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AZ ERDÉSZET I
ÉS FAIPARI VÁLLALATO K
SZERVEZÉS-FEJLESZTÉSI
KONCEPCIÓJÁHOZ

Göndöcs Imre

A fejlett szocialista társadalom építésének programja a gazdasági élet minden
területén szükségszerűen megköveteli a munka minőségi oldalának fejlesztését.
Ennek az értékek összehasonlításával mérhető kategóriának az érvényesítése,
gazdasági tevékenységünkben, a termelés társadalmi hatékonyságának növelé
sét jelenti. A gazdálkodással szemben támasztott követelményeknek megfele
lően az erdészet és faipar területén is meg kell határoznunk azokat a feladatain
kat, amelyeknek megoldása egybeesik társadalmi fejlődésünk konkrét feladatai
val. Ez azt jelenti, hogy
— fel kell készíteni az ágazat valamennyi dolgozóját a feladatok ellátására
szemléletének alakításával, politikai tudatának fejlesztésével;
— rögzítenünk kell — a változó társadalmi igényeknek megfelelően — az
adottságainkhoz igazodó, nagyfokú hatékonysággal előállítható termékek
és szolgáltatások körét;
— meg kell határozni a tudományos-technikai forradalom adott színvonalá
nak megfelelő technikai fejlesztést, amely leginkább szolgálja a felada
taink ellátását;
— a választott termékszerkezetnek és technikának megfelelően az ágazat
dolgozóit szakmailag fel kell készíteni;
— a termelési folyamatnak megfelelően korszerűsíteni kell a vállalatok és az
ágazat irányítási rendszerét.
A vázolt feladatok megoldása több évre szóló, folyamatos munkát jelent. A
feladatok végrehajtását azonban úgy kell ütemezni, hogy a fokozatosság ne csak
a megoldásban, hanem a gazdasági eredményekben is jelentkezzen, szolgálva a
gazdasági munka hatékonyságának állandó növekedését, a fejlett szocialista tár
sadalom építését.
A cikkem célja, hogy az MSZMP XI. kongresszusának programnyilatkozatá
ban rögzített időszak feladataiból az erdészetet és a faipart érintően meghatá
rozzam a vállalati szervezés fejlesztési koncepcióját, figyelemmel egy cikk adta
lehetőségekre és korlátokra.
Alapfogalmak
A szervezési koncepció kidolgozása alapvetően rendszerelméleti és kiberneti
kai módszerek alkalmazását teszi szükségessé. Mindkét tudomány a logikai mű
veletek sorozatain keresztül alkotja meg a rendszer modelljét. A műszaki tudo
mányok művelői számára a kísérleti tapasztalás a használt fogalmak értelmezé
sét külön meghatározás nélkül is egyértelművé teszi. A rendszerelmélet és ki
bernetika elvont fogalmai a közvetlen tapasztalat hiányában elkerülhetetlenül
szükségessé teszik a használt fogalmak tartalmának pontos meghatározását.

Nagyon sok probléma adódott és adódik a szervezés területén a fogalmak el
térő tartalmának értelmezéséből. A fogalmak eltérő használata miatt látszólag
eltérő lehet a logikai műveletek eredménye, azonosság esetén is.
Cikkemben használt fogalmak tartalma megegyezik a KGST tagállamok kö
zött kiépítés alatt álló egységes Számítástechnikai Rendszer (ESZR) keretében
bevezetett meghatározásokkal és azok értelmezésével. Emellett, ha nem is teljes
mélységében, az egyes fogalmak rövid tartalmát is rögzítettem, hogy a koncep
ció gondolatmenete az olvasó által — külön szervezéselméleti tanulmányok nél
kül is — értékelhető legyen.

A vállalat (gazdasági rendszer) tulajdonságai
A vállalat rendszerelméleti megközelítésében személyeknek, anyagoknak és
eszközöknek olyan csoportja, amelyik a társadalmi munkamegosztásban elfog
lalt helyének és szabadságfokának megfelelően önálló célkitűzésre és a célkitű
zés önálló megvalósítására képes. Tulajdonságai alapján kibernetikai rendszer
nek tekinthető. Ezért a szervezésénél a rendszerelmélet mellett, a kibernetika
módszerei alkalmazhatók. Tulajdonságai közül a totalitás — vagyis az a tény.
hogy a vállalat nem egyszerűen az alkotó elemek összesítése, — teszi szükség
szerűvé, hogy szervezése csak egységes szemléletben hajtható végre. Ezt az egy
séges szemléletet van hivatva biztosítani a szervezés-fejlesztési koncepció.
A rendszer kibernetikai tulajdonságaiból adódik az a körülmény is, hogy a
vállalat, mint rendszer, határozatlan. Így, ha a kitűzött célt el akarom érni, nem
elég a gazdasági (termelési) folyamatok megszervezése. Állandóan gondoskod
ni kell a célnak megfelelő működésről, vagyis irányítani kell, ami a termelési
szféra mellett irányítási szféra kiépítését is megkívánja. Az irányításnak a mun
kája természetesen nem szorítkozhat kizárólagosan a termelési folyamatokra.
A változó körülmények és a rendszer belső működése is a kiépített határozatlan
sági szint ellen hat. Igy a határozatlansági fok fenntartása állandó munkát
igénylő feladat, ami a szervezési munka folyamatosságának szükségességét in
dokolja.

A vállalati termelési szféra szervezése
A vállalati termelést a vállalati rendszert alkotó elemek kapcsolatának válto
zása jelenti. Leírása az elemek kapcsolatában végbemenő állapotok változásai
nak, az állapotváltozások szabályainak meghatározásával történik. Az állapot
változások algoritmusainak összegezése adja a leképzési függvényt, vagyis azt
a szabályhalmazt, amely megadja az elemek kezdeti állapotától a végállapotig
a kapcsolatok alakulását.
M = 27 F / Á Í - ^ Á J )
M = működés, leképzés
Áj = induló állapot
A;, = befejező állapot.
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Az induló állapot a környezetből bekerülő anyagot, eszközöket, személyeket,
és ezek kapcsolatát jelenti, amelyet összefoglalóan a vállalati rendszer beme
netének, inputjának nevezünk.
A vállalat működésének befejező állapota adja a gazdasági rendszer kimene
tét, vagy outputját.
A rendszer működésének leírásánál az egyes állapotokat állapothatározókkal,
úgynevezett paraméterekkel rögzítjük. A paraméterek közül a kiemelt állapo
tokat jellemzőket vezérparamétereknek nevezzük.

A termelési szférában jelentkező szervezési feladatokat a KGST munkaszer
vezéssel foglalkozó szakbizottsága a következőkben határozta meg:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

a munka időbeni és térbeli elosztása,
a helyes kooperáció kialakítása,
a munkahelyek kialakításának és ellátásának megszervezése,
a munkamódszerek és munkafogások tökéletesítése,
a dolgozók képzése és továbbképzése,
a munka normázása,
a munka anyagi és erkölcsi ösztönzése,
a munka körülményeinek és feltételeinek javítása,
az alkotó aktivitás, a munkaszervezés fejlesztése, a munkafegyelem javí
tása.

A követelményrendszer a fatermesztés és a fahasznosítás (fakitermelés, fa
feldolgozás) termelő folyamatának területére egyaránt érvényes. Az erdőgazda
sági termelésben nehezíti a munkaszervezést, hogy nemcsak időben és térben,
hanem körülményeiben is változó munkahelyeken tevékenykedik. Ez nemcsak
munkahelyenkénti külön-külön szervezési feladatot jelent, hanem egyben azt
is, hogy a gyorsan változó feltételeknek megfelelő alternatív megoldási lehető
séggel is előre számolni kell. Ennek elmulasztása esetén a rendszer határozatlan
sága nőni fog, ami együtt jár a tevékenység kihasználásának alacsony színvona
lával, a termelési költségek növekedésével.

A vállalati irányítási szféra szervezése
A vállalat tulajdonságaiból adódó — amint már utalás történt rá — szükség
szerű követelmény, hogy nem elegendő a termelési folyamatokat megszervezni,
folyamatosan gondoskodni kell arról, hogy a folyamatok a célkitűzésnek alá
rendelten működjenek. Ellenkező esetben ugyanis a kitűzött cél nem valósul
meg, mivel a rendszer határozatlan és így működése állandó irányításra szorul.
Az irányítás tehát a folyamatba való beavatkozást jelent. Ez a beavatkozás irá
nyulhat a folyamat indítására, fenntartására, megváltoztatására és megállítá
sára.
Az irányításhoz tehát
—
—
—
—
—

értesülést kell szerezni a folyamatról,
az értesülés birtokában meg kell határozni a céltól való eltérést,
ki kell dolgozni az eltérés kiküszöbölésének szabályát,
dönteni kell a beavatkozásról,
be kell avatkozni a folyamatba.

Az irányításban három szintet célszerű elkülöníteni, mégpedig
— stratégiai szintet,
— taktikai szintet,
— operatív irányítás szintjét.
A stratégiai szint, feladata a vállalat fejlesztési tevékenységének meghatáro
zása és irányítása.
A taktikai szint feladata a vállalat működésének tervszerű irányításéi, a mű
ködési feltételek meghatározásával és az elkülönülő operatív irányítási szintek
közötti koordináció biztosításával.
Az operatív irányítási szint feladata a gazdasági folyamatokba történő köz
vetlen beavatkozás.

Az irányítás formája kétféle lehet
— szabályozás és
— vezérlés.
Szabályozásról akkor beszélünk, ha a folyamatba történő beavatkozáshoz
szükséges információ (norma, beavatkozási algoritmus) a vállalatnak rendel
kezésre áll.
Vezérlés esetén a beavatkozáshoz szükséges információ a vállalaton kívüli
rendszertől származik.
A vállalati rendszer irányítási funkciónak és a funkciók kapcsolatának meg
határozásához célszerű a vállalat modellezését elvégezni. Ez sokféle szempont
szerint történhet. Ilyen szempontok lehetnek:
—
—
—
—

a szervezet,
a működési profil,
a működésben található funkciók és
a működés folyamata.

A szervezet szerinti szempont megtévesztő lehet, mert nem mindig tükrözi a
működés jellegzetességeit.
Profil szerinti megközelítés sem lehet jó, mert a modellnek a vertikálisan
szervezett vállalataink minden profilját fel kell ölelnie.
A folyamat szerinti modellezés a teljes automatizálást jelentené. Ebben az
esetben azonban a gazdasági rendszer már nem szervezett, hanem rendezett
rendszer, vagyis az ember a termelési folyamatban közvetlenül nem vesz részt.
Nyilvánvaló, hogy az erdészeti és faipari vállalatokra még a fejlett szocialista
társadalom felépítésének idején sem lesz ez általánosan jellemző. Igy helyesen
ma a működésben található funkciók szerinti modellezés módszerét célszerű vá
lasztani. A vállalat működésének általános modelljét az 1. ábra tünteti fel.
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1. ábra. A vállalat működésének
általános modellje
Egy vállalat jellegzetessége, hogy a népgazdasági munkamegosztásban ter
méket állít elő. Környezetébe ágyazva működik, rendeléseket kap a környezet
ből. Irányító tevékenységében
— gondoskodik az erőforrásokról (anyagról, eszközről, munkaerőről), ame
lyeket
— a termelésben felhasznál,
— az előállított termékeket a környezetbe bocsátja ki, amelyért
— árbevételt kap, amelyből
— az erőforrások pótlását és bővítését fedezi,
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— működésével kapcsolatban információk keletkeznek, amelyek vagy a kör
nyezetből érkeznek, vagy működés során keletkeznek és a környezetbe is
mennek.
Vállalataink egyszerű és bővített újratermelést folytatnak. Az egyszerű újra
termelés Meglevő erőforrások felhasználásával folyik, a bővített újratermelés
pedig az erőforrások növelésével összefüggésben végzett tevékenységet jelenti.
Minden tevékenységre érvényes, hogy a feladatot
—• meg kell tervezni,
— biztosítani kell a végrehajtás feltételeit,
— végre kell hajtani.
A vállalat működéséről eddig elmondottak ismeretében megalkotható a gaz
dasági rendszer modellje, amelyet a 2. ábra szemléltet. Az egyszerű újrater
melést jelentő éves feladatot két dimenzió, a bővített újratermelést pedig a több
éves fejlesztési feladatot jelölve, a harmadik dimenzió tünteti fel.
A rendszermodell oszlopai alrendszer, a sorai pedig részrendszer-orientáltak,
mivel így elégül ki az alrendszerrel szemben támasztott követelmény, hogy a
rendszer működésének alárendelten ugyan, de önálló célkitűzésre képes és an
nak öncélú végrehajtása is biztosított. A részrendszerek értelemszerűen, de a
fogalom követelményét is kielégítve, az alrendszer további tagolását adják.
A rendszermodellből következően az irányítási funkciók ellátására az erdé
szeti és faipari vállalatoknál az alábbi alrendszerek kiépítésével célszerű szá
molni:

1.

Termelésirányításban
— főtevékenységként
fatermesztési és
fahasználati (fakitermelés, fafeldolgozás),
— melléktevékenységként a főtevékenység folytatása mellett jelentkező fel
adatok irányításával, mint pl. beruházás, melléktermékek termelése, me
zőgazdaság stb.
— kisegítő tevékenység keretében
karbantartás, felújítás,
• , energiatermelés,
egyéb, a főtevékenységet segítő szolgáltatást végző alrendszerekkel.

2. Készletgazdálkodási alrendszerként kerül kiépítésre
— az anyag,
— az energia és
— a termékgazdálkodás irányítása.
3. Állóeszközgazdálkodási alrendszer.
4. Munkaerőgazdálkodási alrendszer.
5. Pénzgazdálkodási alrendszer.
6. Egyéb tevékenységek irányítását ellátó alrendszerek (tűzvédelem, társadalmi
tulajdon védelme stb,).
7. Szintetizáló alrendszerek, mint a
— komplex tervezés és
— komplex beszámolók alrendszere.
A vázolt alrendszerek kiépítése külön történik az éves feladatok irányítására
és a fejlesztési feladatok irányítására, mivel mindegyik terület eltérő tevékeny
séget igényel és megfelel az alrendszerrel szemben támasztott követelménynek.

Ugyanakkor, amikor a vállalati rendszert — az irányítási funkciók megismerése
érdekében — részekre bontottuk, nem hagyható figyelmen kívül, hogy az totális
rendszer és így a részekre vonatkozó döntéseknél is a teljes rendszer érdekeit
kell szem előtt tartani. Nem beszélhetünk tehát önálló életet élő alrendszerek
ről és részrendszerekről. Az al- és részrendszer minden moduljánál figyelembe
kell venni a többi al- és részrendszer követelte kapcsolódást, beleértve a kör
nyezeti és a fejlesztési igények kielégítését is.
Az irányítási rendszer funkcióinak eredményes ellátása megköveteli, hogy az
korszerű adatfeldolgozásra támaszkodva valósuljon meg. Ez a számítástechnika
alkalmazása mellett az operációkutatás eredményeinek a felhasználását is
igényli.
Az irányítási rendszer formai megjelenése a szervezet. Elemzése — akárcsak
vázlatosan is — kitöltené egy önálló cikk kereteit. Itt csupán arra lehet felhívni
a figyelmet, hogy kiépítése a funkciók és a szintek kiépítésének megfelelően,
annak szolgálatára kell létrehívni. A termelési és gazdálkodási folyamatok irá
nyítására hierarchikus függésen alapuló szervezetet kell létrehozni. A fejlesz
tési és kutatási tevékenység ellátása eredményesebb csoport-munkán alapuló
szervezetben.
A szervezet személyi kérdései, a személyek kiválasztása, velük szemben az
irányítás szintjein jelentkező követelmények meghatározása is túlnő e cikk ke
retein. Ezzel kapcsolatban a célraorientáltság követelményét hangsúlyoznám.
Az irányításfejlesztés ütemezése
Az eddigi ismertetésből is kitűnik, hogy az erdészeti és faipari vállalatoknál
olyan irányítási rendszer kiépítése szükséges, amely
— a termelési folyamatra épül,
— korszerű módszereket és eszközöket alkalmaz és
— fokozatosan kerül korszerűsítésre és bevezetésre.
A fokozatosság felveti a sorrendiség kérdését. Tapasztalat szerint, de már a lo
gikai megfontolás is azt támasztja alá, hogy
— az erőforrások gazdálkodási alrendszereinek, mint alaprendszereknek a
szervezése megelőzi a termelés- és szolgáltatás-irányítás alrendszerének
szervezését,
— az alrendszeren belül előbb alakítható ki a törzsadattár, ezt követi a vég
rehajtás, majd a feltételbiztosítás és végül a tervezés részrendszereinek ki
alakítása.
Az egyes alrendszerek bevezetésénél a szervezési munka az alábbi lépcsőket
foglalja magában:
— helyzetelemzés,
— helyzetértékelés,
— a bevezetés megtervezése,
— oktatás,
— alapbizonylatok kitöltése és számítástechnikai kísérleti feldolgozás,
— kísérleti feldolgozás értékelése,
— vállalati szintű kísérleti feldolgozás,
— kísérlet értékelése,
— javaslat az általános elterjesztésre.
Az egyes alrendszerek bevezetésének tervezett időszükségletét a 3. ábra tün
teti fel. Az alrendszerek sorrendje egyben az alrendszerek bevezetésének lehet
séges sorrendjét is jelenti.

A vállalati irányítási rendszer korszerűsítésének feltételei
A tudományos technikai forradalom anyagi-technikai bázisának ágazati meg
teremtése ma már senki által nem vitatottan nemzetközi keretek között folyik.
Az irányítási rendszer korszerűsítése is azonos szinten megoldható feladatot je
lent, így a munka ugyan a vállalati irányítás korszerűsítésére irányul, de meszsze meghaladja egy-egy vállalat feladatát. Nem beszélve természetesen arról,
hogy a szervezés túlnő egyetlen vállalat anyagi lehetőségén és magának az irá
nyítási rendszernek a működtetése is a vállalatok összefogását igényli. A szer
vezési munka tehát mindenekelőtt koordinációt igényel. Ez a koordináció tör
ténhet az irányítási hierarchia magasabb szintjén a vállalati önállóság korláto
zásával, vagy annak csökkentése nélkül, e célra irányuló gazdasági együttmű
ködés szervezeti keretei között.
Az együttműködés, de a munka hatékonyságával szembeni követelmény is
egységes vállalati rendszer kiépítését teszi szükségessé. Az irányítási típusmodellt az alábbi főbb ismérvek jellemzik:
— egységes szemlélet érvényesül az al- és részrendszerekre bontásnál, a ki
építés szervezési moduljainak meghatározásánál, az elemek megválasztá
sánál és azok struktúrájában,
— a döntési módszereknél egységes eljárások alakíthatók ki, azonos felada
tok ellátására,
— az adatfeldolgozásnál a feldolgozás algoritmusa mellett egységes kódszá
mok, adatrögzítési eljárások, dokumentálás és nyomtatványok használata
lehet a tipizálás tárgya,
— az adattáraknál az adattárak mérete, belső szerkezete és azok mezőnkénti
tartalma lehet egységes,
— a programozást azonos belső szabályok szerint végezhetjük és dokumen
tálhatjuk.
Az így kiépített egységes működési és döntési modell birtokában az irányí
tási rendszer képes kielégíteni valamennyi erdészeti és faipari vállalat igényét,
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3. ábra. A vállalati információs rendszer számítógépes feldolgozásának ütemezése

mivel eléggé általánosak lehetnek a programok, amelyekben az eltérő vállalati
sajátosságok eltérő paraméterek formájában jelentkeznek. A tipizálás termé
szetesen ki kell hogy terjedjen az irányítást szolgáló eszközökre is, mivel a ha
szon csak tipizált számítástechnikai géppark esetén valósulhat meg.
A sikeres szervezési munka sikerének további feltételeit csak felsorolássze
rűen ismertetem. Ezek:
—
—
—
—

szervező apparátus létrehozása,
az anyagi eszközök megteremtése.
vezetők és beosztottak képzése,
szakvezetők függetlenítése.

Az emberek tudatában jelentős átformálás szükséges. Téves az a felfogás,
hogy a számítógépes feldolgozással jelentős létszámmegtakarítá" érhető el. Át
menetileg még létszámnövekedést is igényelhet, mivel a szervezés során egy
ideig a hagyományos rendszer működését is fenn kell tartani az új biztonságos
működésének kezdetéig. Ezt követően pedig a felszabaduló munkaerő az elekt
ronikus adatfeldolgozás előkészítésében nélkülözhetetlen. Az igazi hatékonyság
a rendszer teljes kiépítése után jelentkezik majd a termelési folyamatok gazda
sági hatékonyságának növekedésében.
A rendszer kiépítése — a feltételek biztosítása mellett is — több éves munkát
igényel. Az egyes alrendszerek szervezését azonban úgy kell végrehajtani, hogy
az már parciális eredménnyel járjon.
összefoglalás
Cikkemben az erdészeti és faipari vállalatok szervezés-fejlesztési koncepciójá
nak csak egy nagyvonalú vázlatát rögzíthettem. Célom az volt, hogy érzékel
tessem az olvasóval milyen hatalmas feladat megoldása előtt állunk, ha eleget
akarunk tenni a társadalmi igényekből adódó ágazati feladatoknak és ezt a fel
adatot csak a tudományos-technikai forradalom eredményeinek felhasználásá
val, a gyakorlat és a tudomány szoros együttműködésében leszünk képesek
megoldani.
Ugyanakkor azt is világosan kell látnunk, hogy a szervezés nem idényfeladat,
vagy divat, hanem a vállalati rendszerből adódó szükségszerűség. A szervezési
feladat lényegét pedig a célkitűzést megvalósító folyamat célirányultságának
biztosítása jelenti. Ennek megfelelően a szervezés az alábbi, sorrendjében is
kötött feladatot jelent:
—
—
—
—
—
—
—
—

termék és szolgáltatási feladatok meghatározása,
termelési folyamatok szervezése,
az irányítási funkciók modellezése,
szabályozó körök kialakítása (adatfeldolgozás, döntés),
az információ technikai eszközeinek meghatározása,
szervezet kialakítása,
a vállalat működésének rögzítése (szabályzatok elkészítése),
feladatorientált személyi kiválasztás.

Vállalataink egyrésze a jelentkező igényekből kiindulva, azok eredményes
megoldására 1976-ban megalakította az Erdészeti és Faipari Szervezésfejlesz
tési Társulást. A Társulás csak az irányítási szféra korszerűsítését tekinti közös
feladatának. Munkáját — a cikkemben is vázolt követelményeknek megfelelően
— a vállalati irányítási rendszer (VIR) korszerűsítésére kidolgozott koncepció
alapelvei és ütemterve szerint végzi.

Az ERTI, mint a MÉM által kijelölt, ágazati szervezést fejlesztő bázisintézet
két éve aktívan foglalkozik az elméleti alapok lerakásával és a gyakorlatban
alkalmazható szervezési módszerek kialakításával. Az ERTI a MÉM-mel, a
FAGOK-kal és a Társulással történt programegyeztetés alapján az V. ötéves
tervben a termelésirányítási alrendszer fejlesztésén dolgozik. Ezt a koordinált
munkát csak kezdetnek tekinthetjük. Az együttműködés további kiszélesítése
nemcsak az erdészet és a faipar területén, hanem népgazdasági, sőt nem
zetközi szinten, elsősorban a K G S T országokkal kívánatos.
Túlzott követelménynek tűnhet ennek a széles körű együttműködésnek a han
goztatása, de tudomásul kell vennünk, hogy amint társadalmi fejlődésünk, a fej
lett szocialista társadalom építésének programja sem fogalmazható meg szűk,
nemzeti keretekre, úgy a végrehajtás is csak azonos keretek között folyhat. Ez
a megállapítás nemcsak általában igaz, hanem konkrétan az erdészet és faipar
területére is.
634.0.68

Dr. Szász Tibor

VÁLLALAT-, ÜZEM ÉS MUNKASZERVEZÉS I
KUTATÁS A Z ERTI-BEN

A vállalat-, üzem-, és munkaszervezés javítására 1970-től hozott párt-, és kor
mányhatározatok megvalósításának elméleti megalapozására a MÉM az erdésze
ti ágazat terén 1974-ben az ERTI-t jelölte ki bázis kutató-intézetnek. Az ERTI
ezt követően a MÉM-től kapott 2 fő kutatói, 2 fő technikusi létszám-emeléssel
és egyidejű belső szervezeti átalakítással, létszám átcsoportosítással létrehívta a
Gazdaságtani-, Munkatani Főosztályt. A főosztály gazdaságtani osztálya felada
tul kapta a speciális erdészeti gazdaságtani kérdések olyan megoldását, amelyik
egyúttal a szervezés színvonalának javításához, és a döntések objektívebb ala
pokra helyezéséhez is módszereket, mutatókat ad. A munkatani osztály kutatási
tervébe pedig a vállalat-, üzem-, munkaszervezés korszerűsítését megalapozó
témák kerültek. Az erdészeti gazdaságtani kutatás célkitűzéseivel ..Az Erdő"nek ugyanebben a számában külön cikk foglalkozik. M i a szervezési kutatás ed
digi eredményeit és az elkövetkező 10 év kutatási terveit tekintsük át.
Ágazatunkban mind a kutatás, mind a gyakorlat terén eddig egyik legelha
nyagoltabb terület a szervezés volt. Erre a diszciplínára különösen vonatkozik
az elmélet és gyakorlat egységének szüksége. A gyakorlat csak az elméletileg is
megalapozott szervezési módszerekkel növelheti folyamatosan a termelékenysé
get és csökkentheti az önköltséget. A kutatás viszont csak akkor képes a gya
korlatban is alkalmazható kutatási eredmények elérésére, ha ismeri a gyakor
lati erdőgazdálkodás feladatait, jelenlegi üzemvitelének teljes keresztmetszetét,
annak jóoldalait és fogyatékosságait. A szervezéssel foglalkozó kutatóknak és
a gyakorlati szakembereknek ezért szoros kapcsolatban, együttműködésben kell
dolgozniok.
Közismert, hogy mind az erdőművelési, mind a felhasználati feladatok évrőlévre növekednek, ugyanakkor a munkáslétszám folyamatosan csökken. Ha

