így a teljesítményt is nagymértékben befolyásolja, ezt a műveletet is azért tel
jes mértékben, mielőbb gépesíteni kell.
—• A saját szállítási kapacitás visszafejlesztésével nem tudók egyetérteni,
mert a feltáratlanság miatti nehéz útviszonyok között a Volán-szállítás mindig
bizonytalan és drága lesz.
— A karbantartás és javítás színvonalát fokozni kell három fokozatú, pro
duktív időn alapuló karbantartás rendszeres végzésével és részegységcserés ja
vítási rendszer alkalmazásával.
— A feltártság növelésére minden erőfeszítést meg kell tenni, és ennek ér
dekében biztosítani kell az állam által nyújtott dotáció teljes felhasználását
és a feltártsági szint mielőbbi 10 fm/ha fölé emelését.

Az erdőgazdaság gépesítési lehetőségeinek műszaki-gazdasági
elemzése*
A z elmúlt két esztendő bővelkedett olyan anyagokban; amelyek az erdő
gazdasági munkák műszaki fejlesztésének megalapozásával foglalkoztak. 1981ben kezdődött, s 1982-ben zárult le az M T E S Z élelmiszer-gazdaság ipari hát
tér bizottsága erdészeti és elsődleges faipari albizottságának munkája, amely
végül egy tanulmányban öltött testet, „ A z anyagi-műszaki ellátással szemben
támasztott igények" címmel. A munkát, amely három területen; a mezőgaz
daságban, az élelmiszeriparban, valamint az erdőgazdaság- és faiparban folyt,
i?. Kovács Imre miniszterhelyettes irányította. A z anyag elkészítésében dr.
Balogh Ferenc ( A G R O T R Ö S Z T ) , dr. Bondor Antal ( M É M ) , Dessewffy
Imre
( M É M ) , Hajak Gyula ( M É M ) , Keszler György ( M É M ) és dr. Szepesi László
(ERTI) vett részt. A z előterjesztést a felsorolt bizottságok különböző szinte
ken vitatták meg és alakították. Megtárgyalta az anyag tervezetét az Országos
Erdészeti Egyesület gépesítési szakosztálya is.
A z anyag további gondozását, illetőleg a következtetések, javaslatok alap
ján teendő további lépéseket az M T E S Z 3. sz., gépipari koordinációs bizott
sága vette át, s juttatta el a megfelelő szintekre.
Ugyanezen évben az O M F B egy másik — részben hasonló célú — kollek
tívát hozott létre, a címben szereplő előterjesztés anyagának elkészítésére.
A bizottságban dr. Balogh Ferenc ( A G R O T E K ) , Czebei Sándor ( B E F A G ) , Kesz
ler György ( M É M ) , dr. Marosvölgyi
Béla (Erdészeti és Faipari Egyetem),
Nehoda Károly (Erdészeti Gépgyártó Vállalat), Szabó György (Iparügyi M i 
nisztérium), Szabó Győző (Mátrai E F A G ) , Török László (Nagykunsági E F A G )
és dr. Szepesi László ( E R T I ) vett részt. A tanulmány kidolgozását dr. Lőcsey
Mihály OMFB-főosztályvezető koordinálta. A z elkészített anyagot az O M F B
elnökhelyettesének vezetésével, 1982. szeptember 24-én vitatta meg az erdő
gazdaság, az ipar és más csatlakozó területek szakembereiből álló testület.
A következőkben a meglehetősen terjedelmes előterjesztésből csupán né
hány olyan ajánlást, ül. javaslatot érintenék, amelyet az anyagot megvitató
testület is szükségesnek látott szélesebb körben ismertetni. A fontosabb ja
vaslatok a következők:
* A z Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 12—8104—T sz. tanulmányának cime.
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„1. Ismertnek tételezve az erdőgazdasági munkák műszaki fejlesztésének jelen
legi helyzetét, meg kell szabni a fejlesztés egyeztetett irányát. Ennek alapjául
felhasználhatók a vonatkozó MSZMP gozdaságpolitikai bizottsági, valamint állami
tervbizottsági határozatok, s az időközben különböző hivatali és társadalmi vo
nalon készített anyagok, viták stb.
2. A főhatóság, az üzemek, s az oktatási intézmények által kialakított fejlesztési
és géprendszer-szemléletnek érvényt kell szerezni országos méretben, biztosítva
az egyes tájak és viszonylatok specifikus igényeit az alkalmazandó munkarend
szerekben, gépekben, szervezeti változatokban. Jobban kell támaszkodni e téren
a mezőgazdasági gépesítés, valamint a szomszédos, elsősorban a szocialista or
szágok gyakorlatára, tapasztalataira. Nagyobb súlyt kell helyezni a főhatóságok
közötti kapcsolatokon belül a műszaki fejlesztés előfeltételeinek megteremtésére,
kölcsönös gépvásárlások, megfelelő licencpolitika, általában a gépszakosítás fej
lesztése révén.
3. Mivel a gépesítés fejlesztését elsősorban az ellátás lehetőségei szabják meg,
konkrétan fel kellene deríteni az elkövetkező 10—15 évre a szükségletek mellett
az ellátás és a forgalmazás várható forrásait is. Különösen fontos volna a szoviet, csehszlovák, NDK viszonylatból távlatilag is beszerezhető gépek ügyének
rendezése, amely megszabná a tőkés import és a hazai gyártás várható kereteit
is. A szocialista országokból származó gépimport folyamatosságát hosszú távú
főhatósági szerződések révén kellene biztosítani, s a gépbeszerzéssel egyidejűleg
gondoskodni kellene az alkatrészellátásról, a javítás — főleg a nagy teljesítményű
és drága gépek javításának, alkatrészellátásának, felújításának — körzetesítéséről.
4. Meg kell teremteni a gépek megfelelő használatához a szükséges műszaki,
anyagi és szakmai hátteret. Elő kell segítetni, hogy a forgalmazótól megfelelően
minősített, s a szükséges szakmai anyagokkal (kezelési, technológiai, szerelési, ja
vítási és egyéb előírások) ellátott gépek kerüljenek az üzemeltetőhöz. Fejleszteni
kell az erdőfeltárást, a munkahelyi szervezést, tökéletesíteni, s a jelenlegi fel
adatokra felkészíteni a karbantartó-javító hálózatot. Meg kell szervezni az erdő
gazdasági üzemek kooperációját egymás között, elsősorban a géppark egysegesite.se,
az üzemfenntartás fejlesztése érdekében.
5. Fokozni kell a mérnök, technikus, gépkezelő szakemberek kiképzésének és
továbbképzésének rendszerét, színvonalát, s biztosítani kell a kezeléshez, kar
bantartáshoz szükséges anyagokat, eszközöket, az üzemeltetés és üzemfenntartás,
művezetés, tervezés és irányítás szervezettségét, s a technika által igényelt szintjét.
Minden szinten javítani kellene az erdőgazdasági munkák műszaki fejlesztésével
foglalkozó szakemberek informálását, mind a rendelkezésre álló technológiai és
technikai, mind az üzemfenntartás során jelnetkező gyakorlati kérdésekről. Fontos
volna, hogy a főhatóság—üzemek—intézmények viszonylatában egyeztetett véle1
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menyek alakuljanak ki a beszerzendő gépekről, a gépesítés fejlesztésének külön
böző kérdéseiről. Ennek érdekében célszerű volna a főhatóság, az üzemek és az
intézmények szakembereiből álló közös kutatások, piackutatás, tanulmányutak szer
vezése. Helyes volna, ha a gazdálkodó üzemek egymás tapasztalatait is jobban
megismernék. Törekedni kellene a hazailag kifejlesztett' eredményes technológiák,
gépek, módszerek, fogások stb. szélesebb körű bevezetésére, népszerűsítésére. Rend
szeressé kellene tenni ennek érdekében is a műszaki fejlesztéssel foglalkozó szak
emberek (mérnökök, technikusok, munkások) folyamatos továbbképzését, az új
technikai megoldások fogadására való felkészítését stb. Oda kellene hatni, hogy
a műszaki fejlesztéssel kapcsolatban készített kiadványok, kutatási és egyéb je
lentések eljussanak mindazon személyekhez, akik azok hasznosításával foglalkoz
hatnak.
6. Törekedni kell a V I . ötéves tervre kidolgozott géprendszerek közötti össz
hang (mezőgazdaság, erdészet stb.) megteremtésére. A z erdészeti géprendszereket
ki kell egészíteni a magtermesztés és a csemetekerti munkafolyamatok gépeivel
és eszközeivel.
7. A gépimportnál a partnerek kiválasztásával kapjon nagyobb hangsúlyt az
egyes gépek közötti és gépeken belüli tipizáltság és a gyártási együttműködési
készség.
A megnyugtatóbb erdészeti gépellátás érdekében az AGROTRÖSZT jogutódján
belül megfelelő szervezetet kell felállítani. Meg kell erősíteni és gyorsítani az
erdőgazdasági gépekkel kapcsolatos funkcionális és munkavédelmi minősítővizs
gálatokat. Megfelelő gesztor vállalat kijelölésével, a gazdálkodó szerveket men
tesíteni kell az importgépek dokumentációs, munkavédelmi, közlekedésbiztonsági
stb. komplettírozásától. Bővíteni kell a piackutató munkát, s az anyagi-műszaki
ellátás koordinálására megfelelő bizottságot kellene létrehozni. Szűkíteni kell az
alkalmazott géptípusok skáláját.
8. A tőkés import mérséklése és a nem kielégítő szocialista importlehetőségek
miatt fontos feladat a hazai erdészeti gépgyártás •— a gazdaságossági határokon
belüli — fejlesztése. Főleg az egyszerűbb szerkezetű, elsősorban erdőművelési gé
pek, adapterek hazai gyártása látszik igen fontosnak. A hazai gépgyártás gyor
sítása érdekében meg kellene vásárolni azon gépek licencét, amelyektől az igé
nyek kielégítése gazdaságosan megoldható, s viszonyaink között megfelelő ered
ménnyel dolgoznak. A hazai gépgyártó bázis egyik feladataként meg lehetne jelölni
a speciális erdőgazdasági gépek alkatrészellátásának kifejlesztését is.
A gépipari vállalatok, az általuk gyártott gépekből alakítsák ki modifikált tí
pusaikat az erdőgazdaság részére. Szervezzék meg a speciális hidraulikus rako
dók, az univerzális, 110—140 kW-os csuklós traktorok, valamint az erdészeti össz-

kerékhajtású tehergépkocsik gyártását. A háttéripari vállalatok részegységekkel
segítsék a MÉM felügyelete alatt tevékenykedő, speciális erdészeti gépeket elő
állító kisüzemeket.
Az előzetes felmérések és a várható igények összevetése alapján, a jelentkező
műszaki feladatok megoldásában felmérhetetlen szerepe lehet a gépellátás „ne
gyedik" csatornájának, a különböző erdőgazdaságokban, az Erdészeti Gépgyártó
Vállalatnál, s más üzemekben folytatott, már eddig is igen eredményes hazai
gépgyártásnak. Ezt célszerű volna a jövőben fejleszteni, koordinálni, az ipar ré
széről a szükséges hátteret biztosítani, ami segítené a hiányterületek felszámolá
sát. A z eddiginél* nagyobb gondot célszerű erre fordítani a kutatás és a fejlesztés
oldaláról is."
A tanulmány előzőekben említett kivonatos summáját részletes feltáró
anyag alapozta meg. Ebben kifejtésre került az előzmények részletezése mel
lett az erdőgazdálkodás műszaki-technikai színvonalának jellemzése; a gépe
sítés fejlesztésének helyzete az erdőgazdaságok mai gyakorlatában; a gé
pesítés tudományos-technikai megalapozásának helyzete és fejlesztési lehe
tőségei; a KGST-együttműködés szerepe az erdőgazdasági munkák műszaki
fejlesztésében. Külön fejezetben foglalkozott a tanulmány az erdészeti gép
ellátás és -forgalmazás helyzetével és fejlesztési lehetőségeivel; a gépesítés
fejlesztésének várható irányával, a tartósan érvényesülő tendenciákkal; az
alkalmazott géprendszerek műszaki-gazdasági elemzésével, végül a kibon
takozás fontos alapját képező hazai erdészeti gépgyártással. A gépesítés mai
gyakorlatát a tanulmány három esettanulmányban mutatta be: egy síkvidé
ki, egy dombvidéki és egy hegyvidéki erdőgazdaság tapasztalatainak és el
képzeléseinek jellemzésével. Ezek a fejlesztés hasonlósága mellett számos olyan
eltérésre mutattak rá, amelyeket a helyi specifikumok diktálnak, s nem ál
talánosíthatók.
Felvethető: mi a haszna az ilyen tanulmányoknak? — Utólagosan értékel
ve, igen sokoldalú! Egyrészt már az is haszon, hogy közös tárgyalóasztalhoz
ülteti a gyakorlat, a főhatóság, a gépgyárak, az ipar, a forgalmazás, a kuta
tás érdekelt szakembereit, akik igen tartalmas, néha éles vitákon átalakítják,
egyeztetik a nézeteiket a fejlesztés valamennyiünk számára legfontosabbnak
tartott kérdéseiről. A viták szintézise alapján kialakuló nézetazonosság cse
lekvési egységet is jelent, amelyet minden érdekelt a maga munkaterületén
érvényesíteni tud. Mivel erre lehetőség van, általában több területen meg
indul az elképzelések realizálása is. Í g y már ma is állíthatjuk, hogy a tanul
mányban rögzített elvek, elképzelések részben megvalósultak, továbbiak pe
dig vezérelvként szolgálnak egy-egy szakterület fejlesztésében.
Általánosnak mondható az is, hogy egy-egy tanulmány sorsa nem fejeződik
be annak vitájával. Bár a viták folytatása ugyancsak a nézetek egyeztetését
szolgálja, egy-egy anyag fő mondanivalóját újabb testületek teszik maguké
vá, fejlesztik tovább v a g y konkretizálják adott célok, feladatok érdekében,
í g y jelenleg a biomassza hasznosításának ipari hátterével foglalkozó bizott
ság anyagaiban is fellelhetők a korábban egyeztetett elvek, célok, elképze
lések. Más oldalról az egyes területek a feladatokat tovább bontják, részlete
zik, s felhasználják rövid vagy középtávú tervek készítéséhez, programok ki
dolgozásához, a feladatok meghatározásához, stb.
Dr. Szepesi László

