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APRÍTÉKTERMELÉS ÖKONÓMIAI V I Z S G Á L A T A KÖLTSÉG
FEDEZETI SZÁMÍTÁSSAL 

A költségfedezeti számítás elméleti lényege az elnevezésből közvetlenül 
adódik. A számítás során a költségek és árbevételek ismeretében, vagy vár
ható alakulásuk függvényében meghatározható egy minimális termelésvolu
men — fedezeti pont —, amely mellett a keletkezett árbevétel fedezi a ter
melés során fellépő költségeket. 

A módszer előnye elsősorban egyszerűségében rejlik. Segítségével viszony
lag gyors és elegendő pontosságú információt nyerünk, amelynek birtoká
ban ésszerű vezetői döntés hozható valamely vállalati tevékenység elbírá
lásakor. 

A számítás menete 

A Balatonfelvidéki E F A G 1978-ban bevezette az aprítéktermelési munka
rendszert és azóta folyamatosan alkalmazza. A z elmúlt időszak alatt meg
termelt és értékesített apríték éves mennyisége változó volt a piaci igények
nek megfelelően. ( A z évi mennyiség 50—100 ezer m 3 között alakult 1979-től.) 
A folyamatos aprítéktermelés 1982 őszén leállt, mivel a Péti Nitrogénművek 
furfurolüzeme •—• mint legjelentősebb fölvevőpiac — beszüntette az apríték 
átvételét. A z aprítéktermelés azóta is szünetel. 

1982 első félévi időszakát alapul véve megvizsgáltam az aprítéktermelési 
munkarendszer gazdaságosságát és elvégeztem a költségfedezeti számítást a 
BEFAG-ra vonatkozóan. Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy a számí
tás az aprítéktermelési munkarendszer által magába foglalt valamennyi, tech
nológiát — telepi, erdei és fűrészipari aprítást — együtt, komplexen értékeli 
ökonómiai szempontból. Tehát átfogó, stratégiai szintű információt szolgáltat. 

A vizsgálat kiinduló alapadatai az időszak alatt elért árbevétel, valamint 
a keletkezett állandó és változó költségek. Szükség van a termelési volu
men nagyságára is. A z ismertetett alapadatok segítségével egyszerű matema
tikai összefüggéssel meghatározható a fedezeti pont, amely egyértelműen 
megadja a még veszteségmentes termelési volument, amely mellett a költsé
gek és árbevételek összege kiegyenlítődik. A vizsgálati adatok részletezése 
nélkül alábbiakban felsorolom a számításhoz felhasznált értékeket: 

I . Aprítéktermelési költségek alakulása 1982 első félévben: 
1. Állandó költségek összege (C) = 21 956 mFt 

Állandó költségek fajlagos értéke (c) = 0,502 mFt/m 3 

2. Változó költségek összege ( V ) = 26 108 mFt /m 3 

Vááltozó költségek fajlagos értéke (v ) = 0,597 mFt /m 3 

3. Állandó és változó költségek összege = 48 064 mFt 
Összes költség fajlagos értéke = 1,099 mFt/m 3 



I I . Elért árbevétel 1982 első félévben ( A ) = 54 254 mFt 
fajlagos értéke (a) ==?' 1,242 mFt /m 3 

I I I . A megtermelt és értékesített apríték 
mennyisége (Q) = 43 696 m 3 

A fedezeti pont meghatározásához a következő matematikai összefüggést 
használtam fel: 

a X = v X + C 
ahol: a = időszak alatt elért fajlagos bevétel 

v = időszak alatt keletkezett fajlagos változó költség 
C = időszak alatt keletkezett állandó költség összesen 
X = fedezeti ponthoz tartozó (keresett) termelési volumen 

Átrendezve az egyenletet, majd az értékeket behelyettesítve számítható ki az 
X-érték: 

C 
X = 

a—v 

21 956 mFt 21 956 mFt 
X = = = 34 040 m3 

1,242 mFt/m 3 — 0,597 mFt /m 3 . 0,645 mFt /m 3 

Tehát a fedezeti ponthoz tartozó termelési volumen: 34 040 m 3 . A vállalat 
veszteségmentes aprítéktermeléséhez 34 040 m s apríték termelése és értékesí
tése szükséges az 1982 első féléves tényszámok alapján. A teljes év ökonómiai 
értékelése a szeptemberi leálllások miatt nem volt lehetséges, de amennyiben 
változatlan körülményeket feltételezve (árbevétel és költségek tekintetében) 
elfogadjuk a lineáris összefüggés érvényesülését, így az egész évre vonat
koztatott termelési volumen is meghatározható a fedezeti pont alapján. Ez 
pedig a féléves értékék alapján számított volumen kétszerese lesz, vagyis a 
B E F A G esetében 68 080 m 3 . 

A meghatározott fedezeti ponthoz tartozó termelési volumen, valamint a 
kiindulásnál felhasznált árbevétel- vagy költségadatok segítségével kiszámít
ható a fedezeti pontnál képződő árbevétel összege, illetve fajlagos értéke is, 
vagyis a veszteségmentes termeléshez szükséges minimális egységár a vizsgált 
termékre nézve. A számítás a trigonometriai összefüggések felhasználásával 
könnyen elvégezhető. 

Y 
tg a = 

X 
A 54 254 (mFt) 

ahol: tg a = = = 1,241 (mFt/m 3 ) 
Q 43 696 (m 3 ) 

X = fedezeti ponthoz tartozó termelési volumen 
(előbb számított érték) 

Y = fedezeti ponthoz tartozó árbevétel összege 
(számítandó érték) 

y = fedezeti ponthoz tartozó fajlagos árbevétel 
Átrendezve az egyenletet, majd az értékeket behelyettesítve, számíthatjuk 

a fedezeti ponthoz tartozó összes árbevételt: 
Y = X tg a = 34 040 m 3 • 1,241 mFt /m 3 = 42 243 mFt 

Ebből számíthatjuk a fedezeti ponthoz tartozó fajlagos árbevételt is (y ) . 



Y 42 243 mFt 
y = = = 1,240 mFt/m? 

X 34 040 m 3 

Tehát a veszteségmentes egységár 1,240 mFt/m 3 , az aprítékra nézve. 

Grafikus módszer 

A számítás gyorsan és kielégítő pontossággal grafikus úton is elvégezhető. 
A grafikus ábrázoláshoz egyszerű derékszögű koordinátarendszer használható 
fel, ahol az abszcisszán (x-tengelyen) a termelési volment, a ordinátán (y-ten-
gelyen) a költségeket és árbevételeket ábrázoljuk. 
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A z állandó és változó költségek összegét reprezentáló egyenes, valamint 
az árbevétel egyenesének metszéspontja szolgáltatja a fedezeti pontot és en
nek segítségével leolvasható az x-tengelyről a veszteségmentes termelési v o 
lumen. Hasonlóképpen leolvasható az y-tengelyről a veszteségmentes terme
léshez tartozó összes árbevétel a fedezeti pont magasságában. 

A bemutatott költségfedezeti számítás és grafikus elemzés jó segédeszköze 
lehet az egyes tevékenységek átfogó ökonómiai értékelésének. Bízom abban, 
hogy e rövid tanulmány egyrészt hasznos információt szolgáltat az aprítékter
melés gazdaságossági vonatkozásáról vállalati méretekben megközelítve a kér
dést, másrészt elősegíti az ökonómiai szemlélet további erősödését szakmánk 
területén és ezzel szélesebb körben alkalmazást nyernek a gazdaságosságot 
elbíráló számítási, elemzési módszerek. 



MTESZ-DÍj 

A z MTESZ Országos Elnöksége az Országos Erdészeti Egyesület előterjesz
tése alapján MTESZ-díjban részesítette dr. Sólymos Rezsőt. A díjat az elnök
ségnek november 24-i ülésén Focíc Jenő, az MTESZ elnöke adta át. 

DR. SÓLYMOS REZSŐ, okleveles er-
iőmérnök, a mezőgazdasági (erdészet) 
tudományok doktora, a MÉM Erdészeti 
és Faipari Hivatalának főosztályvezető
je 1951-ben kezdte erdészeti pályafutá
sát az Őrségben. A volt Szombathelyi 
Állami Erdőgazdaságnál különböző be
osztásokban dolgozott. A gyakorlat
ban eltöltött 10 év folyamán gazdasági 
munkája mellett már erdészeti kutatás-
iái is foglalkozott. Az első kutatási ered
ményeket a hidegágyas nyárcsemete-ne
velés módszereinek kidolgozásában és az 
erdőnevelésben érte el. 1961-től 1983-ig 
iz Erdészeti Tudományos Intézetben dol
gozott tudományos osztályvezetői, illetve 
főosztályvezetői beosztásban. Feladata 
volt az erdőnevelési és faterméstani té-
nák kutatása, az erre irányuló kutatások 
irányítása, szervezése. Kutatási összefog
laló jelentéseinek száma meghaladta a 
harmincat, közben 10—25 kutató munká
ját is irányította. Munkája eredménye
ként kiépült az erdőnevelési és fater-
mési kutatás országos hálózata, amelyet 
nemzetközileg is egyedülálló kísérleti 
bázisként értékelnek. 

Főbb kutatási eredményei: a nyugat
dunántúli erdeifenyvesek nevelési irány
elveinek kidolgozása; új hazai erdeife
nyő és lucfenyő fatermési táblák szer
kesztése; egyszerűsített erdőnevelési 
technológiák kidolgozása tisztításokra; 

az erdőnevelésre vonatkozó hazai modell
táblázatok és korszerű nevelési irány
elvek, átfogó fenyőtermesztési koncep
ciók, fatermési rendszerek alapjainak 
kidolgozása; fanövedék- és biomassza
táblázatok, optimált erdősítési hálózati 
variációk, matematikai módszerek ki
dolgozása. 

Dr. Sólymos Rezső szerteágazó szak
írói tevékenységet fejt ki. Hazai és kül
földi szaklapokban több mint 150 pub
likációja jelent meg. Társszerzőként hat 
könyv megírásában vett részt. Számos 
tudományos előadást tartott hazai és 
külföldi tudományos fórumokon. Több 
hazai és külföldi tudományos szervezet 
tagja, sőt vezetője is. Részt vett az er
dészeti egyetemi és szakközépiskolai ok
tatási reform kidolgozásában. 

1951 óta tagja az Országos Erdészeti 
Egyesületnek. 1974 óta választmányi, 
1979 óta elnökségi tag, üzemi összekötő. 
1979-től AZ ERDŐ c. egyesületi szaklap 
szerkesztő bizottságának vezetője. 

Dr. Sólymos Rezső egyesületi tagságá
nak kezdete óta a kiemelkedő aktivis
ták közé tartozik, aki gazdasági-kutatá
si munkájának eredményeit mindig tár
sadalmi kontroll, vita alá bocsátotta. Az 
egyesületi szervezésben megtartott elő
adásainak száma megközelíti a 200-at. 
Hosszú ideig az egyesület erdőművelé
si szakosztályának vezetőjeként, megha
tározóan és elismerten nagy segítséget 
nyújtott az ágazati vezetésnek erdőmű
velési politikánk kialakításában. Kihe
lyezett szakosztályi rendezvényeibe be
kapcsolta a területi csoportok tagságát, 
a szakmai bemutatók, tapasztalatcserék vi
tájában bátran ütköztetve a tudományos 
kutatás és a gyakorlat nézeteit. A szak
osztályi kihelyezett ülések tartalomban 
és létszámban szinte országos konferen
ciák rangjára emelkedtek. Nevéhez fű
ződik az OEE erdőművelési napok el
indítása. Közreműködött a termelőszö
vetkezeti erdőgazdálkodás fejlesztésében, 
a tsz-erdészek továbbképzésében. 

Dr. Sólymos Rezső kiváló emberi tulaj
donságokkal rendelkező, magasan kép
zett, sokoldalú, hazai és külföldi tudo
mányos körökben, az oktatásban, a gya
korlati erdőgazdálkodásban, az egyesü
leti társadalmi munkában, a szakmai 
körökben tisztéletben álló, elismert er
dészszakember. Tevékenységét mély 
szakmaszeretet, magasfokú hivatástudat 
és az erdő iránti elkötelezettség jellemzi. 



Lelkiismeretes, magas színvonalú mun
kájával méltán öregbítette az erdőgaz
dálkodás hírnevét, joggal vívta ki a 
szakma osztatlan elismerését és megbe
csülését. 

Dr. Sólymos Rezső ma az erdőműve
lés kiemelkedő egyénisége, az Országos 

Erdészeti Egyesületnek fáradhatatlan 
társadalmi munkása. Több évtizedes, 
eredményes szakmai és egyesületi mun
kásságát ismerte el az MTESZ Orszá
gos Elnöksége a megtisztelő MTESZ-díj 
adományozásával. 

A z aprítéktermelés technológiája címmel, értékes tanulmányt közöl a szlovákiai 
„Lesn ícke stúdie" tudományos kiadványsorozat 25. száma (1983). Szerzője Ján Ilavsky 
kandidátus, a zólyomi erdőgazdasági kutatóintézet munkatrása. A 22 táblázatot és 
23 ábrát is magába foglaló, 99 oldal terjedelmű publikáció részletesen foglalkozik az 
erdei aprítéktermelés problematikájával, az alábbi témacsoportosításban: 

L < Az^ erdei aprítéktermelési technológia kialakulásának és fejlődésének történeti 
áttekintése, a külföldi helyzet elemzése. 

2. A mobil aprítógépek paramétereinek és szerkezeti megoldásainak vizsgálata 26 
gyártó géptípusa je l lemzőinek feldolgozásával. A szerző négy fő csoportba so
rolja az erdészeti aprítógépeket, melyek között nem tárgyalja azonban a magyar 
gyártmány típusokat ( E A ) . 

3. A z erdei aprítéktermelés javasolható technológiái Csehszlovákiában: tisztítás
ban, gyérítésben és vághasználatban, lombos- és fenyőállományokban. 

4. A z erdei fafajok biomassza-struktúrája. 
5. A lombos fafajok aprítéktermelési technológiája a Trelan DL—18 vezérgéppel , az 

apríték szállítása és mérése (számbavétele) — a Szlovákiában végzett időe lemzé
sek és vizsgálatok eredményei . 

6. A z erdei apríték minősége, szabványtervezet. 
7. A z erdei apríték feldolgozási-felhasználási lehetőségei. 
8. A z aprítéktermelés ökonómiája, műszaki-gazdasági vonatkozásai. 

A z európai szocialista országok közül Lengyelországon, az N D K - n és M a g y a r 
országon kívül Csehszlovákiában is fejlesztenek aprítógépet. A z aprítéktermeléssel 
kapcsolatos kutatások viszonylag rövid múltra tekintenek vissza. J. I lavsky széles 
körű irodalmi feldolgozás és saját vizsgálatok alapján összeállított tanulmánya jó 
áttekintést nyújt a vi lágon és Csehszlovákiában eddig elért eredményekről , a je len
legi helyzetről és a j övő várható irányairól. 

(Ref. : dr. Temesi G.) 

* 
A fák magasságának pontos meghatározása még mindig nagyon időigényes. A Carl 

LEISS cég ezért a Blume-Leiss fé le magasságmérőt á tdolgozva és jav í tva a B L 6 
mérőműszerrel jelentkezett. A mérőtávolság megállapításához 15, 20, 30 és 40 méte
res skálát használ. A z irányzék nagyobb keresztmetszete és fényerőssége megköny-
nyíti a kedvezőtlen fényviszonyok melett végzet t mérést. A B L 6 két különálló mu
tatószerkezettel rendelkezik, így a készülékkel megszakítás nélkül lehet mérni a 
csúcs- és a tetőpontot, majd a kapott értékek együtt leolvashatók, i l l . összegezhetők. 

Fel fe lé történő irányzásnál csökkenhet a mérés pontossága, nagyon meredek 
irányzásnál átléphetjük a készülék mérési tartományát, ha a tőpontindex + 7 ° (12%) . 
Javított a mérőszerkezet rögzítője. K é t külön gomb szolgál a tő- és a csúcspont 
méréséhez, melyeknél gyorsított „elsütőszerkezet" véd az elrántástól s az ebből 
adódó pontatlan méréstől. A régi Blume-Leiss hibaforrása, hogy az irányzékba néz
ve nem észlelhető a kioldott ingamutató. Í g y gyors mérésnél fennáll annak a veszé
lye, hogy irányzás közben az inga rögzí tve van. A B L 6-nál ezért az i rányzék át
látszó részében fekete-sárga csíkozású apró kereket helyeztek el, amelynek forgása 
az inga lengését jelzi . 

A készülék a nedvesség és egyéb szennyeződések el len teljesen védett . A z egész 
irányzék zárt csőben van e lhelyezve. Gumi „szemkagyló" kizárja az oldalról beeső, 
zavaró fénysugarakat. A műszer oldalán a helyesbítő értékek (meredek irányzáshoz), 
egy átszámító táblázat (fokról százalékra), valamint mérési segédábra található. 

( A F Z t 1983. 17. Ref. : Sárvári J.) 


