
Hibák és feladatok a fakitermelés területén 
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A z erdő az egyik legfontosabb termelőeszköz. Termékei a népgazdaság számára 
nélkülözhetetlenek. A z erdőgazdaság fő terméke : a fa, rendkívül fontos alapanyag 
egész sor iparágban, azonkívül nagy szerepet játszik a lakosság tüzelőellátásában. 
A z erdei munkának azt a részét, amely a fa ledöntését, felkészítését és rakodókra való 
szállítását foglalja magába, fakitermelés néven foglaljuk össze. A fakitermelésnek az 
a feladata tehát, hogy szolgáltassa azt a fatömeget : időben és a szükséges minőségben, 
amelyet a népgazdasági terv előír. A terv maradéktalan teljesítése : nem önkéntes 
és nem jóakaratú ténykedés, hanem törvény, feltétlen szükségesség, mert a fakitermelést 
a szocializmusban, nem profit-hajhászásból, hanem a szükségletek múlhatatlan kielégí
tésére végezzük. H o g y a tervben, a termelési parancsokban megkapott feladatokat 
biztosan el tudjuk végezni, nem szabad a menetközben előadódható nehéz
ségeket bevárni, még ha azok a legkülönfélébbek is, hanem a fakitermelés munkájának 
megszervezésével időben kell felkészülni, hogy azok idejében megelőzhetők és elhárít
hatok legyenek. 

A fakitermelés munkájának fejlesztésében lassan haladunk előre. A z új nehezen 
ver gyökeret ezen a területen. A m í g az erdőművelés területén, amely a fakitermelés 
mellett másik nagy területe az erdei munkának, az utóbbi években hatalmas előre
haladás történt, a tudományos eredmények felhasználásával sok kérdés tisztázódott 
és a feladatokat egyértelműen meghatározták, addig a fahasználat nem jutott előbbre 
úgyszólván semmit, munkamódszereiben, eszközeiben nem fejlődött. A hibák évek 
óta ugyanazok, a termelékenység nem növekedett, az önköltség nem csökkent. A fakiter
melés ágazata évről évre veszteséges és súlyos terhet jelent az erdőgazdálkodásra, mert 
annak veszteséges voltát döntően ez az ágazat idézi elő. A tudomány eredményeinek 
a felhasználása csak kis részben történt meg és a napi kérdések megoldásán túl, alig 
foglalkozik valaki a fakitermelés munkaterületén meglevő sok probléma tisztázásával 
és megoldásával. A z erdőművelés területén egymást érik az ankétek, a tudományos 
viták, addig a fakitermelés területén nincs ez meg, ez pedig egyáltalában nem nevez
hető kedvező jelenségnek. 

N e m kétséges, hogy a döntő változást a gépesítés fokozódása fogja jelenteni, 
amely alapjában átalakítja ezt a területet, de a már eddig rendelkezésre álló gépek, 
berendezések, megépített utak, rakodók sem éreztetik olyan mértékben hatásukat, 
mint amilyen mértékben azoknak jelentkezniök kellene. A továbbiakban elsősorban 
ebben a tekintetben meglevő hibákkal és azok megoldásának lehetőségével szeretnék 
foglalkozni. Vitassuk meg itt, folyóiratunk hasábjain és nyilvános vitákban, helye
sek-e ezek a tételek és állásfoglalások, ha nem helyesek, ne hagyjuk annyiban, ha 
helyesek, akkor pedig dolgozzunk ezeket érvényesítve, ne a régi módon. 

1. A fakitermelés és értékesítés ütemezését az 1. számú ábra grafikonja tünteti 
fel, 1950—1953 . évek viszonylatában. A grafikon jól érzékelteti a fakitermelés munkája 
ütemének hullámzását. Minden évben : decembertől márciusig tart a csúcs, utána 
az ütem egyharmadára esik vissza. Április és november között újabb nagy zuhanás 
következik be és hét hónapon keresztül egész kismértékű fahasználat folyik, ami alig 
éri el a december—márciusi használat egyötödét. H a az anyagmozgatás számait figyel-



jük, épp az ellenkezőjét tapasztaljuk. A z anyagmozgatás január—február és július 
hónapban a legkisebb. A többi hónapok között is igen jelentős a hullámzás. A termelés 
és anyagmozgatás tehát nem halad párhuzamosan, hanem egymástól teljesen függet
lenül. 

A munkálatok végzésének ez az üteme, több kérdést vet f e l : 

a) az ütemezés és a csúcsok helyességének a kérdését ; 
b) a fadöntés és anyagmozgatás együtthaladásának a kérdését ; 
c) az irányítást végzők hullámzó megterheltségének kérdését. 

a) Egyre inkább bebizonyosodik, hogy a fakitermelés jelenlegi ütemezése nem 
megfelelő. N e m számol eléggé az adottságokkal. A z őszi és ezt követő tavaszi fakiter
melési idényt nem lehet ilyen élesen kettéválasztani, mint ahogy ez most van. A nap
tári év alkalmazása túlságosan merev az erdőgazdaságban, az év vége a legnagyobb 
munkában találja a gazdaságokat és kettészakítja az azonos munkát . Jelenleg tehát 
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1. ábra. 
A fahasználat és értékesítés havi alakulása 1950—1953-as években, 

éppen a kampány közepén van a stopp. A mozgásban levő apparátus lendületét gyakran 
le kell állítani a túlszaladás elkerülése végett. Januárban pedig hirtelen nagy kapaci
tásra kell felfutni, mivel az első negyedév nagy feladatai ezt megkívánják. Nincs idő 
az alapos leszámolásra és vizsgálódásra, nem is indokolt a kampány közepén. Sokszor 
okoz bonyodalmat a tervteljesítés helyes mérése, az anyagok számbavétele. A terve
zésnek ezt a kérdést eddig nem sikerült még megfelelően megoldani, t á r volt vita 
ebben a tárgyban. Meg kell azt is mondanom, hogy amikor ennek a kérdésnek a meg
oldását sürgetjük, ezt egyáltalában nem azért tesszük, mert talán kényelmesek vagyunk, 
vagy maradiak, mert régebben az államerdészet gazdasági év szerint dolgozott, hanem 
azért, mert gyakorlatiasabb, jobban biztosítja a tervfeladatok maradéktalan elvégzését. 
Természetesen azért megkell találni a módját , hogy a népgazdasági terveket nem zavarva, 
biztosítsuk a fakitermelési kampány helyes beépítését a tervbe, így elháruljon minden 
akadály, amely az őszi és tavaszi fakitermelési idényt különválasztotta. 

A fakitermelés ütemezése 1950-től kezdődően az 1. ábra szerint alakult. 

E z az ütemezés nem volt helyes, egyrészről az őszi és tavaszi feladatok meg
szabásában, mert tavaszra maradt a feladatok nagyrésze és amint beigazolódott, sokkal 
helyesebb, ha a feladatok zöme őszre marad. Másrészt azért sem, mert túlságosan 
magas csúcsok érvényesültek. 

Kétségtelen, hogy a termelés és szállítás főideje a tél. Feltétlen ragaszkodni kell 
ahhoz, hogy a termelés és a közelítés nagyobb része a téli időszakban történjen meg. 
A téli időszak, a hó a termelés és közelítés feltételeit jelentősen megkönnyíti és ezzel 



élni kell. A mezőgazdaságtól való függőség is ezt kívánja meg (munkaerő, foga
tok). Atermészetes felújítás egyre inkább jelentőssé válik erdősítéseinknél. Újulatot 
akkor kíméljük meg, akkor tudjuk kihozni az anyagot ezekről a területekről az újulat 
legkisebb sérelme nélkül, ha a termelést és a közelítést havon végezzük. Természetesen 
az a körülmény, hogy a termelés és közelítés munkájában a íőidőszaknak télen kell 
lennie, egyáltalán nem zavarja azt az elvet, hogy mindkét munkát folyamatosan és 
ütemesen végezzük. A többi hónapokban úgy kell végezni a munkánkat, hogy a káros 
lökéseket kiküszöböljük és a fakitermelés munkáját elnyújtsuk, ecjyenletesebfcé tegyük. 
Ez persze azt jelenti, hogy necsak december—márciusban végezzünk fakitermelést, 
hanem április—májusra is terjesszük ki, a nyári hónapokban száradékot termeljünk, 
szeptemberben pedig kezdjük el az őszi kampányt. 

Miután sok vita van arról, hogy a fadöntés a nyári időszakban végezhető-e, meg 
kell mondanom, hogy a tudományos kísérletek azt eredményezték, hogy tartósság 
tekintetében alig van különbség a téli és a nyári döntés között, ha mindkétféle döntésű 
fát szakszerűen kezelik. Ha a fát, a döntés után, az erdőből kiszállítjuk és biztosítjuk 
annak mielőbbi feldolgozását, legyen az akár nyári, vagy téli döntésű, minőségében 
teljesen egyenértékű. 

A fakitermelés általános ütemezésén belül külön kell foglalkozni a bükk ütemezé
sének a kérdésével, illetőleg a helyes vágássorrend kialakításával és ez a tervszerűséggel 
szorosan összefügg. 

A fülledékeny anyag évről évre nagy problémája az erdőgazdaságoknak. 1952-ben 
pl. a fülledékeny anyagok termelése zömében márciusban történt : januárban 30%, 
februárban 20%, márciusban 50%. 1953-ban jelentős fejlődés következett be, mert 
januárban 37,5%, februárban 40%, márciusban 23,5%-át termeltük az I. negyedévi 
tervnek. Ez sem tartható fenn. A fülledékeny probléma azonban nem is annyira 
a termelésnél, m nt az anyagmozgatásnál és az értékesítésnél jelentkezik. I. félév 
értékesítési számaihoz viszonyítva, 1952-ben a fülledékeny anyagok mozgatása és 
értékesítése a következőképpen történt: januárban 9,6, februárban 11,7, márciusban 
19,1, áprilisban 22,4, májusban 29 és júniusban 6,3%. 

1953-ban januárban 18, februárban 18, márciusban 22, áprilisban 24, májusban 
26%-át értékesítették az erdőgazdaságok a félévi tervnek. 1953-ban jelentkezett a 
javulás, mert január-februárban erősebb szállítás történt, mint az előző évben és az 
első évnegyedben 9000 m 3 anyaggal több került a fűrészekre. A hiba azonban abban 
van, hogy januárban és februárban még mindig alacsony volt a szállítás és a szállítá
sok zöme április, május hónapokban bonyolódott le. 

A fakitermelés munkájában tehát nincs elegendő tervszerűség. Általában az erdő
gazdaságoknál ott folyik munka, ahol ügyesek az erdészek, a körülmények kedvezőek 
így kevés utánjárással a munkaerő és szállítási kapacitás biztosítható. Az egyszerűen 
elvégezhető, problémátlan feladatok kerülnek rendszerint a munkában az első helyre, 
a nehéz feladatok megoldására, ame yeknél szervező munkára és gondos utánjárásra 
van szükség, a végén kerül sor. Ez a hiba döntően azért következik be, 
mert hiányzik az erdőgazdaságok munkájából a fakitermelés területén a vágás-sorrend 
időrendi kialakítása, majd ezt követően a gondos munkaszervezés. Ebből a hibából 
következik hogy nem a fülledékeny anyagok kerülnek először kitermelésre 
és szállításra, vagy nem a természetes felújítás alatt álló erdőkben folyik télen a munka, 
amikor a legkisebb kárt okozzuk a fiatalosban, vagy nem a nagy értékű választékokat 
adó vágásterületek kerülnek a téli időszakbna, fejsze alá és szállításra, hanem úgy, 
ahogy éppen jön, jól átgondolt terv és célkitűzés nélkül. Ennek folyománya pl. — amint 
már utaltam rá — az is, hogy a fűrészek ez év január—februárjában fülledékeny anyagot 
alig kaptak, hanem döntően csert és akácot, míg a fülledékeny anyag legnagyobb részét 
április és május hónapokban. Ennek a tervszerűtlenségnek a 1 övet k ez menye az is, 
hogy a rakodói költségek magasak, mert megtelnek a rakodók sokszor olyan anya-



gokkal, amelyeknek a leszállítására csak később kerülhet sor. Az északi erdőgazda
ságoknál például az összes fatermelési költségeknek több mint 25°/ 0-át tette ki 
a rakodón belüli mozgatás költsége. 

A fülledékeny anyag problémájának kiküszöbölése érdekében külön is hangsúlyozni 
szeretném az erdőgazdaságok és a fát feldolgozó faipar szoros együttműködésének szük
ségességét. Ezt a kérdést csak közösen lehet megoldani. Nem megoldás az, ha olyan 
későn tesz eleget az erdőgazdaság szállítási kötelezettségének, amikor már a nagy meny-
nyiség miatt a fűrész veszteség nélkül feldolgozni nem tudja. Egyetlen erdőgazdaság 
számára sem lehet közömbös, hogy a tervét ugyan teljesíti papír szerint az utolsó 
napok rohammunkájával, de a fűrészeken az anyag elromlik. A fülledékeny anyag szál
lítását azért december, január, február hónapban zömében le kell bonyolítani s márciusra 
mir csak apró tételek maradjanak. És erre az erdőgazdaságoknak minden lehetőségük 

2. ábra. 
A Sátorhegységben Lassó Cable-kötélpilya segít a szállításban. Egy műszak alatt 50 mz-t teljesít 

megvan. Saját szállító kapacitás 1 % hónapi munkája elég a fülledékeny anyagok 
leszállítására, tehát csupán helyes szervezésen, a saját eszközök tervszerű csoportosítá
sán múlik az évek óta húzódó problémának a megoldása. A fűrészeknek pedig fel 
kell készülniük az anyag korlátozásnélküli fogadására és elhelyezésére. 

Igen jelentős előbbrejutás volna, ha a fülledékeny anyagok bütüjére (fűrészrön-
rönkökre gondolok) ráütnénk kalapáccsal a döntés idejét. Ez ugyanis nagy befolyás
sal van a fülledés kezdetére. Ez a módszer lehetővé tenné, az alapos és érdemi ellenőr
zést. Legkevésbbé kényes a december—márciusban döntött anyag. Kényesebb a szep
tember, november, majd az április, júniusi döntött anyag. A legkényesebb 
a július, augusztusi döntés. Barlai Ervin tudományos kutató szerint a mi éghajlatunk 
alatt a fülledés terjedési sebessége 26 mm naponként. Ha nem biztosítható a fülledé
keny anyag időbeni leszállítása, feltétlen alkalmazni kell az óvórendszabályokat: 
a vizes tárolás mellett az öntözést, amely rakodóinkon is megvalósítható, vagy még 
inkább a bütükenőccsel való bevonást. Az ezzel kapcsolatos kísérletek igen kedvező 
eredménnyel jártak. A bütükenőcs alkalmazása akkor igazán hatásos, ha rögtön 
döntés után végezzük. Ha tehát a fülledékeny anyagok szállítása nem halad együtt 
a termeléssel, ezeket az óvórendszabályokat feltétlen alkalmazni kell. Ezeket 
egyébként a készülő szabványok is előírják. 



összegezésül : szükségesnek tartom, hogy mielőtt a fakitermeléshez hozzáfognánk, 
gondosan számbavegyük az állományokat. Fontossági sorrend alapján, időrendi sor
rendet állapítsunk meg munkánkra. Minden erőt a fakitermelésben éppúgy, mint a 
közelítésben, a fülledékeny anyag kitermelésére kell először bevetnünk. Amíg az ezen 
a területen előttünk álló feladatok nincsenek megoldva, más feladatunk nem lehet. 
Ugyancsak előre kell sorolni : a nagy értékű, döntően furnír- és lemezanyagot adó 
vágásokat, valamint a természetes felújítás alatt álló állományokat. Ezeket az állo
mányokat lehetőség szerint november 1. és február 15-e között termeljük ki és azonnal 
biztosítsuk kiszállításukat, értékesítésüket, mert ha késünk a szállítással, minőségükben 
bekövetkező romlás miatt jelentős veszteség érheti népgazdaságunkat. 

b) A transzportnak nem szabad kisebb fontosságot tulajdonítani, mint a ter
melésnek. Feltétlen biztosítani kell, hogy a termelés ne szaladjon előre, hanem együtt 
haladjon az anyagmozgatással. Ne csak termeljenek erdészeteink, mert ez a könnyebb, 
hanem maximálisan szállítsanak is. Nem a fa ledöntése a cél, hanem az, hogy a fa, 
mint igen értékes alapanyag, eljusson időben és megfelelő minőségben a népgazdaság 
megfelelő feldolgozó és fogyasztó szektoraihoz. Ne engedjük azt, hogy hónapokig 
tő mellett maradjon a faanyag, emiatt minőségben veszteség következzék be. Az erdő
gazdaságoknak nemcsak mennyiségben, hanem minőségben is teljesíteni kell a feldol
gozó ipar felé tervüket. 

Ebben a tekintetben jelenleg még sok hibát követnek el az erdőgazdaságok. 
A múlt esztendőben : közel 100.000 m 3 olyan anyag került a fűrészekre, amely 
többéves vágásból származott. Ebben az esztendőben is : ez az anyag eléri a 
15.000 m 3-t. Ugyanakkor sok az átdolgozás és átminősítés. Csak az északi erdő
gazdaságokban az összes anyag 4 - 6% került átdolgozásra. Ezt a faanyagpocséko-
lást, a faanyagokkal való ilyen gondatlan bánást fel kell számolni az erdőgazda
ságok munkájában, mert romlott anyagból nem lehet mást gyáratni, mint selej
tet. A selejt selejt marad akkor is, ha az átvevő szervek hibájából esetleg az ilyen 
rönköt jó minősítéssel át is tudják adni a faiparnak. A hiba ott kezdődik, hogy 
a termelések előkészítéséből a transzport kérdése ki szokott maradni. Amikor a 
faanyagot kitermelésre megtervezik, ezzel egyidőben kell a közelítés (vontatóutak, 
csúszda stb.) és a szállítás megtervezését is megcsinálni, valamint az arra való 
felkészülést biztosítani. Hogy a fadöntés és a transzport kérdése mennyire nem él 
együtt erdőgazdaságaink dolgozóinak gondolkodásmódjában, bizonyítják azok a hiták, 
amelyek az útépítések területén is vannak. Útépítéseket sokszor hibásan akkor kérnek 
az erdőgazdaságok, amikor a termelés már folyik és mire elkészül az út, az út mellől 
elfogynak az állományok is (pl. Bükkszentkereszt stb.). De nem készítjük elő a szállí
tásra földútjainkat sem, kövesútjaink karbantartását is elhanyagolják az erdőgazda
ságok. Ezzel pedig nemcsak népgazdaságunknak okoznak súlyos kárt azzal, hogy nem 
gondoskodnak az utak állagának megóvásáról, hanem megnehezítik saját munkájukat, 
mert a rossz úton lassan halad az anyagmozgatás, a szállítóberendezések pedig gyorsan 
elhasználódnak. 

Ahhoz, hogy a termeléssel együtthaladjon az anyagmozgatás, a feltételek adva 
vannak. Az erdőgazdaságok rendelkeznek akkora saját kapacitással, hogy anyagmoz
gatási feladataik zömét meg tudják oldani, tehát döntően helyes szervezésen és a fel
adatok alapos, előrelátó felmérésén múlik a probléma helyes megoldása. 

Ehhez a kérdés-komplexumhoz tartozik a rakodók helyes megválasztásának és 
berendezésének a kérdése is. Alig van jó helyen levő, helyesen tervezett és berendezett 
rakodónk. A rakodók helyének a megválasztásánál feltétlen biztosítani kell, hogy 
egyrészről az anyag közelítése és máglyázása, másrészről az anyag továbbszállítása 
akadály nélkül folyhasson. A gépek megfordulásának, rakodón való mozgásának 
meglegyen az észszerű lehetősége. Ezzel nemcsak olcsóbbá tesszük munkánkat, hanem 



sok vitát is ki lehet küszöbölni az erdőgazdaságok és a szállító vállalatok között . 
A rakodók helyét olyan helyeken jelöljük ki, ahol a terepalakulatok jól kihasznál
hatók annak érdekében, hogy az anyag mozgatása, valamint a rakodás a gravitáció 
kihasználásával mindig lefelé történjék, mert ez biztosítja a legolcsóbb, leggyorsabb 
munkát , amellett dolgozóinktól a legkevesebb erőfeszítést kívánja meg. 

A rakodók megválasztásánál biztosítsuk, hogy széljárta, északi kitettségű, árnyé
kolt helyen, talaja lehetőleg kavicsos, vagy homokos, fűtől és gyomoktól mentes legyen. 
A faanyagot sose tegyük közvetlen a talajra, hanem ászkokra és így védjük meg a 
gombafertőzéstől. A rakodókon nagy rendet tartsunk. A közelítő berendezések célszerű 
és fegyelmezett munkájával biztosítsuk a választék szerinti máglyázást . N e tűrjük 
a »rakodó rendezés« állandóan magas költségeit. 

Tekintettel arra, hogy a rakodói költségek, valamint a kétszeres mozgatás költségei 
igen magasak, maximálisan törekedjünk arra, hogy az anyagok tcmellől közvetlenül 

3. ábra. Helyesen előkészített rakodó : megkönnyíti a rakodás munkáját 

kerüljenek feladóállomásra. Részben úgy, hogy a tehergépkocsik a megjavított utakon 
maximálisan bemennek tő mellé, részben úgy, hogy a traktorok a pótkocsikat kivontat
ják a jó úthoz és a szállítmányt itt kapcsolják á t a tehergépkocsihoz. H a azonban az 
anyag rakodó közbejöttével mozgatható csak le, akkor a fenti elveket a rakodók 
megválasztásánál feltétlenül érvényesíteni kell. 

c) A z erdőgazdaság területén jelenleg közel 2000 vágásterületen folyik a munka. 
A munkacsúcsok 1 részben fedik egymást az egyes ágazatokban. A szétszórt és igen 
nagyszámú munkaterület széthúzza a szakerőket, annál is inkább, mert az erdész
kerületeknek kell valamennyi munkát le is adminisztrálni. A z erdészkerületyezető 
nem tud egyszerre négy-öt helyen lenni. A szétszórtság nehézségei természetesen foko
zatosan megmutatkoznak a felső vezetés számára is, mert pl. a fahasználati előadó 
számára, a szétszórt vágásterületek kézbentartása, szakszerű és gondos irányítása, 
valamint ellenőrzése, amely egy-egy erdőgazdaságnál sokszor helytelenül 40—50-et 
is kitesz, lehetetlenné válik, mert megfelelő közlekedési eszköz sem áll rendelkezésére. 

A fakitermelés végrehajtásának munkáját nagy körültekintéssel kell ezért meg
szervezni, nem hagyva figyelmen kívül azokat az elveket, amiket a helyes ütemezésről, 



a kiugró csúcsok elnyújtásáról már mondottunk, hogy megszűnjenek a túlzott leter
heltségek és a munka folyamatossá váljék. Döntően az erdészkerületvezetőkön nyugszik 
a fakitermelés munkájának jó vagy rossz elvégzése, eredményessége vagy eredmény
telensége. Biztosítani kell azért a munkák helyes területi és időbeli elosztásával, hogy 
azok, akik a fakitermelést irányítják, ténylegesen tudjanak foglalkozni munkájukkal, 
a munkák helyszíni irányításával, biztosíthassák annak szakszerűségét. E l kell érni, 
hogy a kerületvezetők munkája a legjobban szervezett, a legmagasabb színvonalú 
legyen. Annyi munkát kell rájuk bízni, amennyit elbírnak és olyan munkát , amit el 
tudnak végezni szakképzettségük, tapasztalatuk alapján és ezt egyenként kell elbírálni. 
A fakitermelés munkáját tehát a rendelkezésre álló káderek munkájának megszerve
zésével kell kezdeni. 

Már a tervezés során figyelnünk kell arra, hogyan lehet az üzemtervek által bizto
sított kereteken belül és a biológiai követelmények figyelmen kívül hagyása nélkül 
a vágásokat összpontosítani. Erre feltétlen törekedni kell, mert a vágások észszerű 
összpontosítása sokkal tervszerűbb, célszerűbb munkát biztosít, lehetővé teszi a leg
jobb szakkáderek legoptimálisabb foglalkoztatását, elérjük a dolgozók, a gépek és 
berendezések helyes csoportosítását és maximális kihasználását. 

Szeretnék szólni a továbbiakban a 1) tervezés, 2) a szakszerűség, 3) a szak
munkások, 4) a gtpek és egyéb íVszerelések kihasználásának kérdéséről : 

1) A tervezésnek eddigi módszere feltétlen rossz volt és sok zavart okozott. 

N e m kétséges, hogy ezen a területen a hiba már a minisztériumban megkezdődik, 
de az egész apparátus hibás benne. A termelési tervek nem épülnek fel szorosan a 
vágástervre, a termelési számokat mechanikusan bontják le az adottságok, az üzem
terv adta lehetőségek figyelembevétele, az állományok ismerete nélkül. E z a körül
mény vezet azután arra, hogy erdőgazdaságok nem teljesítik részleteiben a tervet, 
más választékot hoznak ki az erdőkből, mint amire a fűrészipar és ezt követően a többi 
iparág számít a tervek alapján. A EÜRFA-te lepeken növekszik az inkurrens áru, vagyis 
azoknak az anyagoknak a mennyisége, amelyek kedvezőtlen méretűek, nem használha
tók fel gazdaságosan. A rosszul lebontott tervekből következik, hogy erdeinkből nem 
az elérhető legértékesebb választékok kerülnek ki. Egész erdőgazdaságunkra jellemző, 
hogy nem a vágásterv szerint, azaz egy-egy erdőrészletből a leggazdaságosabban és a 
legoptimálisabban kiszedhető választékok szerint kapnak tervet, hanem mechanikusan, 
az adottságok csupán kis mértékű figyelembevételével. E z t a hibát az erdőgazdaságok 
azért is el tudták követni, mert a fa használatok leszámoltatása évről évre elma
radt. A problémát csak növeli az üzemtervek ismeretének és alkalmazni tudásának 
hiánya. Pedig az üzemterve meg kell ismerni és alkalmazni kell tudni minden vezető
nek, mert ez az erdőgazdálkodásunk alapja. 

Ezeknek a kérdéseVnek a rendezésére 1953-ban jelentős lépések történtek. Erdő
gazdaságaink már ebben az évben készítik az 1955-ös favágási terveket. A tervkészítés 
alapja az erdőgazdisági üzemterv, erdeink teljesítőképessége. A tervezés alulról 
indul, úgyhogy az eddigi hibák teljesen kiküszöbölhetők lesznek. Ugyancsak évről 
évre újból meg lesz a fahasználatok leszámoltatása is. 

2) Az erdei munka szakszerűségében bizonyos visszaesés tapasztalható az elmúlt évek 
fejlődéséhez képest. A z erdei munka műszaki színvonalának visszaeséséről tanúskodik : 
aj A magas tuskó, amely megint jellemzővé kezd válni erdőgazdaságainkban. A szét
ágazó gyökérzetű fafajok tövén számos gyökérterpesz van, amelyek szeszélyesen sza
bálytalan metszetet adnak. A rést a szabálytalanul szétágazó gyökfő miatt már 
nehéz közvetlenül a talaj felett vezetni. Dolgozóink azért a fát abban a magasságban 
vágják ki, ahol a gyökérterpeszek a törzsbe olvadnak be. A gyökérterpeszeket feltétle
nül le kell dolgozni, ezt sürgeti a fafeldolgozó ipar fokozódó faanyaghiánya, megköny-



nyitjuk vele a fűrész mxokáját , mert a nehezen átfűrészelhető és a résre ferdén futó 
farostokat eltávolítjuk. A dőlési irányt biztossá tesszük, mert a torzs dőlését a gyökér
terpeszek hatása nem befolyásolja. A további felkészítés során erőt és időt takarítunk 
meg, mert a gyökérterpeszek a fatörzs hengergetését, közelítését, rakodását nehézkessé 
és hosszadalmissá teszik. Célszerű a gyökérterpeszek azonos magasságban való eltávo
lítása céljából a gyökér terpeszeket vízszintesen tartott fejszenyéllel körüljelölni. 
b) A szakszerűtlen döntés, amely részben a rönkök kihegyezésében, a felrepedt törzsek 
egyre növekvő számában nyilvánul meg, de erről tanúskodnak a szakszerűtlenül lefara
gott ágcsonkok is. Dolgozóink, a természetes felújítás alatt álló területen, munkájuk 
közben nem vigyáznak a fiatalosra. A döntést sokszor épp azok felé az üres területek 
felé irányítják, ahol az újulat már megtelepedett, ahol ugyan a felkészítés sokkal kényel
mesebb, mert van tér a mozgásra, de ennek folyománya azután, valamint a késői 

4. ábra. Szakszerűtlen döntés : a terpeszek le nem faragása magas tuskót eredményez 

kiszállításnak, hogy a fácskák a természetes újulatokban majdnem mind sérültek. 
A fácskák sérülése pedig később bélkorhadáshoz s a rontott erdők állományának 
növekvéséhez vezet. 

A szakszerűtlenség a túlzottan szétszórt munkaterületekből is adódik, abból, 
hogy az erdész több egyidejű munkájából kifolyólag nem tud a hossztolásnál állandóan 
ott lenni, hiszen ezzel azt kívánnánk tőle, hogy sokszor 4 — 5 munkahelyen legyen 
egyidőben és mindegyik munkaterületen maga vezesse a szakmunkát. A kiszabást 
(hossztolás) ezért rendszerint kellőleg hozzá nem értő emberek végzik, sokszor maguk 
a munkások, pedig a faanyag sorsa itt dől el. H a a kiszabás rossz, jelentős népgazdasági 
kár származik belőle, mert már nem hasznosítható arra a célra, amelyre pedig kitűnően 
alkalmas lett volna. Hiába foglalkozik vele azután a legjobb szakember is, hiába 
érkezik határidőre a feldolgozó telepekre, változtatni már nem lehet rajta. Feltétlenül 
a szakszerűség hiányának tudható be például, hogy 1952-ben több mint 30 .000 m 3 

kivágást kapott az ipar. Ennek az anyagnak nagy része a kiszabásnál végzett szak
szerűtlen munkából, a hosszú anyag erőszakolt felszabdalásából keletkezett. (Mindenki
nek tudnia kell, hogy kivágás nem választék, amit termelni kell, hanem a hossztolásnál 
kedvező választék elérése során keletkezhető kieső darabok, amit a fűrészipar még hasz
nosítani tud.) Hiba, hogy az erdőgazdaság eltűri, hogy sokszor egészen szakképzetlen, 



hozzá nem értő dolgozók végezzék a kiszabást. Ezzel a fadöntés egyik legfontosabb 
munkáját, amely a minőségre igen nagy befolyással van, kiadják a kezükből és 
hozzá nem értő dolgozók tájékozatlanságára bízzák. 

•3. A szakszerűtlenség hibái abból is adódnak, hogy az erdőgazdaságok nem rendel
keznek megfelelő számú és jól képzett szakmunkásokkal. Eőleg idénymunkásokkal dolgoz
nak, akiknek nem fő kereseti forrásuk az erdő, hanem elsősorban téli tüzelőjük biztosítása 
céljából jönnek az erdőre. Ez az oka az igazolatlanul mulasztó dolgozók nagy számá
nak, a norma nem-teljesítésének, valamint a munkaerő hullámzásnak is.1952-ben negyed
évenként átlagosan közel 7500 munkanapot mulasztottak igazolatlanul az erdőgazda
ságban dolgozók, ami 6—8%-át teszi ki az összes munkanapok számának. A munkaerő 
hullámzására az alábbi adatok adnak világos képet : a felvett munkások száma, az 
átlagos létszám százalékában 1952-ben az alábbi volt : I. negyed 41,2, II . negyed 

22,6, III. negyed 18,6, IV. negyed 43,1%. 
"" A kilépett munkavállalók az átlagos létszám 

százalékában : I. negyed 18,7, II. negyed 

•5. ábra. 6. ábra. 
A ferdén alkalmazott döntő vágás eredménye : Szakszerűtlen döntés eredménye : kihegyezett rönk 

felrepedi törzs 

A munkaerőhullámzás a legnagyobb volt Borsod és Nógrád megyékben. Nem kétséges, 
hogy egyik fő oka az, hogy az erdőgazdaságok nem foglalkoznak a dolgozókkal eleget, 
nem seígtik őket munkájuk jobb megszervezésében és nagyobb teljesítmények elérésé
ben. Ezeknek a hibáknak a megszüntetésére erős harcot kell indítani erdőgazda
ságainknak. Ugyanakkor azonban, sürgősen hozzá kell látni a szakmunkásképzéshez is. 
Szükséges, hogy az eddigi hibákat kiküszöbölve ezen a területen gondosan kiválogatott, 
fiatal, az erdőhöz ragaszkodó, öntudatos dolgozók kerüljenek a tájegységenként fel
állított iskolákba, amelynek időtartamát legalább három hónapban kell megállapítani. 
Ma már nem elég a szerszámok és a vele való munkának az ismerete, hanem meg kell 
ismernie dolgozóinknak a fa anyagát, amivel dolgoznak, a legjobb munkamódszereket, 
amellyel növelhetik teljesítményüket, a fa ipari feldolgozásának ismeretét, hogy társa
dalmilag és kulturális téren is felemeljük az erdők dolgozóit és megadjuk számukra azt 
a képzettséget, amely biztosítja az eredményes munkát és ezen keresztül a magasabb 



életszínvonalat. A z iskolák tájegységenkénti szervezése azt kell célozza, hogy minden 
dolgozó olyan környezetben kerüljön kiképzésre, amilyen állományokban és körülmé
nyek között munkahelyén dolgozni fog. Külön kell szakmunkásokat képezni az erdő
művelési és külön a fakitermelési feladatok ellátására. 7 5 — 1 0 0 hektárra számítsunk 
egy szakmunkást. A gépesítéshez szükséges szakmunkaerők kiképzésére ezen felül 
1—1 oktatóközpontot kell felállítani termelési igazgatóságonként. A tanfolyamos 
oktatáson túl hozzá kell látni az erdőgazdasági dolgozók tömegoktatásához. A 
mezőgazdasági területen jól bevált mesterképző oktatást , az erdőgazdaságban 
is be kell vezetni. Biztosítani kell az erdők dolgozói számára, hogy három év 
alatt heti 6 —8 órás munka utáni elméleti oktatással, a mesteri címet és az ezzel 
járó jogokat megszerezzék. (15%-kal magasabb bér, stb.) 

Addig is, amíg szakmunkások kellő mennyiségben rendelkezésre állanak, válogas
suk meg idénymunkásainkat. N e engedjünk olyan dolgozókat az erdőbe, akik a normát 
nem teljesítik, akik fegyelmezetlenek, nem szakszerűen döntenek, magas tuskót hagy
nak, a fát felrepesztik és inkább károkat okoznak, mint a munkát elősegítik. 

Kiszabni csak azt az erdészt vagy szakmunkást engedjük, akinek meg van erre 
a szakmai felkészültsége és a részükre rendezett hossztoló tanfolyamot eredményesen 
elvégezte. Ennek biztosítása érdekében szükséges, hogy a hossztolók erre a feladatra 
külön megbízást kapjanak. Csak az végezzen kiszabást, akinek a felkészültségéről 
az erdőgazdaság főmérnöke vizsgáztatással meggyőződött. 

4. További hiányosság, hogy az erdőgazdaságok nem biztosítják a fakitermelés 
technikai feltételeit. N e m állnak rendelkezésre sok esetben a jókarban tartott szerszá
mok , a közelítés, a rakodói munka megkönnyítését szolgáló segédszerszámok, capinok, 
rönkforgatók, román szánkók stb. A legtöbb helyen úgynevezett kíméletlen közelítés 
folyik, a növényzet és a talaj magasfokú megrongálásával. A rönkhuzatásnál sem 
rönkvédő sapkát, sem rönkközelítő kerékpárokat, sem szánkókat stb. nem használnak. 

A z Erdészeti Tudományos Intézet (Szász Tibor) kísérletei bebizonyították, hogy 
jókarban tartott szerszámmal a dolgozók magasabb teljesítményt érnek el, keresetük 
emelkedik és fizikailag kevésbbé vannak igénybevéve. A z alábbi táblázat jó felvilá
gosítást ad arra nézve, hogy 1 percre eső vágásteljesítmény mennyivel nagyobb jó 
karban tartott fűrész esetén, mint egy átlagosan karbantartott üzemi fűrész esetében 

A fűrész eredete nyár fenyő tölgy bükk cser 

üzemi fűrész 100 100 100 100 100 
Kuta tó Intézet 250 304 282 123 120 

H a ezeket az eredményeket forintokban és megtakarított munkanapokban mutat
juk ki : 100.000 TO? fa kitermelésére vonatkoztatva az alábbi eredményeket kapjuk : 

nyár fenyő tölgy bükk cser 

Megtakarított munkanap 4700 5332 6416 2 0 8 4 1666 

Forintban 131.000 145.000 177.500 51 .000 4 2 . 0 0 0 

Ezek a számok azt mutatják, hogy a fakitermelési munkának termelékenysége 
beruházás, gépesítés és egyéb munkaszervezés nélkül is, hatalmas mértékben emel
hető a szerszámkarbantartás szakszerű elvégzésével. 

H o g y dolgozóink a szerszámkarbantartás munkáját elsajátíthassák, ennek érdeké
ben folyt ez év nyarán az egész országban élesítő tanfolyam. Biztosítani kell, hogy a 
tanfolyamokon tanultakat dolgozóink alkalmazzák. Segítsük és ellenőrizzük munká
jukat és tanítsuk őket, hogy a tanultakkal az eredmények állandósíthatok legyenek. 

További szakszerűtlenségek tapasztalhatók a fenyőtermelésekkel kapcsolatban. A fenyő
állományok egyelőre még nem jellemzőek erdőgazdaságainkra, erdőségeinkből csupán 



6%-ot tesznek ki. A folyó erdősítéseknek azonban már egyharmada fenyőerdősítés, úgy 
hogy egyre inkább meg kell tanulnia dolgozóinknak a fenyővel való munkát. A fenyő
termeié seknél tapasztalható szakszerűtlenségek közé sorolható, hogy a száradék ki
termelése nem történik meg időben, a vágásokban visszamaradó tuskót nem kérgezik 
le. Mindezek a hibák a szú jelentős elszaporodásához és fenyőállományunk pusztulásá
hoz vezethetnek. Meg kell követelni azért az erdészetektől a fenyőszáradékok időbeni 
kiszedését és a tuskók lekérgezését. A fenyő kiszállításával is időben kell végezni. 
Ha április végéig nem kerül ki az erdőből, gombainfekció következtében kékülés 
következik be. A gombák optimális nedvességi állapot mellett lépnek fel akkor, amikor 
a fa szabad víztartalmának egy részét száradás következtében elveszti, s helyét levegő 
foglalja el, így a gomba életlehetőségei megteremtődnek. A fenyőt tehát mielőtt ez 
bekövetkezne, ki kell szállítani és fel kell dolgozni, tehát legkésőbb májusban. 

A gépek és közelítőberendezések kihasználási foka nem megfelelő. A fogatgazdaság 
az elérhető fogatnapok 85,7%-át teljesítette csupán, például csak az északi területen 
8771 fogatnap esett ki. Ez azt jelenti, hogy a fogatgazdaságok munkája nincs 
mindenütt megszervezve. Különösen kevés fogat dolgozik a faanyagok közelítésé
ben, pedig ez volna a fogatok elsőrendű feladata. A fakitermelés munkájában a 
fogatok 38,5%-a dolgozott 1952-ben. Sokhelyütt nem követelik meg a megfelelő telje
sítményt sem, de nem is ismerik a gépekkel elérhető teljesítményeket.Tájékoztatóul 
közlöm a legfontosabb gépek teljesítményének kiszámítására szolgá'ó képleteket: 

a) A motorosfűrész teljesítménye műszakonként : 

„ 480 — K 
N = 

Ti 

Ahol : 480 = a műszak időtartama percekben, 
K = az előkészítő és befejező munkák időtartama percekben egy műszak 

alatt, 
T x = 1 m 3 fa kitermelésének időtartama percekben, 

így pl., ha olyan bükkállományban döntünk, ahol az előkészítő és befejező munkák-
időtartama 120 perc és az 1 m 3 fa kitermelésének időtartama 6 perc, akkor műszakon
ként a motorfűrész teljesítménye 

4 8 0 - 120 3 

N =a = 60 m 3 

6 
b) A közelítő traktor teljesítménye műszakonként : 

480 — K 
n = — 

L • T1 + Tt 

Ahol : 480 = a műszak időtartama percekben, 
K = műszakonként az előkészítő és befejező munkák időtartama percekben, 
L = a közelítés távolsága km-ben, 
Tl = 1 km bejárásának időtartama (oda és vissza), 
T, = a vágásban és a rakodón az előkészületek időtartama percekben, 
n = a fordulók száma, 
Q = a fordulóként felrakott fa mennyisége, 

így : pl. ha K = 80 perc, L = 0,5 km, Tx = 10 perc, T2 = 35 perc és Q = 3,5 m 3 , akkor 

4 8 0 - 8 0 
n — = jó 

0.5-10 + 35 
N = 35.5 • 10 = 35 m 3 



c) H a ninc s elé g trakto r a  közelítéshez , akko r a z igaerőt kell maximálisan kihas z 
nálni. Enne k teljesítmény e műszakonként : 

N = Q n 

480 —  M 
n — 1 

T 

a fordulókén t felrakot t f a mennyisége , 
a forduló k szám a műszakonként , 
a műsza k időtartam a percekben , 
az előkészít ő é s befejez ő munká k időtartam a percekben , 
a forduló k időtartam a (oda-vissza ) percekben . 
0,9 m 3 , M = 9 0 per c é s T = 3 0 perc , akko r a  fordulók szám a : 

480 - 9 0 4 ( 1 

n = = 13 
30 

a foga t teljesítmény e pedi g műszakonként : 
N = 0,9. 1 3 = 11, 7 m 3 

Meg kel l követeln i a  munkacsapat vezetőktől , kerületvezetőktő' , erdészetveze -
tőktől, hog y a z egye s munkahelyeke n elérhet ő gép i teljesítményeke t ismerjé k é s 
annak elérésé t biztosítsák . 

Közelítés traktorral — sebesség : 6 km/óra 

Közelítés távolsága 
Egy forduló időszükséglete, ha a fel-

id őtartama percekben 
és erakás 

Közelítés távolsága 
5 ( 8 i IC 11 12 13 14 15 11 17J18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 0 

100 7 8 9 10 1 1 12 13 , 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
200 9 10 ii 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
300 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 2(1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3 6 
400 13 11 15 L6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
500 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 0 
600 17 IS lí 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
700 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 4 4 
8 0 0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 4 6 
900 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 0 41 42 43 44 45 46 47 48 

1000 25 26 27 28 29 30 .'il 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
1100 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 4 6 47 48 49 50 51 52 
1200 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 4 9 50 51 52 53 54 
1300 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 4 6 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 
1400 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 4 6 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 
1500 35 36 37 38 39 40 i l 42 43 44 4 5 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
1600 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 4S 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 
1700 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
1800 41 42 43 44 45 4 6 17 4S 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 (il 62 63 64 65 66 
1900 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 (il 62 63 64 65 66 67 68 
2 0 0 0 45 46 47 4S 4 9 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 (il 62 63 6 4 65 66 67 68 69 70 
2 1 0 0 4 7 48 4 9 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 (il 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 
2 2 0 0 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 (ül 70 71 72 73 74 
2 3 0 0 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 (is 69 70 71 72 73 74 75 76 
2400 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 (is 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 
2500 55 56 57 58 59 60 61 62 63 6-1 65 66 (17 6S 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8 0 
2 6 0 0 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 
2 7 0 0 59 60 (il 62 63 64 65 66 67 (iS 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
2 8 0 0 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 86 8 6 
2 9 0 0 63 64! 65 66 67 (>S 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 SO Sl 82 83 84 85 86 87 88 
3000 65 66 67 68 69 70 71 72 73 71 75 76 77 78 79 80 SI 82 83 84 85 86 87 88 89, 90 

Aho l : Q = 
n = 
480 = 
M = 
T = 

így pl . h a Q = 



m-x 

7. ábra. Műszakonkénti fordulók száma 
Jelmagyarázat: LTl 4- Tt = egy forduló időszükséglete percekben, 180 — K = miiszakonkénti 

hasznos munkaidő, n = fordulók száma 

A fogatok és traktorok napi normál teljesítményének meghatározása a fenti táblázat és 
grafikon segítségével gyorsan és könnyen elvégezhető. A napi normál teljesítményt az 
adott helyen elérhető maximális fordulók száma és a fordulónként szállítható faanyag átla
gos mennyisége alapján kell meghatározni. így pl., ha a közelítés távolsága 800 m., a fel
es leterhelés időszükséglete 15 perc és a traktor vontatási sebessége 6 km/óra, úgy az első 
táblázatból leolvasható a két szám metszéspontján, hogy egy forduló időszükséglete 36 perc. 
A műszakonkénti fordulók száma pedig a nomogrammból olvasható le. A műszakonként! 
fordulók száma — feltéve, hogy 8 órás műszak alatt a hasznos munkaidő 420 perc — 12 
forduló. H a az egy fordulóra eső hasznos terhelés 2'5 m 3, akkor a műszakonkénti normál

teljesítmény 30 m 3. 
t 

A fogatgazdaságok nagy része a vágásterületektől távol van elhelyezve, a szállás
helyből a vágásigiterjedő 6—8 km-es út feleslegesen veszi igénybe az állatokat, csökkenti 
teljesítőképességüket, drágítja a közelítést. El kell készíteni a vágásterületeken az ideig
lenes szállásokat, hogy a fogatok a fakitermelés indulásával a vágásokba kitelepíthetők 
legyenek. A terepadottságok kihasználásával, patics-fállal és szalmatetővel 4—5000 
forintos költséggel lehet a lovak számára ideiglenes szálláshelyet készíteni, a kocsisokat 
pedig munkás-szállásokon kell elhelyezni. Ezzel a módszerrel a fogatgazdaságaink 
legnagyobb részénél meg lehetne kétszerezni az eddigi teljesítményeket. Feltétlenül 
kell a fogatok miximális kihasználásához a szükséges felszerelések biztosítása is : 
láncok, rönksapkák, szekérelők, szánkók, közelítőkerékpárok stb. A fogatokat kon
centráltan kell alkalmazni. Pontosan fel kell azonban mérni, hogy egy-egy munka
helyen mennyi fogatot lehet gazdaságosan foglalkoztatni. Az eredményes munka 
érde ében fontos az is, hogy a fogatokat to jesítőkép^sségük szerint osszák be 
munkára. Gyengébb lovaknak könnyebb feladatot adjunk és ne terheljük túl 
őket. Minden munkahelyen külön szervezzük meg a fogatok munkáját, együtt a 
fogatbrigádvezetővel. 



Sok a hiba a traktorok, motorfűrészek kihasználása területén is. A traktoroknál 
a kihasználás csak helyenként éri el az 50%-ot , inkább a 3 0 — 4 0 % jellemzi. A traktoro
sokat erdőgazdaságaink magukra hagyják munkájukban, hogy úgy szervezzék azt 
meg, ahogy éppen tudják. Pedig a traktorok munkájának minden egyes terü
leten külön-külön V a l ó megszervezésével ugrásszerűen emelhető a teljesítmény. A trak
torokkal együttesen kell kialakítani a legtermelékenyebb munkamódszereket. H a pl. 
a traktoroknak nem kell a rönköket egyenként keresgélniök és egy-egy rakományt 
kitevő mennyiséget előbb összeszedni és azután szállítani, hanem a rönkök össze-
szedését l ó v a l végezzük, amint azt a zalai példák mutatják, 3 0 — 4 0 % - k a l is magasabb 
teljesítményt lehet elérni. Motoros fűrészeknél pedig a döntés munkáját nagyban elő
segítjük, ha a hajkolást előzőleg kézierővel elvégezzük. 

Nagyon hajlamosak erdőgazdaságaink, hogy a gépekkel való munkában sablont 
alkalmazzanak. Ugyanazzal a munkamódszerrel akarnak dolgozni mindenütt és nem 

8. ábra. 
Sátoraljaújhelyi erdőgazdaságban szállítható hosszban termelnek és közelitik az anyagot rakodókra 

számolnak a helyi adottságokkal. E z t az álláspontot nem szabad fenntartani. A gépek 
munkábaállítását nem szabad sablon szerint végezni. E z annál inkább fontos, mert 
a gépesítés területén előrehaladás történt, a körmös traktorok mellett megjelentek a 
nagyteljesítményű lánctalpas traktorok erdőgazdaságainkban s emellett jelentős 
mennyiségben állnak motoros döntőfűrészek rendelkezésre. Éppen azért nem könnyű 
az erdőgazdasági munka, mert a teendőket a gépek, fogatok alkalmazását és azok 
munkamódszerét vágásterületről vágásterületre kell megállapítani. A fahasználati 
utasítás azért rendeli el a termelés-szervezési terv készítését, hogy gondosan el legyen 
bírálva : tényleg a legmagasabb termelékenységgel dolgozó módszerekkel van-e a 
munka megtervezve. E z t biztosíthatja traktor is, motorfűrész is, ló is, kézierő is, gép
kocsi is. Lesznek helyek, ahol a legnagyobb gépesítési fokot elérve is kézieszközökkel, 
tőmelletti feldolgozással fogjuk fakitermelési munkánkat végezni. Lesznek vágások, 
ahol a legmagasabb termelékenységet a lóval való közelítés és szállítás biztosítja. 
Míg másik területen a traktorral való munka hozza meg ezt az eredményt. Éppen azért 
nem lehet a gépek munkájára mindenütt érvenyes receptet adni, mert minden vágás-



területen mások a terepadottságok, az anyagok különböznek egymástól alakra, súlyra 
és az egy helyen rendelkezésre álló fatömegek is jelentősen különböznek egymástól. 

Ebben az esztendőben, az eddig szerzett tapasztalatok felhasználásával, a szál
fában való termelés és közelítés munkamódszerét tovább kell fejleszteni és szélesen ki kell 
terjeszteni. A tavalyi kísérletek bebizonyították, hogy a szovjet tapasztalatok hazai 
körülményekre és berendezésekre való alkalmazásával ez a módszer igen eredményesen 
hasznosítható. A szálfatermelésnél a szerfakihozatal statisztikai adatok szerint, 
Hajdú-Biharban 3%-kal, másutt 2—5%-ig emelkedett. A dolgozók teljesítménye 
Győr-Sopronban 115-ről 120%-ra, Hajdú-Biharban 85%-ról 110%-ra emelkedett. 
A szálfatermelés meggyorsítja a munkát , emeli a munka termelékenységét, növeli 
a munkások keresetét, lehetővé teszi a fogatok, gépek csoportos használatát, a tő mellől 
rakodókra összpontosítja a munkák zömét, biztosítja a legjobb szakembereink leg-

9. ábra. Egyre több út épül erdeinkben. A Vértesben Buldoser-útgyalú gyorsítja az építkezést 

optimálisabb kihasználását. A szálfatermelésre az első kísérletet 1951-ben Ugodon, 
majd 1952-ben Gánton, 1953-ban a miskolci erdőgazdasághoz tartozó Dorongoson 
végeztük bemutatóképpen. Mégis nehezen halad az alkalmazása. A véleményem a z : 
ennek a munkamódszernek a kiterjesztését egyes területeken gátolják azok az eredmény
telenségek, amelyek bekövetkeztek. A z eredménytelenségek abból adódtak, hogy a 
szálfatermelés helyét rosszul választották ki, technikai feltételeit nem biztosították, 
a legjobb munkamódszereket nem alakították ki. Újbó l kell azonban hangsúlyozni 
azt is, hogy a szálfatermelést nem lehet mindenütt alkalmazni, hanem csak ott, ahol 
ennek feltételei megvannak. (Állomány, terepadottság, gépek, megfelelően képzett 
szakemberek stb.) 

Ezért javaslom a termelés-szervezési terv bevezetését, mert ha ezt megcsinálják 
az erdőgazdaságok, egyelőre legalább a nagyobb vágásterületekre, már a fakitermelés 



megkezdése előtt tudni fogják, milyen eredményt várhatnak műszakilag és gazdasági
lag. Lehet-e szálfában termelni, vagy más munkamódszert kell alkalmazni és így nem 
fog senkit sem meglepetés érni akkor, amikor már nem segíthet rajta. Ahol az előkal
kuláció negatív eredményt mutat, ott ezt a munkamódszert nem szabad alkalmazni. 
Természetesen a szálfatermelést sem szabad mindenütt sablonszerűén csinálni. 
A sátoraljaújhelyi erdőgazdaság igen ötletesen úgynevezett szállítható hosszban dol
gozik, igen jó eredménnyel. 

Vannak hibák a munkaverseny területén is. Nem kétséges, hogy jelentős javulás 
következett be ezen a területen. Igen jelentős versenyvállalások születtek és a válla
lások nyomában esetenként eredmények is vannak. Az erdőgazdaságok l e g n a g y o D D 

része csatlakozott a devecseri felhíváshoz, amelyben munkások, erdészek, mér
nökök fogadták meg, hogy fegye'mezetteob, szervezettebb munkával közel 8 milliót 
takarítanak meg ill. jövedelemtöbbletet érnek el. A legtöbb esetben azonban formális 
a munkaverseny. Általános hiba, hogy sok a versenyfelhívás. Ezzel szemben a dolgozók 
széles tömegeinek a versenybe való bekapcsolása és a versenyek kiértékelése a legtöbb
ször elmarad. A munkaverseny hatalmas jelentőségét, a tervfeladatok teljesítésére moz
gósító erejét legtöbb üzemünk nem ismeri fel és nem használja fel olyan mértékben 
dolgozóaink versenykedvét, mint amilyen mértékben lehetne. Hatalmas tartalék, 
erőforrás dolgozóink kezdeményezése és versenykedve, élni kell vele. 

Többet kell foglalkozni dolgozóinkkal is. Nemcsak munkaközben kell segítenünk 
jobb munkamódszerek alkalmazására és magasabb eredmények elérésére, hanem bizto
sítsuk, hogy dolgozóink munkahelyükhöz közel telepített munkásszállásokon jól érez
zék magukat és kipihenhessék a nehéz testimunka fáradalmait. Biztosítsuk, hogy 
rádiót hallgathassanak, újságok, különböző társasjátékok álljanak rendelkezésre. Bizto
sítsuk, hogy megfelelő világítással legyenek ellátva és tiszták, gondozottak legyenek 
a szállások. A súlyponti munkahelyeken feltétlen állandó munkásszállásokat kell 
berendezni. Kisebb feladatok elvégzésére nagyon alkalmasak, a téli időszak kivételével, 
a 10—12 személyes sátrak. Az étkeztetés megoldására szerezzünk be tábori konyhákat. 
Dolgozóink egészségének védelme is elsőrendű törvény és minden erőgazdaság köteles
sége. Biztosítani kell a legjobb munkafeltételeket, a munka legteljesebb biztonságát. 
Az erdőgazdaságok igazgatói felelősek a munkavédelemért és a dolgozók testi épségéért. 

* 
1953-ban a belföldi fakitermelés, erdeink leromlott állapota, kedvezőtlen fafaj

összetétele és kormegoszlása miatt összes iparifa szükségletének mintegy egyharmadát 
képes fedezni. Ezen belül azonban még ennél is kedvezőtlenebb az arány. Iparifa-
szükségletünk döntő részét importálnunk kell. A faimport nagy megterhelést jelent 
egész népgazdaságunkra, mert teljes importunk értékének mintegy 10%-át teszi ki. 

Amikor a ránk bízott erdőkben fakitermelést végzünk, ne tévesszük szem elől 
ezeket. A fakitermelés munkáját azért a fával való nagyon takarékos gazdálkodás 
kell hogy jellemezze; úgy gazdálkodjunk vele, mint akik tudjuk, hogy nagy érték 
van gondjainkra bízva. A Szovjetunió kivételével egész Európa jelentős faínséggel küzd. 
Nemcsak az a probléma, hogy a magyar erdők hozama nem biztosítja fa-szükségletün
ket, hanem a hiányzó faanyagok más külföldi országokból sem, vagy csak részben 
pótolhatók. Úgy szervezzük azért a fakitermelés munkáját és ellenőrzésünk olyan gon
dos legyen, hogy erdeinkből a faanyagot a leggazdaságosabban, a legtakarékosabban 
termeljük és hozzuk ki : időben, mielőtt értékében bármi keveset is vesztene. Eddigi 
eredményeink alapján bízom benne, hogy a hibákat lesz erőnk kiküszöbölni és ennek 
nyomában tervteljesítési eredményeink, munkánk minősége, gazdaságossága, jelentősen 
jobb lesz mint eddig volt. Eredményeink újabb győzelmeket jelentenek a béke, a szo
cializmus építése útján. 


