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Az Egyesülés munkatapasztalatai 
az erdőgazdálkodásban és a faiparban 

0 . N A G Y I M E E 

A 11/1967. Korm. számú rendelet egy új típusú Egyesülést hozott létre. Az 
alapító rendelet csupán néhány feladatot jelölt meg az Egyesülés tevékenysé
geként, a szervezet formájára, működési mechanizmusára nézve úgy határo
zott, hogy ezt az Egyesülésre kötelezett vállalatok — vállalati önállóságuk mel
lett —• maguk alakítsák ki. 

Egyesülésünk jellege tehát alapvetően azonos az önkéntes egyesülésekkel, 
csupán a megalakítás módjában tért el azoktól. 

A megalakítás kényszer jellegéből adódnak egyes olyan nehézségek, amelyek 
az önkéntes Egyesülésnél feltehetően nincsenek. 

Míg az önkéntes egyesülések esetében a vállalati társulás az alapítók konkrét 
gazdasági céljain alapszik, a kényszer egyesülésnél az alapító levélben meghatá
rozott célokat, feladatokat mind az Egyesülés dolgozói, mind a vállalatok egy 
része a központi irányítás burkolt akarat-érvényesítési formájának tekintették. 

Ebből a téves szemléletből logikusan az következett, hogy az alapító levél
ben rögzített feladatok megvalósításának „kötelezettsége" az Irodára hárult. A 
vállalati érdekek ezen túl kezdődnek. A z Igazgató Tanács és az Iroda tehát nem 
egymást kiegészítő szerves egység, hanem bizonyos fokig ellenérdekű felek, m e 
lyek közül az Iroda jelenti az Egyesülést, az Igazgató Tanácsnak pedig mintegy 
ezzel szemben kell a vállalati önállóságot érvényre juttatnia. Téves ez a szemlé
let azért, mert a kényszeregyesülések —• az alapítók intenciói szerint — csupán 
az alapításra vonatkozó elhatározás tekintetében térnek el az önkéntes egyesülé
sektől, működésükben azokkal azonosaknak kell lenniök. 

A helyes szemlélet kialakításáig kezdetben alig-alig mutatkozott meg a létre
hozott együttműködés igénye. További nehézség volt, hogy a megalakult egye
sülési szervezetben olyan vállalatok tömörültek, amelyek között meglehetősen 
laza volt a gazdasági kapcsolat, így az érintkezési felület és együttműködési 
lehetőség is korlátozott volt. A z együttműködés konkrét módszereit maguknak 
az egyesüléseknek kellett kialakítaniuk és ennek keretében kellett megkísérelni 
a koordinációs tevékenység megvalósítását. 

A z új típusú szervezetnek az új mechanizmus teremtette meg a létalapját. 
Ezek csak nevükben azonosak az 1953-ban megszüntetett egyesülésekkel, ame
lyek a mai tröszt jogállásával, működési mechanizmusával voltak közel azo
nosak. 

A z előzőeket figyelembevéve a helyes módszer kialakítása érdekében szüksé
ges volt az Egyesülés tevékenységét a kapcsolatban levő különféle szervektől 
jól elhatárolni. 

a) A z Egyesülés munkáját el kellett határolni a minisztériumi munkától. A z 
Irodákhoz került volt minisztériumi dolgozók korábbi működésük szemléletét 
törekedtek az Egyesülés stílusában érvényesíteni. Ma már az általában elfoga-



dott álláspont szerint az Egyesülés tevékenysége alapvetően eltér a minisztérium 
tevékenységétől , amennyiben az ágazati gazdaság-politikának n e m a kialakítója, 
hanem megvalósí tója. Ez azt jelenti, h o g y a megfelelő közgazdasági viszonyokat , 
szabályozókat, ösztönzőket a minisztérium alakítja ki, az egyesülésnek ebben 
a keretben kell a saját munkáját végeznie a vállalatokkal együt tműködve . K ö l 
csönhatások természetesen elképzelhetők és vannak is, mivel az egyesüléseknek 
a gazdaság-politikai célkitűzések megvalósítása során szerzett tapasztalatai hoz
zájárulhatnak az ágazati gazdaság-politika formálásához. Ezideig n e m túlzottan 
nagy igény jelentkezett az egyesülésekkel szemben ebből az irányból. Ilyen 
igény főként a vállalatok részéről jelentkezett, egyes vállalatok az egyesülése
ket is megkísérelték felhasználni az érvényben levő gazdasági szabályozók szá
mukra kedvezőbb irányú megváltoztatásának céljára az ágazati vezető szer
vekkel szemben. 

b) Igen lényeges volt, hogy az egyesülési munkát elhatároltuk az ún. „ k ö z é p 
irányító szerv" jellegű tevékenységtől . Érthető m ó d o n elsősorban a vállalatok 
részéről nyi lvánul meg ilyen aggodalom, mivel a szervezet esetleges i lyen tevé
kenysége korlátozta volna az önállóságot és esetleg ismét kísérlet történt volna 
a tervutasításos, bürokratikus irányítási módszerek átmentésére. Elsősorban k o 
rábbi szervezeti model lek hatására feltétlenül jelentkeztek egyik-másik egye 
sülésnél olyan tendenciák, amelyek a fejlődést ilyen irányba szerették volna te
relni. Ezek a tendenciák azonban semmiképp sem érvényesülhettek, mert ellen
tétesek az egyesülések hatáskörét és feladatkörét szabályozó rendelkezésekkel, 
részben pedig az ilyen irányú tevékenységnek a vállalatok helyesen értelmezett 
önállóságuk alapján messzemenően ellenálltak. A z ilyen jel legű törekvések hely
telenségét eléggé korán felismertük, nem engedtük érvényre jutni. A z eseten
kénti i lyen jelenségek nem annyira hatalmi törekvéseknek tekinthetők, mint 
inkább a régi rutinból származó helytelen, megcsontosodot t módszernek. 

c) Fontos vol t az egyesülési munka elhatárolása a vállalati munkától is. Ne
héz vol t kialakítani és még most sem általánosan megértett és alkalmazott fel
fogás ez, mive l gyakran beleütközünk abba, h o g y a vállalatok feladatát képező 
kérdésekbe próbálunk — jóhiszeműen és jószándékúan ugyan, de mégis 
illetéktelenül — beleavatkozni. Ennek több megnyilvánulási formája is vol t és 
itt-ott még mindig ebben látják az egyesülési munka lényegét. Megnyi lvánul t 
ez abban is, h o g y instruktori je l legű feladatként fogták fel az egyesülési mun
kát, de úgy is megnyilvánult , h o g y a koordinációt rendelkezési jognak fogták 
fel, szankcionálási lehetőséget hiányoltak — egyes esetekben — a saját gazda
sági érdekei alapján jogosan elutasító magatartású tagvállalattal szemben. Rend
kívül nehéz volt leküzdeni az i lyen i rányú törekvéseket és az egyes egyesülé
seknél ugyan eltérő mértékben, de ezek a vonások még ma is érvényesülnek. 

d) El kellett határolni az egyesülési munkát a kutató jel legű tevékenységtől 
is. Csaknem mindenütt megnyilvánul t az a törekvés, hogy elméleti kidolgozások 
területén kössék le a rendelkezésre álló szellemi kapacitást, nem kötve azt 
egybe konkrét gazdaságszervező munkával és így tértől, időtől elvont elméleti 
sémák kerültek kialakításra. I lyen elméleti kidolgozásokra természetesen az 
egyesüléseknek is szükségük volt , de csupán annak érdekében, h o g y megtalálják 
azokat az együttműködési területeket, amelyek a konkrét gazdasági együt tmű
ködést lehetővé, illetve szükségessé teszik. A cél tehát nem az i lyen kidolgozás 
elkészítése, hanem annak alapján a konkrét gazdaságszervező munka volt . 

e) Végezetül még egy felfogásbeli tévedéssel kellett számolni. Vol tak, akik a 
létrehozott egyesüléseket zárt, autarch egységekként fogták fel, ami annál hely
telenebb, mert a kialakított egyesülések — gazdasági adottságaik alap-



ján — egyáltalában nem ilyen jellegűek és alapvetően helytelen lett volna ilyen 
irányba való fejlesztésüket megkísérelni. A helyes felfogás a tényleges gazda
sági érdekközösséget vette alapul még akkor is, ha az ellene szólt az egyesülé
sek közötti területi elhatárolásnak. 

A z egyesülési munka felfogása véleményünk szerint ott volt helyes, ahol a 
tevékenységet a fent felsorolt felfogásoktól megfelelően el tudták határolni. 
Feladatként maradt tehát a vállalatok önállóságának maximális figyelembevé
tele mellett a közöltük levő érintkezési pontok tanulmányozása és a tényleges 
gazdasági érdekek alapján ezen a területen az együttműködés javítása. Tulaj
donképpen arról van szó, hogy az eddiginél nagyobb mértékben kell az egy-egy 
vállalat keretében önkényesen lezárt, bizonyos fokig öncélúvá vált termelési 
folyamatot meghosszabbítani együttműködés formájában, mivel két önálló 
gazdasági szervezetről van szó. A termelési folyamat célszerű meghosszabbí
tásából származó előnyöket lehet így felszabadítani és az érdekeltek között 
megosztani. Ez a tevékenység azonban kizárólag önkéntesség és a kölcsönös 
gazdasági érdekek felismerése alapján jöhet létre. A z egyesülések tanulmányoz
hatják ezeket az érintkezési pontokat, javaslatokat dolgozhatnak ki az itt jelent
kező előnyök feltárására és szervezhetik ezek megvalósítását. Ez természetesen 
nemcsak két fél, hanem több érdekelt között is elképzelhető. Ugyancsak elkép
zelhető horizontálisan, tehát azonos tevékenységű felek között, de még inkább 
vertikálisan, az egymást kiegészítő tevékenységet folytató partnerek között. 
Véleményünk szerint ez lehet az eredményes egyesülési tevékenység alapja és 
megvalósulására csupán ott mutatkozhat kilátás, ahol a gazdasági kapcsolatok 
során ilyen jellegű érdeközösség ténylegesen van. Tapasztalatunk az, hogy ilyen 
jellegű kapcsolatokat nem csupán az egyesülési tagság keretében kell keresni, 
hanem azon kívül is. Mivel éppen a mi egyesülésünknél a tagság közötti érint
kezési felület igen szűk, általában eredményesebb is volt a kapcsolatok kiala
kítása a tagvállalatok és társ-szervek, vagy más egyesüléshez tartozó vállalatok 
között. 

A gazdálkodó egységek alaptevékenységével kapcsolatos tényleges együtt
működési érdekek felismerése az egyesülés keretein belül, vagy az egyesülés 
közreműködésével szorosabb gazdasági kapcsolatokat is hozott létre a vállala
tok között. Az így létrejött közös vállalkozások igen jól szemléltetik az egyesü
lési munka főbb céljait és azok jellegét. Anélkül, hogy részleteiben ismertet
nénk ezeket, csupán azokra az elvi jelentőségű tényezőkre kívánunk rámutatni, 
amelyek hozzájárulhatnak az együttműködési feladatok j o b b megértéséhez. A 
szocialista jellegű és szigorúan az önkéntesség alapján álló közös vállalkozási 
konstrukciók jellegüket illetően lényegesen eltérnek a hasonló tőkés vállalko
zásoktól. A mi viszonyaink között a társuló vállalkozók számításaikat — közös 
ipari üzemek alapítása esetén — ott találják meg, ahol alaptevékenységük a 
közös vállalkozáshoz kapcsolódik. Ezáltal alaptevékenységük során előállított 
termékeik köre bővül és eredményesebben hasznosul. A z alaptevékenység k ö 
rébe tartozó termékek körének bővítésére, a volumen növelésére, a vertikalitás 
fokozására és főleg az együtműködésből származó előnyök kiaknázására ad le
hetőséget az ilyen vállalkozás. A közös vállalkozásoknak ez az alapvető mozga
tórugója. A közös vállalkozás csak tőkebefektetésként nem jöhet létre, ezt egy
részt a rendelkezések sem engedik, másrészt pedig ilyen címen megfelelő ered
mény sem realizálható. Életképes közös vállalkozásnak tehát csak az alaptevé
kenységgel összefüggő egyéb irányú gazdasági érdekközösség lehet az alapja. 

Űgy gondoljuk, hogy az elmondottak hozzájárulnak a feladatok j o b b meg
értéséhez és a megfelelő módszerek megválasztásához is. Ezek után érdemes 



azzal a kérdéssel foglalkozni, hogy szükség van-e ilyen jellegű tevékenységre, 
szükség van-e magukra az egyesülésekre, vagy hozzájuk hasonló szervezetekre. 
A z eddigi tapasztalatok feltétlenül megerősítették azt az álláspontot, amely 
szerint ilyen jellegű tevékenységre szükség van. Ennek számos indoka ma már 
közismert és általánosan elfogadott. Ezekre ezúttal nem kívánunk kitérni, csu
pán a legáltalánosabban emlegetett érvet hozzuk fel, amely szerint a fejlesztési 
alapok elaprózottsága nem segíti elő a hazai anyagbázisra támaszkodó ipar erő
teljesebb fejlesztését. További , kevésbé ismert indokként szükséges arra rámu
tatni, hogy az erdőgazdálkodás és elsődleges faipar egy ágazatba való tartozása 
tálcán kínálja azokat a lehetőségeket, amelyek a termelési folyamat vállalati 
kereteken túlmenő megnyújtásából származhatnak. A jelenlegi vállalati szemlé
letben ez a szempont még korántsem érvényesül jelentőségének megfelelően. 

Éppen ebből a gondolatból kiindulva azonban az együttműködés j övő j e szem
pontjából érdemes foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy az erdőgazdaságok és 
egyes ipari vállalatok közötti kapcsolat mennyiben azonos, illetve mennyiben 
eltérő. A z erdőgazdaságok és fűrészipari üzemek közötti kapcsolat megerősítése 
regionálisan, a területi elv alapján is elképzelhető, más vállalatok viszont orszá
gosan kapcsolódnak tevékenységükben az ország erdőgazdaságainak nagy ré
széhez. Mivel eredményes együttműködés — mint azt korábban már megálla
pítottuk — tényleges gazdasági érdekközösség alapján jöhet létre, a gazdasági 
kapcsolatoknak korábban említett kétféle típusát egymástól eltérő megvalósí
tási m ó d formájában lehet együttműködés szempontjából megoldani. A jelenlegi 
egyesülési területi elhatárolásban ezek az eltérő jellegű kapcsolatok nem alakít
hatók ki megfelelően. A területi elv alapján nem fejleszthetők az egy-egy egye
sülésbe tartozó vállalatok, mert gazdasági kapcsolataik intenzívebbek a terü
leten kívüli vállalatokkal. A z országos jellegű kapcsolatok kialakulását — ahol 
ezt a vállalat tevékenységének jellege megkívánná — (pl. furnér-, lemezgyár
tás stb.), a területi elv és az egyesülések egymástól eltérő működési stílusa aka
dályozza. Nem tekinthetjük feladatunknak, hogy a megoldás tekintetében állást 
foglaljunk, de ezt, mint a munkánk során szerzett tapasztalatot, szükségesnek 
tartjuk megemlíteni. 

Mindezek figyelembevételével még azt kell megvizsgálni, hogy mennyiben 
tettek eleget az egyesülések a korábban körvonalazott megbízatásoknak. A té
nyek részletes ismertetése nélkül itt is csupán a tapasztalatok alapján levont 
konzekvenciákat sorakoztatjuk fel, az egyesülések részére megszabott feladatok 
csoportosításában. 

a) A z első feladatcsoport volt az erdőgazdaságok fakitermelési és fafeldolgo
zási tevékenységének, valamint a faipari vállalatok alapanyagellátási, illetve 
termelési tevékenységének összehangolása. A z erdőgazdálkodás és a faipar k ö 
zötti kétoldalú kapcsolatok határozott javulása ellenére azt a végkövetkeztetést 
lehet levonni, hogy szervezetszerű, intézményesített, közös anyagi érdekeltség
gel is alátámasztott, munkamegosztás jellegű kapcsolatok ezen a területen ál
talában nem jöttek létre és ez idő szerint igen kétségesnek tekinthető, hogy 
ilyen jellegű kapcsolatok a jelenlegi egyesülési szervezeti keretben egyáltalában 
létre j öhetnek-e. 

b) További feladat volt az együttműködés biztosítása az üzemtervek alapján 
kitermelhető fatömeg felhasználási lehetőségeink kiterjesztésére, a termelt vá
lasztékok bővítésére és az erdőgazdasági, faipari tevékenység körében történő 
leggazdaságosabb hasznosítására. A konkrét tények részletes ismertetésétől ez
úttal is eltekintve, azt állapíthatjuk meg, hogy csupán a Középmagyarországi 
Erdőgazdasági és Faipari Egyesülés területén eddig véglegesen elhatározott és 



a fenti célokat szolgáló közös vállalkozások beruházási értéke 67 millió, terme
lési értéke pedig 155 millió forint. Ezen a területen tehát előrehaladás van, ami 
további bizonyítéka annak, hogy a tényleges gazdasági érdekeken alapuló 
együttműködés lehetősége és szükségszerűsége fennáll, így természetesen az 
ezzel kapcsolatos koordinációs tevékenységre is szükség van. A létrejött közös 
vállalkozások gazdasági rugóit is vizsgálva azt is megállapíthatjuk, hogy első
sorban az erdőgazdaságokra nehezedő fatömeg nyomása az, ami a közös vál
lalkozások megvalósulását elősegíti. Nyílt kérdés, hogy a meglevő szervezeti 
keretben az ilyen irányú összes igény kielégíthető-e vagy sem. 

c) További feladat lett volna a fafeldolgozás színvonalának és gazdaságossá
gának fokozása érdekében az erdőgazdaságok és vállalatok műszaki fejleszté
sének és jelentősebb beruházásainak összehangolása. Jelentéktelen eredmények
től eltekintve általánosságban azt mondhatjuk, hogy ez a kérdés nem haladt a 
megoldás felé és nagyon alapos okunk van annak feltételezésére, hogy az egye
sülések ezt a konkrét feladatot jelenlegi adottságaik mellett nem fogják meg
oldani. 

dj Utolsó feladatcsoport volt az együttműködés elősegítése az értékesítési le
hetőségek felkutatásával és kihasználásában, a piackutató tevékenység egybe
hangolása, valamint a piaci szükségletek alapján kialakított vállalati koncep
ciók összehangolása. A többi feladatokhoz hasonlóan ezen a területen is rész
eredményekről beszélhetünk. A korábbitól eltérő forgalmazás koncepciója és 
gyakorlata azonban itt sem alakult ki. Véleményünk szerint a termelési folya
mat további megnyújtását célzó erős termelői érdekeltségű kereskedelmi te
vékenység eredményesen járulhatna hozzá az erdőgazdálkodás és a faipar nagy
tömegű és kevéssé keresett termékeinek hasznosításához. Erre annál is inkább 
szükség van, mert az ilyen jellegű termékmennyiség a jövőben rohamosan 
növekedni fog. Nem valószínű, hogy ebben a kérdésben az egyesülési szerveze
tek saját erejükből előre tudnak jutni. 

Nem tekintjük feladatunknak, hogy e cikk keretében választ adjunk a fel
vetett kérdésekre, csupán szemléletileg szeretnénk támpontot adni ahhoz, 
hogyan lehet a felvetett jelenségeket értékelni és a megoldás módjait meg
közelíteni. Véleményünk szerint a továbbhaladás módja szorosan kapcsolódik a 
vállalati önállóság különféle értelmezésének kérdéséhez. Meggyőződésünk az, 
hogy sem népgazdasági, sem ágazati vezető szerveink nem kívánják sem most, 
sem a jövőben a vállalati önállóságot korlátozni, sőt azt inkább meg kívánják 
szilárdítani. A z új mechanizmus szemszögébői ezzel messzemenően egyet is lehet 
érteni. A vállalati önállóságnak azonban csupán az az értelmezése lehet helyt
álló, amikor az eredményes vállalati gazdálkodás egyben a népgazdasági cél
kitűzések megvalósításának irányában hat. A z irányító szervek felelősek azért, 
hogy mind a gazdasági szabályozók, mind a gazdálkodó szervezetek úgy legye
nek kialakítva, hogy a vállalati érdekeltségű munka megvalósítsa a vezető szer
vek által kidolgozott gazdasági célkitűzéseket. A végső cél ez és ehhez kell iga
zodniuk felépítésükben is a különféle gazdasági szervezeteknek. Önmagukban 
sem a gazdasági szabályozók, sem a szervezetek nem jelentenek célt, csupán 
eszközt a fenti feladatok megvalósításában. 


