
Azonban a „Druzsba" típusú fűrésznek vannak.hibái is. A motor munkája nem 
eléggé kiegyensúlyozott . A fűrész szerkesztésénél nem vették figyelembe a vibráció
csökkentő berendezés kialakítását. A kipuffogás zaja rendkívül éles. Ezeket a hibákat 
a szériagyártásnál kell kiküszöbölni. 

A közel jövőben a „Druzsba" típusú benzinmotoros fűrészek tömeggyártásra kerül
nek. A z erdőipar egy új gépet kap, amit sikerrel tud fel használni különösen a hegyes vidé
keken, az előkészítő munkálatoknál és a szállalótermeléseknél. Ezért feltétlenül szük
séges, hogy a szakképzett kezelők és kiképzők előkészítése már most meginduljon. 

Normák és bérelszámolás a Szovjetunióban 
S O M K U T I E L E M É R 

aspiráns 

Ez év nyarán alkalmam volt a Szovjetunió erdőgazdaságában alkalmazott bére
zési rendszerrel megismerkedni. A Szovjetunióban progresszív bérezési rendszer van 
a legtöbb munkára. Ez azt jelenti, hogy a napi normán felüli teljesítményt magasabb 
bérrel díjazzák. A bérelszámolás mégis elég egyszerű. A normák teljesítmény norma 
formájában: mennyiség/időegység vannak kifejezve, nem úgy, mint nálunk időnor
mában idő Mennyiségi egység. A teljesítménynormák 8 óra munkaidőre vonatkoznak. 

A Szovjetunióban a bérek 3-féle zóna szerint vannak megállapítva. Ezek a zónák 
aszerint vannak meghatározva, hogy milyenek az illető helyen a megélhetési költ
ségek, így iparvidékeken, ahol a megélhetési költségek rendszerint magasabbak, a 
magasabb bértarifát használják. A 3 bértarifán (I—III.) belül 3 bérkategória van: 

1. könnyű munkák bérkategóriája 
2. középnehéz munkák bérkategóriája 
3. nehéz munkák bérkategóriája. 
Az órabérek ezen tagolásoknak megfelelően vannak megállapítva. (Pl. az I. te

rületi bértarifa 1. bérkategóriájában 8 rubel az órabér, a 2-ban 9, a 3-ban 10. A II. 
területi bértarifában az 1. kategória 11 rubel, a 2. 12 rubel és így tovább). Végered
ményben tehát 9 kategória lehetséges. 
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Ha valamely munkára nincs norma, akkor időbérben számolják el a munkabért. 
Bérfizetés havonta egyszer van. Hónap közepén előleget adnak az addig elvégzett 
munka után járó bér bizonyos százalékáig. 

A munkát vezető erdész az egyes munkákról munkalapot állít ki. Ezek előre 
nyomtatott szabvány űrlapok, tömbalakban. Szükség esetén egyszerű, üres papírla
pot is lehet használni. A munkalap, amelyet 3 pld-ban állítanak ki, a következő ada
tokat tartalmazza: 

1. A munkahely megjelölése. 
2. A z elvégzett munka megnevezése (pl. csemetekapálás kötött, agyag talajon.) 
3. A munkanorma (pl. 250 m 2 / 8 óra. 
4. A bértarifa és a bérkategória megjelölése (pl. 1/1 = 8 rubel/8 óra). 
5. A munkát végző dolgozók nevei és az általuk elvégzett „norimák"-k napi rész

letezéssel feltüntetve. 
6. Az összesen teljesített normák száma a munka befejeztével (pl. 46 „norma"). 
7. Milyen napokon végezték a munkát pl. 1954. október 1—10.). 
8. A teljesített munka összesített eredménye (pl. jelen esetben 46 X 250 m 2 = 

= 11.500 m 2 = 1.15 ha). 
9. Ha van brigádvezető, akkor a nevét külön fel kell tüntetni a bérjegyzéken, 

mert a brigádvezetőnek a brigád keresetének 2%-a jár pótlék címén. 
10. Keltezés és a vezető erdész aláírása. 
11. Az ellenőrzést végző vk. vezető erdész és az üzemegység vezető mérnök alá

írása. Mindketten fokozottan felelősek a munka elvégzéséért és a munka jó -
minőségű végrehajtásáért. 

A tárgyhónap során elvégzett különböző munkákról kiadott munkalapok képezik 
a bérjegyzék alapját. A bérjegyzéket a vk. erdész készíti el havonta egyszer 2 pld-
ban (lásd mellékelt minta). Mindegyikhez mellékeli a munkalapok 1—1 példányát. 
A bérjegyzék legfontosabb rovata: a dolgozó neve és naponta feltüntetve a végzett 
munka eredménye alapján a teljesített „normá"-t kifejező szám. Ez a szám 1, ha a 
normát 100%-ra teljesíti a dolgozó, 1-nél kisebb ha a normát nem teljesíti, nagyobb 
ha túlteljesíti. A „norma" kiszámítása úgy történik, hogy a 8 órára vonatkozó telje
sítménynormával elosztjuk a tényleges teljesítést kifejező számot. Pl. a napi norma 
250 m 2 megkapálása, a dolgozó azonban csak 200 m 2 - t teljesít, akkor 200 : 250 = 0.8 
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„normá"-t írnak be a dolgozónak. Az összesítő rovatban az egyes bérkategóriák sze
rinti tagolással kerülnek be a teljesített „normá"-k összegei, végül e rovat adatainak 
összesítésével a hónap folyamán teljesített összes „normá"-k. Ezt az eredménvt kell 
összevetni a ledolgozott napok számával, hogy láthassuk, vajon jár-e a progresszív 
bér a dolgozónak. A „normá"-k száma osztva a ledolgozott napok számával adja az 
átlagos napi „normá"-t. Ha ez 1-nél nagyobb akkor az egységet meghaladó mennyi
ségre emelt bér jár. Ennek azonban egyik előfeltétele, hogy a dolgozó a tárgyhónap
ban 12 napot ledolgozott. 

A külső személyzet a bérjegyzéknek csak a teljesítési részét tölti ki, az össze
sítési rovattal együtt. Az így kiállított bérjegyzék a mellékletét képező munkalapok
kal együtt bekerül az erdőgazdasághoz, ahol az adatokat ellenőrzik. Azután a fel-
tüntetett„normá"-k alapján számfejtik a béreket. A külső személyzet így nem fog
lalkozik bérelszámolással, másrészt az erdőgazdaságnál a bérelszámolással egyidejű
leg a többi adat helyességét is ellenőrzik. 

Az így ellenőrzött és számfejtett bérjegyzék 1 példánya mellékleteivel megőrzésre 
az erdőgazdaságnál marad, másik példánya pedig visszakerül az üzemegységre. Itt 
fizetik a béreket minden hónap 5-ik napján. 

Ez a bérezési rendszer egyszerű és könnyen ellenőrizhető. Előnye még az is, hogy 
a dolgozók figyelmét fokozottan ráirányítja a norma túlteljesítésére, mert a túltel
jesítés esetén magasabb (progresszív) bérezésben részesülnek. 

Belterjesebben kezeljük akácosainkat 
T O R O S Z L A T J Ó Z S E F 
:i budapesti erdészet vezetője 

Az erdőgazdasági termelés fejlesztésélhez szükséges intézkedéseket tartalmazó mi
nisztertanácsi határozat megjelöli nagy vonalaikban erdeink termelőképessége eme
lésének útjait. Ezt a határozatot minden erdőgazdasági dolgozónak magáévá kell 
tenni. Minden erdőgazdasági dolgozónak a maga munkaterületén alkalma nyílik 
hozzájárulni a határozat megvalósításához. Nincs olyan erdőgazdaság, erdészet, er
dészkerület, ahol bátran mondhatnánk, „már mindent megtettünk, nálunk minden 
rendben van." Mielőtt az erdőben bármit is tennénk, feltétlenül fel kell mérnünk a 
meglévő állapotot. Meg kell állapítanunk eddigi gazdasági tevékenységünk helyes 
voltát, valamint hibáit. A hibákat sokszor nem lehet máról holnapra kiküszöbölni, 
mert ez nem mindig sikerül, de egy percig se habozzunk, ha azonnali beavatkozás 
válik szükségessé. Legyünk óvatosak, főleg a rontott erdők átalakítása esetében és 
scha se veszítsük szemünk elől a gazdaságosság elvét. 

Erdeink termelőképességének fokozását a meglévő erdők helyes ápolásaiban, le
hetőleg gyorsannövő fafajokból összetevődő új erdők telepítésében és azoknak — az 
általános alapelv szemelőtt tartásával — a helyi adottságok figyelembevételévé] 
való helyes ápolásában látom. A kormányhatározat III. fejezete 2. pontjának 
második bekezdése a következőket tartalmazza: „A fásításoknál és új erdőtelepíté
seknél az akác és a nemesnyár tenyésztésére alkalmas minden talajon, ezeket a gyor
sannövő értékes fafajokat kell elsősorban alkalmazni." Mielőtt a mostani munkaterü
letemen lévő akácosokról szólnék, ki kell jelentenem, hogy nem vagyok sem túlzot
tan akácrajongó, sem pedig ellensége az értékes „magyar fának". Munkaterületemen 
— a Budapesti Állami Erdőgazdaság budapesti erdészetének pesti oldalán — elterülő 
akácosokkal kapcsolatban mondom el a következőket. 

Az itteni akácosok talaja: humuszrétegű mezőségi jellegű talajon települt fiatal 
homokréteg. Egyébként mély termőrétegű. Valamennyi, jelenleg sarjeredetű akácost 
a háborús behatások következtében 1945-ben letarolták, illetve tuskóval együtt ki
irtották. A jelenlegi akácos egy része, mintegy 180 ha, 1945-ben 25 éves második sar-
jadzásból keletkezett állomány volt. Átlagos magassága mintegy 16 m, átlagos át
mérője pedig 20—22 cm volt és ha-ként 130 m 3 fatömeget adott. Az akácos első te
lepítése a múlt század 80-as éveiben, első kitermelése 1920-ban történt. A z 1945-ben 
letarolt és a jelenleg sarjeredetű állomány másik részét 1933—37-ben (30 ha) és 
1937—41-ben (90 ha) telepítették egyéves csemetével 1,3 m X 0.8 cm hálózatban, jó 
termőerejű mezőgazdasági homoktalajon. Valamennyi eddig felsorolt sarj állomány 
jelenleg 9 éves. A z akácállomány egy kisebb részének alsószintjét celtisz alkotja, 
egy másik részén pedig az akácállomány alatt madarak által történt mag-széthordás 
eredményeképpen szép celtisz újulat mutatkozik. 


