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Úgy vélem, mielőtt az ÉRDÉRT Vállalat szerepével foglalkoznék, vázolnom 
kell a IV. ötéves terv általános fagazdaságpolitikai célkitűzéseit. Ezeket a MÉM 
által kiadott „Tájékoztató a népgazdaság negyedik ötéves tervének fagazdasági 
célkitűzéseiről és a gazdasági szabályozó rendszer továbbfejlesztéséről" c. ki
advány tartalmazza. 

AZ ELSŐDLEGES CÉL 

A fagazdaságban a IV. ötéves tervidőszak folyamán gazdaságpolitikánk el
sődleges céljának a felszabadulás óta végzett alapozó munkával létrehozott fa 
nyersanyagbázis gazdaságos hasznosítását, a rendelkezésre álló fatartalékok ki
termelését és a faipar fejlesztését k i l l tekinteni. Ennek keretében kell bizto
sítani a lakosság fa termékigényeinek maradéktalan kielégítését, egyidejűleg tö
rekedni kell a gazdaságos fatermékexport bővítésére. A hatékonyság növelésé
nek követelményei miatt a gazdálkodás minden területén a munkaszervezés 

1. táblázat 
A fenyőfűrészáru fogyasztás alakulása 1960—1968 közölt 

és a várható felhasználás 1985-ig 
(1000 m 3-ben) 

Idő KSH MÉM 
Program adatok szak adatok alapján 
Program adatok 

1960. 717 724 
1961. 744 738 
1962. 803 817 
1963. 906 887 
1964. 949 893 
1965. 882 889 
1966. 914 892 
1967. 1032 1003 
1968. 1046 1084 

— a jelenlegi helyettesítési 
színvonalon 

1351,0 

— a műszaki fejlődéssel pár
huzamosan realizálható 
helyettesítési színvonalon 168 1,0—1200,0 

1985. A műszaki fejlődéssel párhu
zamosan realizálható he
lyettesítési színvonalon 1320,0—1500,0 



és technológia fejlesztésére, a termelés és szervezés optimalizálására kell tö
rekedni. A z összes fatermékszükségleten belül a lakosság és ipar fenyőfűrész
áruból fogyaszt a legtöbbet. Igaz ugyan, hogy a fenyőfűrészáru felhasználása 
— terv szerint — a nemzeti jövedelemnél valamivel lassabban nő, de ez a 
23%-os növekedési arány az összes iparifa növekedése arányánál nagyobb. A z 

2. táblázat 
A felhasználásra kerülő fenyőfűrészáru származás 

szerinti megoszlásának várható alakulása 
(ezer m 3-ben) 

Viszonylat 1975 1985 

Szovjetunió 
Csehszlovákia 

Románia 

910 
40 
10 
30 

KGST körzetből 990 990 

Ausztria 

KGST körzeten kívülről . . . 80 210 

Import összesen 1070 1200 

Hazai termelésű 130 120 

Rendelkezésre áll 1200 1320 

1970. évi 1,2 millió m 3 - rő l 1975-ig 1,6 millió m 3 - re növekszik. A fenyőfűrész
áru beszerzése szocialista relációból egyre nehezebb. A növekmény csak tőkés 
viszonylatból szerezhető be, tehát növeli a tőkés terheket. Ezért a terv egyik 
legfontosabb célkitűzése a fenyő fatermékele széles körű helyettesítésének cél
tudatos előmozdítása. 

LEGFONTOSABB FELADAT 
A FENYŐANYAG MEGTAKARÍTÁSA 

A terv mindenekelőtt az ÉRDÉRT Vállalattal szemben támaszt az eddiginél 
lényegesen nagyobb követelményeket. Vállalatunknak — a fenyőigények fe
letti egyedülálló áttekintés birtokában — céltudatosan kell törekednie arra, 
hogy a fenyőimportot a hazai termelésű lombos fatermékekkel helyettesítse. A 
tervidőszak folyamán ez az ÉRDÉRT Vállalat egyik legfontosabb feladata, 
amely nem újkeletű, hiszen munkájának homlokterében eddig is ez állt. Űgy 
vélem azonban, hogy az eddiginél sokkal többet kell tennünk e célkitűzés meg
valósításának érdekében, hiszen a beszerzési piacaink fokozatosan beszűkülnek. 

A fenyőfűrészáru import 1960—1968 között 558,8 ezer m 3 - rő l 1968-ban —• 
csak szocialista relációból — 907,4 ezer m 3 - re , míg összességében 994,7 ezer 
m 3 - re nőtt. Számításaink szerint 1975-ben minimálisan 1070 ezer m 3 , 1985-re 
1200 ezer m 3 fenyőfűrészáru importra lesz szükségünk. A fenyőfűrészáru fel
használásának szerkezetét a rendelkezésre álló ÉRDÉRT statisztikai adatok 
alapján vizsgálva megállapítható, hogy döntő hányadát hazánkban is építő
ipari célra használjuk fel. Ezt igazolja a 3. táblázat is. Látjuk tehát, hogy mi-



3. táblázat 
A fenyőfűrészáru felhasználás megoszlása alkalmazási területenként 1966-ban 

és a felhasználási szerkezet várható alakulása 1966—1975 között 

Alkalmazási terület, 
illetve alkalmazási cél 

1966-ban 

1975 

A jelenlegi 
helyettesítési 
színvonalon 

-ben 

A realizálható 
fokozott mértékű 

helyettesítési 
színvonalon 

meg meg meg
ezer m 3 oszlási 

% 
ezer m 3 oszlási 

0 / 
/ o 

ezer m 3 oszlási 
0 / 

/o 

Szerkezeti felhasználás 106,1 12,04 167,0 12,30 110,0 10,20 

Asztalosának (ajtók, abla
kok, beépített bútor, 

187,3 21,32 276,0 20,40 271,0 25,00 
Befejező épületasztalos i 

munkákra (padló, belső 
65,2 7,40 96,0 7,10 75,0 6,90 
45,1 5,13 65,0 4,80 64,0 6,00 
82,2 '9,34 112,0 8,30 62,0 5,70 

Bútorra, járműépítésre, 
egyéb alkatrészre 143,4 16,27 250,0 18,50 224,0 20,70 

Elsődleges faipar vertiká
lis termékeibe (hagyo
mányos bútorlap közép
rész, zsaluzótábla stb.) 

Csomagolásra (ládagyár-
3,4 0,39 5,0 0,40 5,0 0,50 rész, zsaluzótábla stb.) 

Csomagolásra (ládagyár-
178,3 20,24 313,0 23,20 206,0 19,00 

Egyéb célokra (lakossági 
felh. stb.) 69,4 7,87 67,0 5,00 64,0 6,00 

Felhasználás összesen . . . 880,9 100,00 1351,0 100,00 1081,0 100,00 

lyen nagy volument képvisel fenyőfűrészáru felhasználásunk és importunk, 
hiszen 1966-ban a nyersolaj és nyersgyapot után a harmadik helyen állt. Bár 
a fenyőfűrészáru felhasználás nem mondható túlzottnak, sem európai szinten, 
sem a nemzeti jövedelemhez és annak növekedéséhez viszonyítva, mégis nagy 
figyelmet kell fordítani a felhasználás relatív csökkentésére, mivel a fogyasz
tás növelése már nem lehetséges szocialista piacról származó import növelésé
vel. Fő beszerzési piacunk a Szovjetunió, ott pedig a relatív közeli európai 
területeken nem növelhető a kitermelés és ez áttolódik az Urálon túli terü
letekre. Mivel ily módon a szállítási távolságok megnövekednek, természetesen 
a szállított áru árában ennek jelentkeznie ikell. 

KÖZÖS ÖSSZEFOGÁSSAL 

A z előzőkből látható, hogy az ÉRDÉRT Vállalatnak a fenyőanyag-megtaka
rításban döntő szerepe van, pedig mint az import fenyőáru egycsatornás for
galmazásával megbízott vállalatnak gazdasági érdeke a forgalom növelése volna. 
Hogyan lehet ezt a feladatot végrehajtani akkor, amikor a lombos fatermékek 
szabad forgalmazású áruk? Véleményem szerint ez a feladat csak az összes 
erdő- és fagazdaságokkal együttesen, az Egyesülés keretén belül, a cél érde-



4. táblázat 
Az ezer főre jutó íenyőfűrészáru fogyasztás 1950—1965 között az egyes európai 

körzetekben és hazánkban, valamint várható alakulása 1980-ig 

Körzet 1950. 1955. 1960. 1965. 1975. 1980. 

0 / 0 

427 
100 

432 
101 

421 
99 

482 
113 

466 
109 

457 
107 

Európai Gazdasági Közösség m 3 

0/' 0 
98 

100 
114 
116 

121 
123 

133 
136 

134 
137 

134 
137 

Brit-szigetek m 3 

0 / 0 

118 
100 

142 
120 

149 
126 

166 
141 

161 
136 

158 
134 

Közép-Európa m 3 

/o 

131 
100 

108 
82 

125 
95 

135 
103 

141 
108 

140 
107 

Dél-Európa m 3 

/o 

22 
100 

30 
135 

34 
155 

55 
250 

64 
291 

65 
295 

Szoc. országok m 3 

0 / 
/o 

151 
100 

159 
105 

154 
102 

135 
89 

126 
83 

120 
79 

m 3 

0 / 
ii 

117 
100 

128 
109 

131 
112 

139 
119 

137 
117 

135 
115 

Ezen belül: Magyarország. . . m 3 

% 
74 

100 
59 
80 

84 
114 

98 
132 

114 
173 

121 
183 

Szovjetunió . . . . m 3 

0 / 
/ o 

234 
100 

319 
136 

397 
170 

374 
160 

Megjegyzés: Magyarország vonatkozásában: 1975. évre 10 529 ezer fővel és 1200 ezer 
m 3 , 1985. évre pedig 10 914 ezer fővel és 1320 ezer m 3 felhasználással 
számoltunk. 

kében szorosan összefogva oldható meg. Éppen ettől az elgondolástól vezérel
tetve vesz részt az ÉRDÉRT az Egyesülés munkájában, és ezt a munkát kí
vánja kibővíteni a közös marketing iroda létesítésével. Hatásaiban ezt célozza 
az ÉRDÉRT és LIGNIMPEX Vállalat pool-szerződése is. Ennek alapján — más 
külkereskedelmi vállalattal ellentétben — a LIGNIMPEX Vállalatnak nem 
egyedüli célja a forgalom növelése, hanem az export és import maximális nép
gazdasági haszna, mivel ez egyúttal vállalati haszonként is jelentkezik a hazai 
piacon feleslegként nem hasznosítható termékek exportja révén is. 

A z ERDÉRT-nek tehát — az előzőkben vázoltak miatt — rendszeresen tá
jékoztatni kell a termelőket a lombos fatermékek piacbővítése terén jelentkező 
lehetőségekről. A z ÉRDÉRT Híradóban a piac-rovat ezt a célt kívánja szol
gálni, ez azonban még szerény kezdet, ennél még sokkal intenzívebb tájékoz
tatást kell adnunk. Ugyancsak ebben az évben először kívánunk olyan kiállí
tást szervezni, amelynek célja a lombostermékekkel való fenyőhelyettesítés le
hetőségeit bemutatni. 

Azt hiszem, ezen a téren sem kell szégyenkeznünk az eddigi eredményeink 
miatt. Gondoljunk csak a LIGNIMPEX-szel együttesen véghezvitt nagymérvű 
lombos-export volumenre. Éppen az export hatása alapján terjedt el a lombos 
termékek hazai felhasználása is, pl. jelentős mértékben növekedett a lombos 



fafelhasználás a ládagyártás terén. Ma már 50%-nál magasabb a ládagyártás
ban felhasznált nyár és bükk aránya. A lombos faanyagból készült rakodólap 
hazai felhasználása még nem terjedt el, de komoly eredményként könyve
lendő el az export rohamos növekedése, mind rakodólap-elemek, mind pedig 
kész rakodólapok terén. Ezen a téren szintén az ÉRDÉRT volt a kezdeményező. 
A közeljövő feladata lesz, hogy a hazai rakodólapgyártásban — szabványmó
dosítás révén — jellemző legyen a lombos fűrészáru. 

TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK 

Természetesen megvizsgálandó, hogy milyen területen van még lehetőség 
komoly fenyőhelyettesítésre, mivel a fent felsoroltak csak kiragadott példák 
voltak. Máris folyamatban vannak komoly kezdeményezések az építészetben 
való bevezetés terén is. Azt is meg kell azonban néznünk, hogy megvan-e a 
fedezet mindezeknek a céloknak a megvalósítására. A z a tény, hogy Magyar
ország lombos- és fenyőarány termelés tekintetében (93%—7%) Európában 
szinte egyedülálló helyzetben van, rávilágít annak szükségességére, hogy lom
bos termékeinknek piacot találjunk. Megvan a reális lehetősége annak, hogy 
1985-ig mintegy további 350 000 m 3 lombos fűrészáruval a hagyományos al
kalmazási területekről a fsnyőf űr észárut leváltsuk. Ilyen módon a következő 

5. táblázat 
Az ezer főre jutó lombos fűrészáru fogyasztás 1!)50—1965 között az egyes európai 

körzetekben és hazánkban, valamint várhaíó alakulása 1980-ig 

Körzet 1950. 1955. 1960. 1965. 1975. 1980. 

Észak-Európa m 3 

0 / 
21,2 

100 
25,2 

119 
33,7 

159 
38,0 

179 
40,5 

191 
41,6 

196 
Európai Gazdasági 

m 3 

/o 
28,3 

100 
32,5 

115 
35,2 

124 
40,2 

142 
43,9 

155 
44,3 

157 

Brit-szigetek m 3 

0 / 

/o 

49,1 
100 

39,5 
80 

38,7 
79 

36,5 
74 

30,9 
63 

29,3 
60 

m 3 

/o 
20,4 

.100 
18,8 
92 

26,0 
127 

33,1 
1(12 

39,7 
195 

40,7 
200 

Dél-Európa m 3 

/o 
6,4 

100 
10,0 

156 
11,7 

183 
16,4 

256 
19,7 

308 
20,3 

3 17 

Szocialista országok m 3 

0 / n 

20,3 
100 

28,0 
138 

38,2 
188 

46,3 
228 

51,5 
254 

51,7 
255 

m 3 

0 / 
25,0 

100 
27,5 

110 
31,6 

126 
36,4 

146 
39,1 

156 
39,1 

156 

Ezen belül: 
m 3 

0/ 
11,3 

100 
28,8 

255 
41,7 

369 
49,2 

435 
56,0 

496 
63,H 

558 

Szovjetunió m 3 

<V 0 

41,5 
100 

58,1 
140 

75,0 
181 

73,3 
177 

Megjegyzés: 1 Magyarország vonatkozásában (nem 1980., hanem) 1985. évre 10 914 
ezer fővel és 690 ezer m 3 lombos fűrészáru felhasználással számoltunk. 



évtized végére az európai íafogyasztási színvonalat elérhetjük. Számítások sze
rint 1985-ben 850 000 m 3 lombos fűrészáruval rendelkezünk, amelyből cca 
700 000 m 3 lesz a hazai szükséglet, a többi 150 000 m 3 exportálható lesz (lásd: 
mellékelt grafikont!). 

L O M B O S F U R E S r A R U 
m J / , l o o o p í 4 
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Ahhoz, hogy a magyar erdők fahozamát a feldolgozó ipar felhasználhassa 
s így az ország devizamérlegét javíthassa, nem szabad elfeledkeznünk a nem 
állami erdők szerepéről sem. A z ország erdőállományának 25%-a a termelő
szövetkezetek és egyéb szervek tulajdonában van. A z arányának megfelelő a 
fahozamuk is. A z ÉRDÉRT Vállalat eddig is jelentős segítséget nyújtott ezek
nek a szerveknek a jövedelmező fagazdálkodásához, mind szakmailag, mind 



pedig a fatermékek értékesítése révén. Űgy vélem, ihogy ezen a területen még 
nem tettünk meg mindent, a jövőben jelentősen fokoznunk kell erőfeszítésein
ket, hogy ezekből a gazdaságokból minél több fatermék hasznosabban vegyen 
részt a fagazdálkodásban. 

A VÁSÁROSNAMÉNYI 
FORGÁCSLAPCYÁR 

Nagyon fontos lépésnek tekintendő az ÉRDÉRT Vállalat életében a Vásá-
rosnaményi Forgácslapgyár átvétele. Legfontosabb feladat: az üzemet műszaki
lag rendbe tenni, majd megszervezni a gazdaságos termelést. A beruházás 
alapcélja szerint forgácslapból ládát kellene gyártani a fenyő-felhasználás 
csökkentése érdekében. A beruházás megvalósításakor derült azonban ki, hogy 
forgácslap-ládára nincs igény. Sajnos a gyár üzembe helyezése alkalmával az 
is kiderült, hogy a beruházás műszakilag sem megfelelő. 

A fenyőanyag-megtakarítás megvalósítható más lombos anyaggal, pl. nyár
ral és rezgőnyárral is, sokkal egyszerűbb technológiával és kisebb beruházás
sal, tehát a vásárosnaményi üzemben bútorlapot célszerű gyártani. Beigazo
lódott ugyanis — figyelembe véve a nagyarányú bútoripari rekonstrukciót és 
a beépített bútorok iránti fokozódó keresletet — , hogy a jelenleg folyamatban 
levő beruházásokkal és az importtal együtt sem lesz értékesíthetetlen készlet 
forgácslapból. Rá kell mutatnom itt arra is, hogy a számításokkal szemben 
már sokszor következett be nagyobb arányú igényfelfutás a figyelembe nem 
vett körülmények belépése miatt. Természetesen a lemezféleségek felhaszná
lásának termelésnövekedésével arányos igények felfuttatásában is jelentős sze
repe van az ÉRDÉRT Vállalatnak, mint kereskedelmi vállalatnak. 

A vásárosnaményi gyárat több lépcsőben kívánjuk rendbehozni. Első lépcső
ben a garanciális javításokat fogjuk végrehajtani, illetve végrehajtatni a gé 
peket szállító céggel. Párhuzamosan ezzel olyan kapacitásnövelő kisebb fe j 
lesztéseket végzünk, amelyek révén a jelenlegi kapacitás (20 000 m 3 ) 30 000 
m 3 - re növelhető. Tárgyalásban vagyunk külföldi cégekkel további kapacitás
növelő beruházások megvalósítása céljából. Tervünk a 60 000—70 000 m 3 kapa
citás elérése. A forgácslapot Szabolcs-Szatmár megyében fogjuk értékesíteni, 
mégpedig bútorelemként méretre szabva, ütemes szállítással, kooperálva a fel
használó vállalatokkal. Ily módon elérhetőnek tartjuk az 1,— Ft eszközállo
mányra eső 1,— Ft-os termelési értéket. Ezt a tervet 1973. végéig szeretnénk 
megvalósítani. 

FAHÁZ, KÖNNYŰSZERKEZETES 
ÉPÍTÉS 

A z ÉRDÉRT Vállalatnak már eddig is jelentős szerepe volt a faháztermelés 
és értékesítés terén. Viszonylag rövid idő alatt (5 év) a 10 millió forint ter
melői és forgalmazott értékről 1971. év végéig 163 millió forintra növeltük az 
értékesítést. Jelenleg a paneltermelés főképpen hétvégi házak és felvonulási 
épületek építésének céljára törtéfiik. 

Néhány éve kísérleteztünk a faház-exporttal is. E téren lassan haladunk, 
mert hiányoznak külföldi tapasztalataink. A z elmúlt évben, de különösen ez 
évben, reménykeltő exportkapcsolataink alakultak ki. A faházexport vonatko
zásában jelentős segítséget kaptunk az A R T E X Vállalattól, úgy gondolom, 
nem volt számunkra haszontalan az eddigi befektetés. A faházexport azért 
jelentős, mert a kevésbé értékes fatermékek ilyen módon gazdaságosan fel-



dolgozhatók. A jövő útja az export vonatkozásában a mind magasabb készült-
ségű termékek exportja, ezen a téren a faházaknak, fapaneloknak komoly sze
repük lehet. Itt is megvalósítható nagyarányú együttműködés az erdő- és fa
gazdaságokkal, mert a lombos anyagokat és lemezféleségeket a faházépítésnél 
csak fenyőanyaggal kombinálva lehet felhasználni. 

Folyamatban vannak különféle kísérletek, hogy részt vegyünk a könnyű
szerkezetes építési programban, éppen az eddig elért eredményeink alapján. 
A könnyűszerkezetes építési program keretében elsősorban a mezőgazdasági 
jellegű és kommunális építkezésekben vehetünk részt, továbbá a belsőépítészet 
részére termelt különféle lombos anyagok felhasználásának bevezetése révén 
(pl. belső díszítést szolgáló lambériák, mennyezetelemek és használati tárgyak 
forgalmazása). 

A könnyűszerkezetes építésben felhasználható anyagok: elsősorban a lemez
féleségek, de lombos fűrészáru-féleségek is, továbbá fenyő széldeszka és rövid
áru, amennyiben ezeknek más felhasználási területe nincs. Ki kell emelni a 
farostlemez és forgácslap perspektivikus felhasználását az építészetben. Eddig 
ugyanis Magyarországon ezeknek a termékeknek a fő felhasználója a bútor
ipar volt, míg az építészet alig 2%-kal volt képviselve a felhasználók listáján. 

A z ÉRDÉRT volt a kezdeményezője a járműiparban is a farostlemez és for
gácslap felhasználásának. Vállalati szabadalomként ismert a „Refa"-lemez, 
amely több rétegű farostlemez. Jelenleg már az autóbuszok padlózatát majd
nem kizárólag ebből készítik. Ugyancsak eredményes kísérletek folynak a va
gongyártás területén. A Refa-panel lehet a jövőben alapanyaga a különféle 
könnyű szerkezetű építményeknek is. 

AZ EGYCSATORNÁS 
FENYŐFORGALMAZÁS 

A fenyő fűrészrönk hazai felhasználása és exportja mintegy 1,5 millió m 3 , 
ezzel azonos mennyiségű a hazai fenyőgömbfa felhasználás is. A fenyőfelhasz
nálás gömbfa egyenértéke azonos az összes hazai vastagfa termelés mennyisé
gével. A fenyőimportfa közismerten a felhasználói igényektől teljesen eltérő 
választékokban érkezik be. Több éve folyó fogadó kapacitásfejlesztés ered
ményeképpen az import ma már közel teljes mennyiségben telepi forgalma
záson megy át. 

A z áru fogadása és választékolása igen nagy munkát jelent az ÉRDÉRT 
Vállalat kollektívája részére. Ennek a munkának a népgazdasági hasznossága 
ma már nem képezi vita tárgyát. A választékolás jelentős, mintegy évi 100 
millió forinttal csökkenti az importot. A munka nyomán lehetővé válik, hogy 
a hazai felhasználók által nem hasznosítható, méreten aluli és fafajú (erdei
fenyő) választékokat exportáljuk. Ez a tevékenység eléri a 100 millió deviza
forintot. A fenti célok elérése érdekében fejlődött ki az ÉRDÉRT Vállalat 
ipari tevékenysége, mintegy évi 500 000 m 3 fa feldolgozására. Elkezdtük már 
a fenyőfűrészáru méretre szabását, méreti kiszolgálását, az állványpalló-vasa
lást, a vastagabb választékok hasítását, de mindez még nem elég. Egyik leg
fontosabb feladat volna a szárított fűrészáru forgalmazása, mert csak így le
het elérni a fontos importanyaggal való takarékos gazdálkodást. 

Ha a 'feldolgozásban koncentráltan keletkezik a hulladék, sokkal nagyobb 
lehetősége van a gazdaságos hasznosításnak. E körbe tartozik a máglyázott 
áru forgalmazása is. Feladatunk a forgalmazott mennyiség 30%-át máglyá
zott, légszáraz állapotban kiszolgálni. E feladatot már az 1971-es évben 27,6 
százalékig elvégeztük. 



Igen sok még a tennivaló, mert az eddigi ipari tevékenység nem lépte túl 
az extenzív feldolgozás határait. A fogadás és az ipari termelés folyamán ke
letkező hulladékanyag ma még egyáltalában nem kerül felhasználásra. A da
rabos hulladék egy része az elmúlt évben már exportra került, de igen j e 
lentős mennyiséget kellett igen alacsony áron tüzelőanyagként értékesíteni. A 
vásárosnaményi üzem átvételével nagyobb lehetőség lesz a darabos hulladék 
felhasználására, a forgácslaptermelés növekedésével arányosan. 

Megtörténtek a kezdeti lépések a fenyöapríték cellulózipari felhasználása 
érdekében is. A tuzséri és mátészalkai telepen már termelőképesek a szovjet 
aprítógépek, amelyek segítségével a cellulózipar részére szükséges aprítékot elő 
tudjuk állítani. A z első 5000 tonna apríték szállítására több évi tárgyalás után 
már létrejött a megállapodás, most a termelést és szállítást szervezzük. A IV. 
ötéves terv végéig 50 000 tonna apríték cellulózipari hasznosítását kell meg
valósítani. 

Ugyancsak megoldandó a fentieken túl megmaradó hulladékanyag haszno
sítása. Tárgyalás alatt van fűrészpor és apróhulladékból a fabetonelem-gyár-
tás megszervezése. Egy 2000 lakás építéséhez elegendő elemgyár megvalósítása 
a cél. A z itt gyártott termék jelentős hozzájárulást jelentene a könnyűszerke
zetes építési program megvalósításához. 

Jelentős mennyiségű kéreghulladék keletkezik a gömbfaválasztékok kérge-
zése során. Jelenleg folyamatban vannak a soproni Egyetem segítségével a 
humifikálási kísérletek. Ezeket a kísérleteket jelentős anyagi segítséggel az 
OMFB is támogatja. A keletkező kéreghulladékból mintegy 25 000—30 000 
tonna humusz volna nyerhető, ez a mennyiség jó l felhasználható lesz majd a 
humuszban szegény szabolcsi földek javításánál. A keletkező humuszból mű
anyag tasakokba csomagolva exportot is tervezünk. 

A VÁLLALAT MUNKÁJA KIHAT 
AZ EGÉSZ FAGAZDASÁGRA 

A z ismertetett fejlesztésnek nagy hatása lehet az erdő- és fagazdaságok fe j 
lesztésére is, hiszen az elvégzett kísérletek, az új felhasználók megkeresése 
révén az ÉRDÉRT segítségére van a fagazdaságoknak az új piacok megterem
tésében is. Nyilvánvaló, hogy széles körű összefogásra van szükség a felada
tok megvalósításához, ahol az Egyesülésre is jelentős szerep vár. Ahhoz azon
ban, hogy a fagazdálkodásban mindezek az ismertetett kérdések a IV. ötéves 
tervben megoldódjanak, főképpen a fatermékek minél gazdaságosabb és tel
jesebb körű értékesítése, a felhasználók igényeinek kielégítése nagyon nagy 
munkát jelent még. Alapvetően rendezésre vár a fatermékek árának és ár
arányainak felülvizsgálata. Ismert tény, hogy a fatermékek ára állandó vál
tozásnak van kitéve a világpiacon, de nemcsak a tőkés piacokon, hanem az 
elmúlt évben a szocialista piacokon is rendezésre kerültek a rubelárak, ezek 
hatását azonban a belföldi árakban nem érvényesítettük. 

Az árak belföldi kialakításában az ÉRDÉRT Vállalat jelentős segítséget nyújt
hat. Nagy adattömeg áll rendelkezésünkre, ennek feldolgozásában is közre
működünk. Fontos időszak előtt állunk, mert a helyes árarányok kialakítása 
rendkívüli hatással lehet az egész fagazdálkodásunkra. Mindent meg kell ten
nünk annak érdekében, hogy az árak a hazai lombos faanyagok gazdaságos 
felhasználása és a fenyőanyagok helyettesítésének megvalósítása felé orientál
janak. Semmiféle hasznos kezdeményezés nem valósítható meg gazdasági ér
dekeltség nélkül. 



Végül is, de nem utolsósorban meg kell emlékeznem arról, hogy az ÉRDÉRT 
Vállalat a fent vázolt feladatokat mintegy 6000 dolgozóval valósítja meg és 
közel 40 000 LE-s gépparkkal. A forgalom nagysága, amelynek 75%-át az im
portanyagok forgalmazása képezi, mintegy 7 milliárd forint, az ipari terme
lés értéke megközelíti az 1,3 milliárd forintot. A z ismertetett számokból lát
ható, hogy milyen felelősség terheli a vállalat vezető dolgozóit, hogy bizto
sítsák dolgozóik jövedelem-színvonalának növekedését, a géppark szinten tar
tását és az ismertetett feladatok megoldását. Ugyancsak világossá vált a vál
lalat szerepe a IV. ötéves terv fagazdaságpolitikai célkitűzéseinek megvalósí
tásában. 

A Magyar Tudományos Akadémia 1972. évi közgyűlése 

Május 8-án nyílt meg a Magyar Tudományos Akadémia közel egy hétig tartó 132. 
közgyűlése. Az ünnepélyes megnyitót az egyes osztályok tudományos tanácskozásai 
követték. A nyilvános ülésen dr. Erdei-Grúz Tibor akadémikus, az akadémia elnöke, 
valamint dr. Köpeczi Béla akadémiai lev. tag, az akadémia főtitkárának beszámolója 
után érdekes előadás hangzott él dr. Szentágothai János akadémikus részéről „Az 
ember és környezete" címmel. A megnyitót az akadémiai aranyérem és díjak ki
osztása zárta le. 

Az elnökség beszámolója részletesen tárgyalta az akadémiai bizottságok tevékeny
ségét, s ezek növekvő fontosságát. Ezzel kapcsolatban érdemes röviden foglalkozni 
az Akadémia Erdészeti Bizottságának elmúlt évi munkájával. Az Erdészeti Bizott
sághoz egy al- és három munkabizottság tartozik. A bizottság öt, az albizottság két, 
a munkabizottságok pedig egy-egy ízben üléseztek. A bizottsági üléseken a követ
kező fontosabb tudományos témák szerepeltek: a fagazdaság fejlesztésének néhány 
fő vonása és problémája; az erdők ökonómiai osztályozása; a fahasználat fejlesz
tésének néhány időszerű kérdése; a MÉM több középtávú kutatási célprogramja, 111. 
kutatási terve. A fagazdaság fejlesztésével kapcsolatos vita anyagát az Országos 
Tervhivatal figyelembe vette a távlati népgazdasági terv vonatkozó fejezeteinek ki
dolgozásában. Ugyancsak hasznosította a MÉM és az OT az erdők ökonómiai osz
tályozásával és a fahasználat fejlesztésével kapcsolatos -vita anyagát. Részt vett a 
Bizottság a Velencei tó környékének erdősítésével, fásításával kapcsolatos szakbi
zottsági munkában is. 

Az MTA Agrártudományok Osztályának ülésszaka a mezőgazdasági munkák mű
szaki fejlesztését állította a tanácskozás középpontjába. A megnyitó előadást dr. 
Dimény Imre miniszter tartotta „A nagyüzemi mezőgazdaság gépesítésének ökonó
miai kérdései" címmel. Ezt követték dr. Lehoczky László, dr. Sipos Sándor, illetőleg 
Zalka András korreferátumai, amelyek a mezőgazdasági műszaki tudományok fej
lődésének általános kérdéseivél, az új talajművelési rendszerek és eszközök agro
nómiai értékelésével, illetőleg az automatizálás alapjaival foglalkoztak. Az ülésszak 
második része a szántóföldi zöldségtermesztés, illetőleg az állattartó telepek műszaki 
fejlesztésének helyzetét és feladatait elemezte dr. Heiczmann János KGM miniszter
helyettes és Bánházi Gyula, az MGI igazgatójának előadásában. Mindkét anyagot 
több korreferátum és előadás egészítette ki. 

Dr. Gergely István miniszterhelyettes az ülésszak értékelésekor felhívta a figyel
met az együttműködés fejlesztésére, a tudományos fejlesztő munka intenzívebbé 
és koncentráltabbá tételére az elkövetkező időszakban. A műszaki feladatok meg
oldása egyre inkább több tudományterület komplex együttműködését igényli, így a 
komplexség hovatovább a fejlesztés gazdasági kritériumának is számít. 

Dr. Szepesi László 


