
anyag képződik. Működés köziben láthattuk a Mátrai E F A G HP—200 előtét 
tüzelőberendezését, melyet praktikusan, a szintén ott üzemelő EA—01 és 
EA—03 aprítógépek készítette faaprítékkal működtettek. Ugyancsak bemu
tatta fahulladék-tüzelésre alkalmas előtétberendezését az ERDŐGÉP (AA—100) 
és a Nagykunsági E F A G is (ATB—130). Szerencsésnek tartjuk, hogy a jövő
beni felhasználók a fahulladék-hasznosító, energiacélú berendezések széles ská
lájából választhatnak igényeik szerint. 

A z ERDŐGÉP, DEFAG, N E F A G és az ERTI erdőművelő gépei (LKV vá
gástakarító, VLP pásztakészítő, GRT—8 tárcsa, ELT tisztítógép, HÜL ültető
gép), mint a gyakorlat is bizonyította, hegyvidéki, tuskós területen is alkal
mazhatók. Sajnos, beszerzési áruk valószínű a kis gyártási darabszám miatt, 
igen magas. Ez, úgy véljük, gátolja elterjedésüket nemcsak termelőszövetkezeti, 
de az erdőgazdasági üzemékben is. A gyártók magas színvonalon, lehetőleg 
üzem közben mutatták be termékeiket, és minden érdeklődőnek jutott is
mertető szórólap is, melyből a gépek jellemző paramétereiről, áráról és be
szerzési helyéről kaptak tájékoztatást. 

A szakmai nap befejeztével megállapíthattuk, hogy a termelőszövetkezeti 
erdőgazdálkodás jó úton halad a korszerű technika alkalmazásában, és a hazai 
erdészeti gépgyártásban megfelelő partnerre talált. A z erdőgazdasági nap jel
mondata: „Korszerű technikával a termelőszövetkezeti erdőgazdálkodásért", 
egyre inkább gyakorlattá válik. 

DR. SIMON J Ó Z S E F : 

T E R M E L Ő S Z Ö V E T K E Z E T I E R D Ő G A Z D Á L K O D Á S V A S M E G Y É B E N 

Hazánk erdőterületéből 28% a termelőszövetkezetek tulajdonában van, Vas 
megye 89 ezer hektár erdejéből 32% a szövetkezeti kezelésű. Nagyságban csak 
hat megye előz meg bennünket. Megyénknek mind a 60 szövetkezete ren
delkezik erdővel. Ezek kiterjedése 1—1900 hektár között változik: 1—100 
ha-ja van 4 szövetkezetnek, 101—200 ha-ja 8-nak, 201—500 ha-ja 28-nak, 
501—1000 ha-ja 13-nak, 1000—1500 ha-ja 6-nak és 1501 feletti ha-ja l-nek. 
A megoszlás jól mutatja, hogy szövetkezeteink kisebb része (500 hektáron felüli) 
folytathat csak rentábilis erdőgazdálkodást •—• amit sajnos tovább ront a te
rületi elaprózódás, a minőségileg gyengébb állomány (160 m 3/ha az élőfakész-
let). Kedvezőtlen a fafajmegoszlás is: T 13%, Cs 3%, B 2%, Gy 8%, A 31% 
(ebből 25% sarj), E K 1%, N N y 5%, H N y 1%, EL 5%, F 31% (melynek 50%-a 
20 év alatti). 

A szakemberellátás nagyrészt megoldott, bár a munkakör több helyen 
csak hiányosan és szakképzettség nélküli, viszont a helyzet az utóbbi két év
ben sokat javult. Erdészeink csoportosítása végzettség szerint: 

erdő- és faipari mérnök 6 fő 
erdész- és faipari technikus • 31 fő 
erdészeti szakiskolás 8 fő 
erdészeti szakmunkás 8 fő 
erdőfelelős-tanfolyam 6 fő 
szakképzettség nélküli 4 fő 
Összesen: 63 fő 

Erdészeink részére biztosítani kívánjuk mindazon jogokat és kedvezménye
ket (a kötelezettség mellett), amelyeket az erdőtörvény előír. Így gondoskodás 



történt hatósági esküjükről, szolgálati szabályzati vizsgájukról, valamint egyen
ruhájukról is. 

Erdőművelés — fahasználat 

Termelőszövetkezeteink 10 kisüzemi csemetekertet üzemeltetnek 9,5 ha te
rülettel. E kertekben az elmúlt évben 3,4 millió darab kiültethető csemetét ne
veltek, emellett szerződéses termelésben voltak 96 egyéni csemetetermelővel, 
akiknél 7,1 millió csemete volt. Ugyanakkor az összes erdősítési igény 6—7 mil
lió darab — így mintegy 3 millió a felesleg, főleg luc- és erdeifenyőben. Szük
séges a továbbiakban a csemetetermelésben is az előrelátóbb tervezés (ehhez 
viszont ismerni kellene legalább három évre az erdőtelepítési keretszámokat), 
az egyéni termelés mérséklése, valamint a lombcsemete arányának növelése. 

Erdőtelepítéseknél az utóbbi két évben fedezet hiányában az igényeknek 
mintegy 60%-áí tudtuk megvalósítani. Amíg a keretszámok 120—140 ha kö
zött változtak, addig a tényleges lehetőség mindig 200 hektár feletti. Erdő
felújításokban a véghasználati terület adja a feladatot, ez 350—370 ha kö
zött változik. Mind az erdőtelepítés, mind az erdőfelújítás megtörténik, az 
utóbbi sajnos helyenként egy év késéssel. 

Gond mutatkozik az erdőfelújítások talaj-előkészítésében, az ültetés elhú
zódásában (májusban is), valamint az ápolások végzésében. Meggyőződésünk, 
hogy az eredménytelen erdősítések oka a késői ültetés és az elmaradt, meg
késett ápolás. Ezért e tekintetben kell legtöbbet javítanunk a munkánkon. 

Sajnos romlik az új erdősítésekben a fafaj összetétel is (nem vigasztaló, hogy 
ez országos tendencia). A z éves 500 ha erdősítésből kerekítve 200 ha a fe
nyő (40%), 162 ha az akác (sarj 150 ha) 30% és csak 30% jut az egyéb fa
fajra. Még talán ezt a képet is rontja az elegyítés teljes hiánya — ami a vegy
szeres ápolásra vezethető vissza. Kézi munkaerő hiányában egyre inkább a 
vegyszerezésre szorulunk az ápolásban. Nagyon hiányoljuk az erdészeti vegy-
szerezési útmutatót, mert ismeret hiányában a kisebb vagy nagyobb dózi
sok sok kárt és költséget okoznak. A magunk részéről biológiailag, gazdasági
lag sokkal jobbnak látnánk a gépi ápolást — de ilyen munkagépek alig van
nak. Ennek ellenére az elmúlt években 84%-os eredményesség volt az erdő
sítésben — de a tendencia csökkenő. 

Fakitermelési feladataikat az üzemtervi előírás szerint, több nehézséggel, de 
végrehajtják szövetkezeteink. Éves előírás Í35—140 ezer bruttó m 3 , amelyből 
az iparifa-kihozatal 49% — ezen belül 10—80% közötti a szóródás. A gaz
dálkodók csupán a kitermeléshez szükséges felszereléssel — motorfűrésszel 
rendelkeznek (270 db), bár ezek sókféle típusa zavaró. Ugyanez nem mond
ható el a munkaerőről. A 140 ezer m 3 kitermeléséhez mintegy 250 fő szak- és 
betanított munkás kellene, ezzel szemben 180 fő körüli a létszámuk. Több 
szövetkezet ezért kénytelen alkalmazni idegen vállalkozókat — ami számos 
problémát hoz magával. Leginkább' a jó minőségű munkavégzés, a munka
védelmi előírások betartása hiányos, de vitatni lehet a helyenkénti arány
talan jövedelmekei is. Megoldásnak saját dolgozók beállítása látszik. 

Nincs megoldva a motorfűrészek javítása és karbantartása. Ezért kívá
nunk ez évben három szövetkezetben javítóbázist szervezni. Ezt nagyon ne
hezíti az alkatrészellátás. 

A fahasználat legkevésbé megoldott művelete a faanyag időbeni kiköze-
lítése a vágásterületről. Hiányzik ehhez az elegendő fogat, valamint a köze
lítő munkagépek, pedig a megkésett közelítés hátrányai (erdősítési elmaradás, 



faanyagromlás) közismertek. Mindössze négy szövetkezetünk rendelkezik LKT 
közelítőtraktorral — igaz, hogy jó munkaszervezéssel ezek 8—10 gazdaság 
munkáját is elvégzik. 

Nagyobb erővel rendelkező szövetkezetekben indokolt lenne külön erdészeti 
géppark kialakítása. Sajnos ilyen kezdeményezés eddig csupán két-három he
lyen vezetett sikerre. Általában mezőgazdasági erőgépekkel dolgoznak — ami
kor a növénytermesztésben van szabad kapacitás, vagy pedig rosszak az idő
járási viszonyok. Ennek kedvezőtlen hatását (kicsi teljesítmény, erdei utak 
tönkretétele) nem szükséges részletezni. A közelítőtraktorok ma már 1 millió 
Ft felettiek — ezeket kisebb szövetkezeteink nem képesek megvásárolni — 
ezért volna szükség traktorra szerelhető csörlők behozatalára vagy gyártá
sára. 

Ismert, hogy a faanyag-értékesítés az utóbbi két évben igen megnehezedett. 
Vas megyében e tekintetben nagy segítséget jelent az N Y F K vezette tár
sulás — amely évente mintegy 30 ezer m 3 faanyagot felvesz. Ehhez járul 
még a T S Z K E R hasonló tevékenysége. Ennek ellenére mégis nagy gond a 
faeladás — főleg akác fafaj esetében, amelynél még az egyébként is alacsony 
árjegyzéki áron- alul is kénytelenek kínálni faanyagukat a gazdálkodók. Amíg 
ilyen rosszak a piaci viszonyok, addig érdemes lenne változtatni az erdőfenn
tartási járulék befizetésének eddigi rendszerén — ne az üzemtervi előírás, 
hanem az eladhatóként kitermelt faanyag legyen a fizetés alapja. 

Fafeldolgozás 

Termelőszövetkezeteink egy része (23) résziben saját felhasználásra, rész
ben értékesítésre, illetve bérmunkában végez elsődleges fafeldolgozást. Jel
lemző ezek zömére az elavult géppark, a rossz körülmények, ami alacsony 
kihozatali és gyenge minőségű, alacsonyabb értékű választékot produkál. A z 
elmúlt évben 21 ezer m 3 gömbfát dolgoztak fel — ami a lehetőséghez képest 
igen kevés. Több üzemben komoly rekonstrukció —• új géppark, csarnok- és 
választékbővítés — kezdődött, így Szentgotthárdon, Öriszentpéteren, Rátóton, 
Olaszfán, Kőszegszerdahelyen, Vasváron és Kisrákoson. Ezek megvalósulásá
val az eddigi termelés megduplázódhat. A hulladékhasznosításban sokat vá
runk Öriszentpéteren és Szentgotthárdon. 

Szövetkezeteink erdőgazdálkodásának eredményei a faárak és a kereslet 
drasztikus csökkenése miatt elmaradtak az előző éviektől. Ugyanakkor a 44%-
os eredményesség még mindig van olyan magas mint bármelyik ágazaté — 
ami bizonyítja, hogy továbbra is érdemes az erdőgazdálkodással foglalkozni. 

A szövetkezeti erdőgazdálkodás fejlesztése 

A z erdőgazdálkodás a szövetkezeti gazdálkodás határesete, amelyre jel lem
ző a csökkenő munkáslétszám és az alacsony gépesítettség. A szövetkezetek
ben dolgozó erdészek zöme — a hiányos szakmai tájékoztatás és irányítás 
mellett is — igyekszik feladatait jól ellátni. A kisebb szakképzettségűeket jól 
segíti a hosszabb szakmai gyakorlat. Meg kell említeni az erdőfelügyelőség 
kiemelkedő szerepét e munkában — az ellenőrzésen túlmenően emberi, szak
mai segítséggel mindenkor támogatták a szövetkezeti erdőgazdálkodást. 

Talán az eddiginél is nagyobb gondoskodást igényelnek a szövetkezetek er
dei munkásai (körülményeik az egyéb ágazatokénál sokkal mostohábbak), ré
szükre ezért biztosítani kell a munkahelyre szállítást, az egyszeri meleg ét
kezést, munkahelyeken tiszta, mozgatható melegedők felállítását. A munkák 
eredményes végzéséhez, a csökkenő munkaerő ellensúlyozásához viszont az 



eddiginél igényesebb gépesítést kell megvalósítani, főleg erdőművelésben, kö
zelítésben, felterhelésben. A z ehhez szükséges nagyobb összeg, a gépek kihasz
nálása viszont csak több szövetkezet együttműködésével, társulásos alapon 
látszik megvalósíthatónak, amire a megyében igyekezetünk ellenére sem ke
rült eddig sor. 

A szövetkezeti erdőgazdálkodás fejlődése együtt kell, hogy járjon az állami 
erdőgazdálkodáséval. Ennek feltételeit az alábbiakban látjuk: 

— erdőtelepítésekhez oda biztosítani a nagyobb összeget, ahol az jobban 
hasznosul, 

— erdőművelési géprendszerek kialakítása, gyártásuk biztosítása, 
— vegyszerezési technológia elkészítése (vegyszer „szükséges rossz", de egye

lőre helyenként nem nélkülözhető), 
— várható erdőgazdasági gépek előjelzése ( A z Erdő-nek lehetne negyed

évente ilyen melléklete), több szakmai bemutató, 
— fűrészüzemi hulladékhasznosítás gyorsabb megoldása, 
— szövetkezetekben (tsz-szövetségekben) dolgozó szakemberek gyakoribb 

szakmai tájékoztatása, véleményük meghallgatása, 
— az eredőfentartási járulék alapjának módosítása — indokolt esetben a ter

melés időszakos visszafoghatósága. A piac lehetőségeihez jobban al
kalmazkodó tervezés engedélyezése. 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy megyénk szövetkezeti erdőgazdálkodásá
nak színvonala eléri az átlagos erdőgazdálkodás szintjét — törekednünk kell 
viszont arra, hogy a faértékesítés időszakos nehézsége ne veszélyeztesse az 
eddigi eredményeinket. 

B O R O V I T S FERENC: 

R Ö V I D E N A Z „ E R D Ö T A R S " G A Z D A S Á G I T Á R S A S Á G R Ó L 

A Pest megyei Tanács V B illetékes osztálya, valamint az M S Z M P váci já
rási Pártbizottság kezdeményezésére, az érintett termelőszövetkezetek elnökei
nek az aláírásával, 1982. január 1-én megalakult a Dunamenti Mgtsz gesztor
sága alatt az „ E R D Ő T Á R S " Gazdasági Társaság. A z alapító tagak azzal a 
nyilvánvaló céllal hozták létre e szervezetet, hogy emelkedjen a fagazdálko-
dás színvonala, eredményessége. A gazdasági társaságba az alábbi termelő
szövetkezetek léptek be: 

— Dunamenti Mgtsz, Göd 
— Ipolyvölgye Mgtsz, Letkés 
— Börzsöny Mgtsz, Bernecébaráti 
— Vörös Csillag Mgtsz, Perőcsény 
— Lenin Tsz, Kosd 
— Galgavölgye Mgtsz, Püspökhatvan ^ 
A társaság központja Szobon található, mintegy a társaság területe átmé

rőjének — amely kb. 80 km — középpontjában. A z érintett tsz-ek erdőterü
lete 5981 ha, s az évente kitermelt faanyag 23—25 000 bruttó m 3 . A kitermelt 
faanyagot három kis faipari üzemben dolgozzuk fel. 

A szakmai színvonal emelése megkívánja, hogy a társaság megfelelő szel
lemi és pénzügyi, ill. technikai tőkével rendelkezzen a napi munkák elvég
zéséhez és a további fejlesztésekhez. Ezekben egyelőre azonban még hiányos
ságaink vannak. E helyzetből kiindulva, a gesztor tsz erdeinek kivételével, 


