
A FAGAZDASÁG FEJLESZTÉSE ÉS AZ FKI KUTATÁSOK 

DESSEWFFY IMRE 

Az MSZMP KB múlt évi, július 2-i állásfoglalása a gazdasági-társadalmi ki
bontakozás programjával kapcsolatosan, az 1986. évi novemberi KB-határo-
zat alapján került kidolgozásra. A feldolgozó szakágazatokra vonatkozóan az 
állásfoglalásból a következők kiemelését tartom szükségesnek: 

— feladatunk az intenzív fejlődési szakaszra való áttérés féltételeinek biz
tosítása; 

— a termelési szerkezet szükséges átalakítása; 
— a nemzetközi versenyképesség javítása; 
— a műszaki fejlesztés felgyorsítása. 

Az utóbbi alapvetően kell, hogy szolgálja a ráfordítások csökkentését és 
összességében a termelési tevékenység hatékonyságának javítását. 

— A feladatok megoldásához az állásfoglalás alapján — főleg az idézett cé
lok érdekében — messzemenően szükséges figyelembe venni elsősorban a 
szocialista országokkal realizálható együttműködést, de kiemelten fontos 
a tőkés országokkal is az ésszerű termelési, fejlesztési kapcsolatok építése 
úgy, hogy azok segítsék a hazai műszaki haladást, a korszerű termelési 
eljárások elterjedését. 

— A júliusi állásfoglalás döntése alapján kidolgozott kormány-munkaprogram 
még konkrétabban fogalmazza a feladatokat. Célul tűzi: 
— hogy a szerkezetátalakítási programok megvalósításában az állam nö

vekvő szerepe biztosítsa azok realizálását, 
— alapvető feladatnak tekinti a műszaki fejlődést. Űgy foglal állást, 

hogy gazdaságunk korszerűsítését meg kell gyorsítani, javítani keU 
alkalmazkodóképességünket a gazdasági, tudományos és technológiai 
változásokhoz. Követelményként támasztja, hogy az átalakítás tartós 
nemzetközi műszaki-gazdasági irányzatokra épüljön, 

— a kormányprogram megállapítja, hogy a felelősségi körébe kell vonni 
az alapanyagipart is (a mi viszonyaink között tehát az alapanyaggyár
tó faipart is), 

— szintén kormányfelelősséget rögzít a technológiai és szerkezeti meg
újulási folyamatokat szolgáló tudományos kutatás és műszaki fejlesz
tés működési feltételeinek biztosítására, 

— ugyanakkor megállapítja, hogy fontos kérdés a nemzetközi együttmű
ködések fejlesztése, de legalább ezzel azonos hangsúllyal az eredmé
nyek realizálásában, alkalmazásában történő előrelépés. 

Konkrétan az MTA—MÉM erdészeti bizottság feladata az, hogy a MÉM 
1988—1990-re vonatkozóan kidolgozott munkaprogramjának fagazdasági terüle
tét illetően rögzítse: 

— mivel tudja segíteni a program megalapozását, jó végrehajtását; 
— milyen kutatási programokat ítél szükségesnek a VIII . ötéves terv in

dításához. 

A feladatokat illetően véleményemet, javaslataimat, a lehetőségeket és prob
lémákat az alábbiakban kísérelem meg felvázolni: 



A fafeldolgozás területén a munkaprogram alapján az alábbi célokat lehet rögzíteni: 

1. Feldolgozási veszteségek csökkentése. 
2. Magasabb feldolgozottsági szint elérése és minőségjavítás a tevékenység 

valamennyi területén. 
3. A vállalati fejlesztési lehetőségek szelektív felhasználása olyan területeken, 

ahol azok gyorsan megvalósíthatók és exportképes termékeket eredményez
nek. 

4. Változatlanul fontos a lakásépítési tevékenységhez a hozzájárulás az építő-
fa-ellátás javításával. 

5. A kutatás iránti — gyakorlati élet által támasztott — igények konkrét meg
fogalmazása. 

6. A hazai fejlesztés szellemi alapjának bővítése, részben a nemzetközi tudo
mányos információáramlás erősítésével, részben a külföldi eredmények adap
tációjával. 

7. Az eredményt nem ígérő, ugyanakkor jelentős anyagi erőt lekötő kutatásfej
lesztési munkák fokozatos felszámolása, ugyanakkor erősítése a hosszú tá
von alapozó és eredménnyel kecsegtető területeken folyó munkának. 

A MÉM-munkaprogram fagazdasági része előzőekben vázolt céljainak eléré
séhez megítélésem szerint a rövidebb távú időszakban már az alábbiakat le
het figyelembe venni: 

ad. 1. A véghasználati termelésből származó hosszúja jűrészipari szemléletű 
választékolásának terjesztése, továbbfejlesztése. (Referenciák: Ipolyvi-
déki EFAG Verőcemaros, bükk; Borsodi EFAG Parasznya, tölgy; 
Balatonfelvidéki EFAG Francivágás, bükk és tölgy; Zalai EFAG 
Lenti, erdeijenyő). Minden gazdálkodó szervezettel együttesen végre
hajtott kutatási-fejlesztési és kísérleti munka igazolta, hogy az eset
leges többletráfordításokat korrekcióként figyelembe véve is 5% nagy
ságrendű vagy azt meghaladó értéktöbbletet lehet realizálni. 
A rönkjelvágási tervek optimalizálása — a hazai viszonyokra adaptál
va — 3—4 éve gyakorlati alkalmazásra kerül (ÉRDÉRT Vállalat tu-
zséri és mátészalkai gyáregységei, jenyő; Tanulmányi Erdőgazdaság 
soproni üzeme, jenyő). Az eredmények gyakorlati alkalmazása min
denütt és egyértelműen — azonos feltételekre korrigálva — a bázishoz 
képest többletterméket eredményezett. Negatív eredmény, hogy a lom
bosra kísérletként kidolgozott vágásprogram első gyakorlati alkalma
zásával számottevő eredményt elérni nem sikerült. 

ad. 2. A magasabb feldolgozási szint — a feldolgozás törzsét jelentő fűrész
ipari termékek termelésében — az úgynevezett tömbösített termékek 
előállításában realizálódik. Ehhez szárítás, hibakiejtés, hossz- és szé
lességtoldás, felületi megmunkálás, ragasztás kapcsolódik. 
Néhány részterületen már konkrét műszaki eredmények születtek (RR-
tartók, váltótalpfák, SOFA- és DUTÉP-ablakok). Sajnos a megoldás 
nem vált széleskörűvé annak ellenére, hogy a rendelkezésre álló alap
anyagigény konfliktusát képes műszakilag megoldani. 
Sajnos azonban az eddigi szabályozás keretében a műszaki konfliktus 
megoldása ritkán találkozott konkrét gazdasági előny biztosításával. 
A fennálló alapanyag-ellátási helyzet azonban ismét és ismét felveti 
a megoldásban való előrehaladás szükségességét. Így legutóbb az Er
dészeti Termelésfejlesztési Társaság tudományos kutatással foglalkozó 
ülésén fogalmazódott meg, hogy a témával szervezetten és sokoldalúan, 



ágazati feladatként kellene foglalkozni. Ehhez bázisként rendelkezés
re áll az intézet mintegy negyedszázados, ezzel kapcsolatos tapaszta
lata, a továbbfejlesztés lehetősége. De a szellemi feltételeken túlme
nően, javasoltuk a társaság felé, hogy jelentsen be igényt a Világbank 
szerkezetátalakítási programjához való becsatlakozásra is. 
A minőségjavítás, illetve a környezet védelmével kapcsolatos — de tő
kés exportnál egyértelműen jelentkező — igények egyértelművé teszik, 
hogy a ragasztással készülő, elsősorban lapjellegű termékeknél bizto
sítani kell a szabadformaldehid-kibocsátás meghatározott szint alatt 
való maradását. E kérdés megoldásának első lépcsője a legkorszerűbb 
mérési módszerek megvalósítása. Ebben a tekintetben lépést tudtunk 
tartani a világban végbemenő folyamatokkal. 1987-től kezdődően il
letékes külföldi kutatóintézetekkel egyeztetett módszerekkel és köve
telményeknek megfelelően tud az intézet terméket minősíteni, s a tár
caprogram keretében megvalósítottuk a legkomplexebbnek ítélt, úgy
nevezett „nagykamrás" mérési módszert is. A kérdéssel kapcsolatosan 
a következő feladatok közé kell feltétlenül sorolni a szabadformalde
hid-kibocsátás csökkentése kémiai-technológiai lehetőségeinek minél tel
jesebb körű feltárását, illetve adaptálását. 

ad. 3. A fafeldolgozás területén végbemenő gyors műszaki fejlődés azt mu
tatja, hogy mind egyértelműbbé válik a magas technikai színvonalú, 
nagy termelékenységű, az elektronika lehetőségeit széleskörűen alkal
mazó faipari gépek alkalmazása. Tapasztalataink azt mutatják, hogy 
a termelőszervezetek egy-egy ilyen — a nemzetközi színvonalhoz való 
felzárkózást és versenyképességet biztosító — berendezés üzemeltetési 
feltételeit viszonylag hosszú idő alatt, sok veszteséggel képesek meg
valósítani. Ennek természetszerű, a gazdasági termelés velejárójának te
kinthető oka, hogy az üzemeltetés feladtait egyébként megfelelő fel
készültségű — de a vállalati életben sokirányú, más elfoglaltsággal és 
feladattal megbízott — személyek végzik. Megítélésünk az, hogy az in
novációnak erre a területére mindenképpen célszerű lenne minden 
esetben kutató-fejlesztő szervezet munkájának igénybevétele (CNC-fel-
sőmarógép, mikrofurnér előállítására is alkalmas, rostirányban késelő 
furnérgyártó berendezés). 

ad. 4. A népgazdasági terv szerint az új lakások tervezett számának előbbi
hez képest jelentős csökkenése (1988-ban 55 000) ellenére, az összeté
tel szerkezetének alapvető változása (kb. % részben családi ház), va
lamint a felújítás és korszerűsítések magas száma (összességében kb. 
annyi, mint a tervezett új lakásszám) egyértelművé teszik ebben a te
vékenységben a fatermékek iránti igénynövekedést. A fenyőellátás vár
ható és már korábban jelenkezett problémái mellett az ellátásban fe
lelős vállalatok szponzorálásával is feltétlenül célszerűnek látszik az 
e területen számba vehető, realizált eredmények egyre szélesedő körű 
gyakorlati alkalmazásba vétele (magastetős házakhoz tetőszerkezet lom
bos faanyagból, fenyőtakarékos belső ajtóborítás, műanyag—furnér 
kombinációjú belső borítás stb.). 

ad. 5. Egyértelműen megállapítható, hogy nem csak az ágazat területén jelent
kezik, de ágazatunk problémája is, hogy a kutatással szemben támasz
tott igények megfogalmazásában kellő gyakorlatot, tapasztalatot nem 
szereztünk. Hinni kell abban, hogy amennyiben a gazdálkodó vállalati 
szféra is fokozottan részt vesz a feladatok kialakításában, az elért 
eredmények alkalmazásában való előrelépést is elősegítené ennek meg
valósítása. 



ad. 6. A magyar ipar, de ezen beiül is a faipar helyzetéből és adottságaiból 
következően, elsősorban adaptációs fejlesztésre képes. Emiatt fokozott 
hangsúlyt kap területünkön a felsőbb szintű határozatokba és állás
foglalásokba, a nemzetközi információcserébe, tudományos-műszaki 
együttműködésbe való bekapcsolódás fontossága. Ezen a területen ki
emeltnek kell tekinteni a KGST-országokkal a „Fa nyersanyagok komp
lex hasznosítása" témájú programban való részvételt, az információ
ellátottság javítása érdekében a DREVPROMINFORM keretében folyó 
együttműködést. A szerzett információk gyors továbbjuttatását szol
gálja az intézet negyedéves kiadványa, a Tudományos Műszaki Tájé-
koztatój De az adaptálásra alkalmas eredmények hazai bevezetésében 
a gazdálkodó szervezetekkel együttesen, úgy vélem, még további, je
lentős tartalékok is vannak. 

ad. 7. A kutatásirányítás fokozott felelősségének megfogalmazásán túlmenő
en a kutató-fejlesztő szervezetek belső tartalékainak feltárása, tevé
kenységünk javítása is feltétlenül előttünk álló feladat. 

Nem közvetlenül kutatásfejlesztéssel kapcsolatos, de a MÉM munkaprogram
jában szereplő azt a problémát is feltétlenül szeretném felvetni, ami az alap
anyaggyártó faipar középfokú szakemberellátásával kapcsolatos. 

A tárca cselekvési programja egyértelműen rögzíti, hogy törekedni kell az új 
ötéves oktatási rendszer bevezetésére. De míg annak feltételeit mind a megelő
ző szakmai fázisban — az erdészeti középkáder-képzésben —, mind pedig a 
feldolgozó faipar területére irányuló képzésben már sikerült megteremteni, az 
alapanyaggyártó ipar egyetlen soproni képzési bázisán a bevezetés feltételeinek 
megteremtése még változatlanul megoldatlannak tűnik. 

A bizottsági ülés megfogalmazott második célja a kibontakozási program 
második szakaszának, 

a V I I I . ötéves terv előkészítésének érdekében szükséges a kutatási-fejlesztési feladatok 

felvázolása. Erre vonatkozóan javaslataimat az alábbiakban terjesztem elő: 
I. Az MDF-termékek hazai gyártási és felhasználási feltételeinek kidolgozása, 

illetve adaptációja. 
II. Konkrét fenyőhelyettesítések, -kiváltások realizálása vállalati szponzorság

gal, az eddig kimunkált és továbbfejlesztésre alkalmas konkrét megoldá
sok bázisán, lemezek és lapok építési célra történő, fokozott felhasználásá
val. 

III. Az elektronika konkrét fafeldolgozási célú alkalmazási lehetőségeinek fej
lesztése. 

IV. A hazai erdei- és feketefenyő várható anyagbázis elsősorban rostipari 
féltermék gyártási célú (esetleg egyéb) felhasználási lehetőségeinek tu

dományos igényű megalapozásában való K+F-munka, valamennyi érde
kelt szervezet együttműködésével. 

A mikológiái társaság szerzői kollektívája a legnevesebb magyar mikológusok 
közreműködésével magyar nyelvű gombahatározót készít. A munka régi hiányt 
igyekszik pótolni, hiszen 1953 óta nem jelent meg ilyen könyv. A határozókönyv az 
Országos Erdészeti Egyesület kiadásában jelenik majd meg, várhatóan 1989. II. ne
gyedében, kb. 450 oldalon, hozzávetőleges ára: 500 Ft. Tekintettel arra, hogy a 
könyv közterjesztésben nem lesz kapható, kérjük kedves tagtársainkat, szívesked
jenek az egyesület titkárságán jelezni, hogy előreláthatóan hány példányt igényelnek 
majd a könyvből. 


