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A kalkulációs módszerek napjainkban dinamikusan fejlődnek. Az ipar, a
mezőgazdaság és az erdőgazdaság helyzetét átmeneti állapot jellemzi e vonat
kozásban. A korábbi merev, egységes előírások alapján végzett kalkulációk
helyett nem alakultak ki rugalmas, új követelményeknek megfelelő eljárások.
Az erdőgazdasági és ezen belül a fahasználati termelési folyamatra még in
kább jellemző ez az állapot. Ennek részben objektív okai vannak. Mindenekelőtt
az iker-termékek előállítására utalnék. Ifcer-tennelésben a költségeket az jel
lemzi, hogy jelentős részük nem csatlakoztatható egyértelműen egy-egy adott
termékhez, hanem a termékek egy „kötegére", - együttesére állapíthatók meg
csupán. Például a fák döntésére fordított munkamennyiség, vagy költség a fák
ból a termelési folyamat későbbi szakaszában előállítandó valamennyi válasz
ték, a választékok egy kötegének termelése érdekében szükséges. Így nem alkal
mazhatók a termékenkénti kigyűjtésén alapuló kalkulációk, melyek az iparban
egyértelműbb eredményeket biztosítanak. A felmerült költségek a termelési fo
lyamat egy fázisát, a szétválasztás előtti állapotban levő „összetett" terméket
jellemzik. A termelési folyamat befejezése után rendelkezésünkre álló „ikertermékek" költségeit csak közvetett úton határozhatjuk meg. Ilyen esetekben
a költségek felmerülésével szoros kapcsolatban levő, jól megválasztott
költség
jellemzők
felhasználásával csatlakoztathatjuk a termék-kötegekhez tartozó költ
ségeket a termékekhez. E tényhez való rugalmas alkalmazkodás a kalkulációs
eljárások fejlesztésének alapvető követelménye.
A fahasználati kalkulációs módszerek továbbfejlesztésénél a lépcsős
költség
fedezés módszerének alkalmazása szintén hozzásegíthet a reálisabb eredmények
eléréséhez. A fahasználati üzemág költségeit az analitikus nyilvántartások se
gítségével olyan fázisokra kell bontani, melyen belül a költségjellemzők segít
ségével reálisan eljuthatunk a termékekhez, választékokhoz tartozó költségekig.
A termelési fázisok célszerű kialakítása és megfelelő költségjellemzők birtoká
ban a reális elő- és utókalkuláció elvégezhető. E számításoknál a termelési fá
zisokat közbenső költségviselőknek, a fahasználati tevékenység végeredményét
(az értékesítésre, vagy belső felhasználásra kerülő primer fatermékeket) végső
költségviselőnek célszerű tekinteni.
A vállalati szintű fahasználati költségszámításnál ezekből az objektív, kény
szerű feltételekből indulhatunk csak ki. A primer termékekre külön költség
kigyűjtés nem lehetséges. Még a közvetlen költségek tekintélyes részét is csu
pán a fahasználati tevékenység egészére mutatják ki vállalataink. Mindenekelőtt
az analitikus nyilvántartások célszerűbb kialakítása segíthet a reálisabb kal
kulációs eredmények elérésében. E tekintetben az eddiginél jobban összehan
golt, minimális igényeket egységesen kielégítő nyilvántartásokra lenne szükség.
Nem térhetünk itt ki javaslatainak részletes ismertetésére, csupán a leglénye
gesebb költség-elkülönítésekre utalnék:
— vékonyfa termeléssel, szállítással kapcsolatos költségek, mennyiségek le
választása ;
i
— gépi és kézi kérgezés mennyiségi és költség adatainak elkülönítése;
— a gépi és kézi rakodás mennyiségi és költség adatainak kimutatása;
— a mozgatási költségeknél célszerű lenne a legfontosabb, mozgatás szempont
jából lényegesen eltérő, néhány választékcsoport (pl. saját feldolgozású fa, pa
pírfa, tűzifa) költségek elkülönített gyűjtése;

- az egyéb költségekből, az exporttal kapcsolatos költségek és mennyiségi
adatok megadása.
A költségjellemzők kialakításával kapcsolatban három jellegzetes csoportot
célszerű kialakítani: .
1. A költségek egy része egyértelműen meghatározott választékcsoporthoz tar
tozik. Például a papírfa kérgezés költsége az előállított összes papírfa mennyi
ségét és csak ezt jellemzi. E fázison belül a fafajok szerinti felosztás, a viszony
lag kevesebb változó tényező miatt a költségjellemzőként tekintett normák
segítségével pontosabban megoldható. Hasonló a helyzet például a papírfa ex
port költségeivel. A számlák alapján kialakított fajlagos mutatókkal jól leve
zethető a választékcsoporton belül képzett részmennyiségekre jutó költség.
2. A költségek egy másik csoportja már nem ilyen egyértelműen tartozik a
termékekhez. Ide tartozik a közvetlen munkabérek, az anyagköltségek jelentős
része, az amortizáció és az egyéb költségek export költségeken kívüli része.
Ezeket a fafaj csoportonkénti (kemény, lágy, lombos, fenyő) kitermelési fajlagos
munkabérek alapján levezetett munkaigényességi jelzőszámok alapján célszerű
fafajokra és választékcsoportokra levezetni.
3. Sajátos problémát jelent a faanyagmozgatással kapcsolatos energia-költ
ségek fafajokhoz, illetve ezen belül választékcsoportokhoz történő csatlakozta
tása. Célszerű ebben az esetben a választékcsoportok átlagsúlyát és a jellemző
szállítási viszonylat alapján levezetett szállítási költségeket egyaránt figyelembe-j
vevő egyenértékszámok kialakítása. Ehhez ki kell választanunk egy bázis vá
lasztékcsoportot. Ezek fajlagos szállítási energiaköltségét és átlagsúlyát egység
nek tekintjük. A bázis választékcsoporton belül csupán a fafajok átlagsúlya
szerint változnak az egyenértékszámok.
A többi választékcsoportnál először az erre a csoportra kimutatott fajlagos
energiaköltséget és a bázis választékcsoport fajlagos költségeinek viszonyszá
mát képezzük. Ezeket a viszonyszámokat a fafajok szerint differenciált átlag
súlyok segítségével tovább finomítjuk. így kialakítható olyan egyenértékszám
skála, mely a vállalati szintű követelményeknek megfelelő pontossággal a ko
rábban alkalmazott eljárásnál pontosabban tükrözi a fafajok és ezen belül a
több választékcsoportok mozgatási költségeinek alakulását.
Különleges problémaként szerepel továbbra is az erdőfenntartási
járulék
és
a fahasználati üzemágra jutó általános
költségek
kalkulációja. Számos változat
ban végzett számítások alapján megerősödött bennünk az a nézet, hogy a fa-i
fajokra, illetve választék csoportokra a fajlagos fedezeti összegekből képzett
egyenértékszámokkal lehet a legreálisabban ezeket a költségeket számításba
venni. Itt említeném meg azt a lényeges körülményt, hogy mivel az új szabá
lyozó rendszerben az erdőfenntartási járulék is állandó jellegű költség lett, a
fajlagos mennyiségre és így a fedezeti összegre jutó ösazege is élénken reagál
a kitermelt fatömeg volumenének változására. Ezt az elő- és utókalkulációknál
figyelembe kell venni.
A fahasználati kalkulációs eljárások továbbfejlesztésének alapvető követel
ménye az országos, a vállalati és munkahelyi szintű számítások egységességé
nek biztosítása. Ennek egyik fontos tényezője az, hogy egy tervcikluson belül
azonos számítási eljárást alkalmazzunk. Így összehasonlítható, a változásokat
jobban tükröző adatokhoz jutunk.
Ami a vállalati és munkahelyi számítások összhangját illeti, legfontosabb az
egységes szemléletű analitikus nyilvántartások következetes végigvezetése. E
nyilvántartások és a költségjellemzők munkahelyek meghatározott csoportjáig
történő levezetése lehetővé teszik az operatív irányítás számára is hasznos kal-

kulációk elvégzését, melyek egyúttal megalapozzák a vállalati szintű kalku
lációkat is. E vonatkozásban a fejlődéssel járó két fontos tényezőt kell figye
lembe vennünk:
— az új, nagyteljesítményű gépek, gépsorok, manipulációs telepek megje
lenésével megváltozik a közvetlen költségek tartalma. E körben kell szerepel
tetni például a gépcsoportok, épületek eszközlekötési járulékát, amortizációját,
üzemeltetési és fenntartási költségeit;
— az elektronikus számítógépek alkalmazásával lehetővé válik majd, hogy
a fahasználati költségek szempontjából azonos munkahelyek csoportja szere
peljen közbenső költségviselőként. A munkahelyek e jellemző csoportjai a költ
ség tervezés, végrehajtás és ellenőrzés bázisaként kezelhetők. Megfelelő költ
ségjellemzőkkel pedig megoldható lesz a végső költségviselőként szereplő primer
fatermékekre jutó költségek reálisabb levezetése is.
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Minden árufajta
értékelése
akkor helyes, ha az értékelés
alapját
képező
ár
tükrözi
a valódi
használati
értékarányokat.
1968-as faárjegyzékünk szerint ha a

II. o.-ú tölgy fűrészrönk árát 100-nak vesszük, akkor a IV. vastagsági osztályú
tölgy bányafa ára a 40-es indexnek felel meg, az 1976-os árjegyzék szerint a
IV. vastagsági osztályú tölgy bányafa egységára ugyanezen viszonylatban 119-es
indexű. Hozzá kell még tenni, hogy a szabvány szerint a II. o.-ú fűrészrönk át
mérője 20 cm-től kezdődik, míg a IV. vastagsági osztályú bányafa átmérője
22 cm-nél végződik. Minőségben mindkettő azonos lehet.
Ha az ár a használati

érték

pénzbeli

kifejezője,

akkor a felsorolt árszabályo

zások értékítéletei nem tükrözik a valódi használati értékarányokat. A z 1968-as
árszabályozás fűrészrönk centrikusán ösztönöz, az 1976-osból pedig arra lehet
következtetni, hogy maximálisan bányafát kell a népgazdaság elvárásai szerint
termelni. A két felfogás szerint ugyanazon méretű és minőségű hengeresfára az
árakból adódó áraránykülönbség 89%-os. A helytelen árarányok egy faállo
mány értékét is rosszul megítélhetővé teszik. Ebből is látható, milyen nagy fon
tossága van annak, hogy az árszabályozás a valódi értékarányoknak megfelelően,
helyesen alapozza meg a műszaki és gazdasági tevékenység mérhető eredmé
nyeit, vagy a gazdasági döntéseket.
Hazai faárképzésünk az 1. ábra szerinti modell szerint történik. A z ábrán
olvasható számok a következőket jelentik: 1 = átlagos fenyőfűrészáru kevert
import ára, 2 = pénzügyi hidak, 3 = belföldi fenyőfűrészáru ár, 4, 5, 6 stb. fa
fajok, a = fűrészáru ár, b = rönkár. Az összes iparifa felhasználásunk közel
kétharmadát kitevő import fenyőfűrészáru kevert ára képezi az árcentrumot.
Ezt az általános árszínvonalat figyelembe vevő pénzügyi hidak segítségével for
dítja át belföldi fenyőfűrészáru árrá a hazai árpolitika irányítója, az Országos
Anyag- és Árhivatal. A többi fafaj és választék árát már ebből képezi a tárca.
Az árképzésnél a szekunder termékek árából indulunk ki, tehát a fűrészáru
átlagárból kell képezni a rönkárat, s a rönkár a primer választékok árképzésé-

