdaságosság elvének szem előtt tartása 
alapján. 

A vasúti rakodók is szolgálhatnak a lökésszerű üzemi szállítások kiegyenlítésére, 
s i lyenkor felesleges a kiszállítási szakasz véeén kiegyenlítő rakodót telepíteni. O r 
szágos viszonylatban azonban vasúti rakodóhiánnyal küzdünk s a népgazdaság ál
landóan emelkedő szállítási feladatait tekintve a rakodóhiány valószínűleg még nö
vekedni fog. Egyes vasúti rakodóinkat az őszi csúcsforgalom alatt máris következe
tesen igénybe veszik s ott hónapokon át nincs készlettárolásra mód. Hegyvidéki 
erdeinkben a szakaszos szállítás nemcsak műszaki szükségszerűség, de egyben a szál
lítás eddig is gyakorolt, célravezető s az adott viszonyok közt kedvező módja is. 
Előnye, hogy a közelítés és kiszállítás lökésszerűsége mellett egyenletes szállítást és 
rakodást tud biztosítani, teljes mértékben kielégítheti a faipari üzemek és a vasút 
egyenletes szállításra irányuló kívánságát. 

A kiegyenlítő rakodón keresztül való szállítás az erdőgazdaságoknak is előnyt 
jelent. A közelítés és kiszállítás lökésszerűségével . biztosítani tudja az újulat és a 
termőtalaj védelmét, teljes mértékben kihasználhatják a földutak szállításra legal
kalmasabb állapotát, helyesen választhatják meg az alkalmazandó fuvareszközt, a 
\Tontató, gépkocsi és erdei vasúti szállításokat a legjobb technológia szerint szervez
hetik meg, csökkennek az erdei utak és gének karbantartásának és felújításának 
költségei. Ezek egyben a legolcsóbb üzemi szállítást is jelentik. 

Kiválóan érvényesülnek az erdőgazdasági szállításokra oly jellemző gyűjtögető 



szállítás előnyei, mód v a n az anyag megfelelő osztályozására, átdolgozására, címzett 
és útirány szerinti tárolására. A z átdolgozás lehetősége, a szállítási szerződések p o n 
tos és időbeni teljesítése, a viták, kötbérek és átvételi nehézségek csökkentése és 
végül, de éppen n e m utolsósorban a helyesen tárolt rönkanyagnál elmaradó minő
ségi értékcsökkenés, gazdasági eredményben is mutatkozni fog. 

Nyilvánvaló, hogy a kiegyenlítő rakodók építése és fenntartása, a többszörös 
átrakás költségtöbbletet jelent a közvetlen szállítással szemben, véleményünk sze
rint azonban ez nem olyan mértékű, ami a pénzben felmérhető és a pénzben fel nem 
mérhető állománynevelési, minőségmegőrzési és értékesítési előnyökkel ne állana 
arányban. H a tényként fogadjuk is el, hogy a szakaszos szállítás nagyobb ráfordítást 
igényel, mint a közvetlen szállítás, akkor is nyílt kérdés marad , hogy az újulat és a 
talaj megóvása, a rönkök minőségi állapotának megőrzése népgazdasági szempont
ból n e m jelent-e többet m i n t a többletráfordítás értéke, annál is inkább, mert a terv
szerű és egyenletes szállítás esetén a fűrészüzemek fogadási viszonyai megjavulnak 
s gazdaságosabbá válnak. A z egyenletesebb áruérkezés egyben azt is jelenti, hogy a 
fűrészüzemekben is helyesebben tudják a rönköt tárolni, osztályozni, ami további 
minőségi megóvást és jobb kihozatal i eredményez. 

A fa ipari üzemek rönktánolási és kirakási problémáit vizsgálva megállapíthat
juk, hogy a helyzet kialakulására több tényező volt befolyással. A felszabadulás 
előtt jóval több aoró és közénfűrész működött, amelyeket az egységes vezetés, gazda
ságossági okok stb. miatt felszámoltak. A jelenleg üzemeltetett nagyobb fűrészekre 
jóval több fatömeg esik, m i n t amire tulajdonképpen tervezve voltak. Ű j gépek be
állításával, a műszakok számának emelésével a kapacitást lehetett emelni , változat
lanok m a r a d t a k azonban a rönk- és készáruterek. A városok lassan túlnőtték és kö
rülölelték az egykor szabadon álló üzemeket és így területnagyobbításra a legtöbb 
helyen nincs mód. E n n e k következtében gyakran a biztonságos üzemeltetéshez szük
séges készletek tárolására is alig v a n hely, túlzsúfoltság esetén a rönktéri technológia 
szenved. A megnövekedett feladatokhoz képest a kirakodóberendezések is csak 
kevéssé növekedtek s a belső anyagmozgatás berendezései sem fejlődtek kielégítően. 
Tapasztaltuk, hogy egyes fa ipari üzemek túlzsúfolt rönktér mellett is egyes minősé
gekben hiányt szenvedtek, s fogadási nehézségük ellenére sürgős és soronkívüli szál
lításokat kértek. 

Ezzel szemben az erdők fokozottabb feltárása, a termelésben és a szállításban 
egyre hatékonyabbá váló gépesítés s nem utolsósorban a nagyobb iparifakihozatal 
a két fél közötti szakadékot továbbra is szélesíti, mert a nyereségvisszatérítéses rend
szer a népgazdasági érdek elmellőzésével is. kiegyenlítés nélkül közvetlen szállításra 
sarkal l ja az erdőgazdaságokat s a lökésszerű szállítás következtében eldugult feladó
állomások tehermentesítésére a terven felül vagy kívül kapható vasúti kocsikat is 
megrakják. 

Tapasztalataink szerint az üzemi szállításszervezés hiánya is gátolja az erdő
gazdaság és a faipar együttműködésének kellő kifejlődését, mert sem a szállítási, 
sem az anyagforgalmi előadó n e m tudja megmondani , hogy egyes választékok és m i 
nőségek m i k o r érkeznek be a feladóállomásokra. Ezért gyakori jelenség egyes erdő
gazdaságoknál, hogy a szállítási szerződések időben való teljesítése érdekében csak 
meghatározott választékot vagy minőséget közelítetnek k i , ami merőben gazdaság
talan. Míg a fatermelés és a távolsági elszállítás tervezésen nyugszik, addig a közbe
eső művelet, a tőtől a feladóállomásig való művelet nincs tervezve. E n n e k hiányára 
vezethető vissza a közlekedési tervezésben is mutatkozó nagyfokú pontatlanság: ezek 
a tervek ugyanis m a a szállítási szerződéseken alapulnak, amelyek nincsenek össze
hangolva az üzemi szállításokkal. így sem a szállítási szerződések, sem a közlekedési 
szállítási tervek n e m bonyolíthatók le kellő pontossággal. A fakitermelési tervet k i 
ke l l egészíteni anyagmozgatási tervekkel, ennek alapján az anyagforgalmi előadó 
e l tudja készíteni a szállítási, szerződési és együttműködési javaslatát, s a tárgyalás 
során ismeretében lesz, hogy m i l y e n engedményeket tehet a fűrészüzemek kívánsá
gainak kielégítésére. A z üzemi szállítási tervek készítése komoly segítsége lesz szál
lítás-szervezésünk fejlődésének is, mert azok megszabják a kiszállításban és szállí
tásiban alkalmazandó gépek nemét, számát, a szükséges munkáslétszámot, teljesít
ményt stb.-t. 

. Pártatlanul megvizsgálva tehát az erdőgazdaságok és a fa ipar i vállalatok hely
zetét, megállapításunk az, hogy a rönkterek nagyobb arányú fejlesztésének lehetet
lensége miatt a fűrészüzemek tároló kapacitásukat fejleszteni csak szűk határok 
közt tudják. Viszont az erdőgazdaságok a lökésszerű szállítás és az egyenletes rakodás 
kérdését meg tudják oldani, ha ugyanakkor a faipar is mindent elkövet a rönkterek 



bővítése, a kirakóberendezés növelése, az iparvágányok és belső szállítási hálózat 
megjavítása érdekében. 

* 
Megállapításaink ellenére sem képzeljük azonban, hogy az erdőgazdaságokat 

máról holnapra nagy költséggel kiépített kiegyenlítő rakodókkal lássuk el, s minden 
faanyagot a kiegyenlítő rakodókon vigyünk keresztül. A kiegyenlítő rakodók rend
szerét rendkívül rugalmasan s mindenkor az adott helyzethez simulóan kívánjuk 
alkalmazni. 

Sík- és alacsonydombvidéki erdőkben kiegyenlítő-rakodót alkalmazni legtöbb
ször nem is kell, feltéve, ha a kiegyenlítést a megfelelő útviszonyok vagy a vasút
állomási rakodó méretei lehetővé teszik. Magasabb dombvidéki és hegyvidéki erdők 
nagyobb fakészleteire vonatkozóan már szükséges a kiegyenlítés, ezt azonban az 
adott helyzethez mérten a gyűjtőhelyen, közbenső rakodón vagy a feladóállomáson 
egyaránt el lehet végezni. 

A kiegyenlítő rakodók helyét mindenkor a szállítás irányában ott kell meg
választani, ahonnan rendkívüli időjárástól eltekintve, tehát az év legnagyobb ré
szében gépjárművel a feladóállomás vagy a közeli felhasználó elérhető. Egyes ese
tekben az is elégséges, ha csak a szállításra betervezett időben elégíti k i ezt a fel
tételt. Méretének akkorának kel l lennie, hogy a lökésszerűen érkező és egyenletesen 
elszállítandó faanyag várható legnagyobb raktári készlete tárolható legyen. A rako
dót kiképezni úgy kell , hogy az átrakást megkönnyítse s a szakszerű tárolást bizto
sítsa. Gépi rakodóeszközök hiányában oldalrakodó kívánatos, a szakszerű tárolás 
érdekében betontuskókra helyezett ászokfákkal, betonászkokkal vagy legalább meg
felelő méretű faászkokkal látandó el. 

Az erdőgazdaságok 1956/57. évi eredményromlásainak 
vizsgálata 

S Ü T Ő D E Z S Ő főelőadó, Pénzügyminisztérium 

I. 
A z 1957. évben — a népgazdaság más ágazataihoz hasonlóan — az erdőgazdasá

gokra vonatkozóan is kidolgoztuk és bevezettük az anyagi ösztönzést biztosító új 
pénzgazdálkodási rendszert. E z a rendszer a gazdálkodásban elért nyereség merté
kétől függően az erdőgazdaságok dolgozóinak anyagi érdekeltségét érvényesíti. A z 
új pénzgazdálkodási rendszer anyagilag arra ösztönzi az erdőgazdaságok dolgozóit, 
hogy a jóváhagyott terveket pénzügyileg gazdaságosabban teljesítsék, mert ennek 
révén nyereségrészesedést kapnak. 

Nyilvánvaló, hogy csak olyan tervtúlteljesítésért fizethető nyereségrészesedés, 
ami népgazdasági érdeket szolgál. M i v e l a nyereségrészesedés a gazdaság részlet
tervében jóváhagyott vállalati eredmény túlteljesítése után fizethető, az irányító 
szervnek biztosítani kell , hogy minden gazdaság — adottságait és körülményeit 
messzemenően figyelembe vevő — reálisan feszített tervfeladatot kapjon. 

A z 1956—57. gazdasági évi terveknek egyes erdőgazdaságok által történt túl
teljesítése — a mérlegfelülvizsgálat alapján — azt bizonyította, hogy a tervlebon
tás nem volt teljesen mentes a hibáktól. Egyes erdőgazdaságoknak sikerült laza 
tervfeladatokat „kiharcolni". (Például a mecseki gazdaság iparifakihozatala 1955— 
1956. gazdasági évben 47% volt, 1956—57. gazdasági évre 37%-ot tervezett, tény
száma 45% volt). A gazdaságok egy része a végrehajtás során önkényesen — felte
hetően a nyereségrészesedés biztosítása érdekében — eltért a tervben rögzített fe l 
adatoktól. (Például az északzalai erdőgazdaság fenyőtúlteljestése.) 

Ezek és ehhez hasonló tervszerűtlenségek tették szükségessé, hogy a mérleg
felülvizsgálat során az eredményt befolyásoló ilyen tényezőkkel korrigáljuk a több
letnyereség összegét. 

A gazdaságok vezetőinek látniok kel l , hogy az állam igen komoly terheket vál
lalt magára a nyereségrészesedési rendszer bevezetésével. 

* Megvi ta tás c é l j á b ó l köz l i a szerkesz tő bizot tság. 


