
A fahasználati munkák helyes megszervezése 
MAKKAY ZOLTÁN 

Akkor, amikor a fahasználati munkák helyes megszervezéséről beszélünk, szükség
szerűen először a fahasználatok helyes megtervezésére kell gondolnunk. A fahasználati 
munkák helyes megszervezésébe, mint feladat-komplexumba szorosan beletartozik 
a tervezés kérdése és természetesen maga a fahasználat végrehajtása is. 

A fahasználatok tervezésével annál is inkább foglalkozni kell, mert annak helyes 
keresztülvitele ma — faállományviszonyaink és a tervgazdálkodásból folyó követel
mények mellett — elég kényes és nehéz feladat. 

A szocialista erdőgazdálkodás célkitűzései a fahasználattól nem csak egyszerűen 
ipari vagy tűzifát, ilyen vagy olyan iparifa-választékot kívánnak meg, hanem ezen 
túlmenően az erdők faállományainak fokozatos feljavítását, a termőhely termelő
képességének fenntartását is megkövetelik. 

E követelmények maradéktalan teljesítésének feladatát nehezíti ma még az is, 
hogy az ország erdeinek csak mintegy 60%-áról vannak üzemterveink és emiatt a ter
vezés — mind a kitermelhető fatömeg mennyisége, mind az erdőművelés távlati terve 
tekintetében — bizonytalanságokat rejt magában. 

Mindjárt elöljáróban le kell szögezni azt az egyébként köztudomású tényt, hogy 
hazánkban nagyobb, úgynevezett »kihasználásra« váró faállomány-komplexumok 
nincsenek, és így kimondottan csak »erdőkitermelési« feladatokról szó nem lehet. Fahasz-
nálataink túlnyomó többségében »kertészkedés« jellegét viselik magukon és ilyen
formán az erdőművelési feladatoktól úgyszólván elválaszthatatlanok. 

Nem véletlen és nyilvánvalóan ebből a felismerésből folyik az, hogy a felszabadulás 
utáni időkben kiadott fahasználati utasítások mindenike, de az idén megjelent 
»A fahasználatok tervezésére« vonatkozó 84. sz. miniszteri alaputasítás is a tervezés 
(a faállományok besorolása) központi feladatául — figyelemmel a népgazdaság számára 
elengedhetetlenül szükséges főbb iparifa-választékok kitermelésének biztosítása mellett 
— az erdőművelési szempontokat állította. 

Ugyancsak áz erdőművelési szempontoknak a lehető legmesszebbmenő érvényre 
juttatása érdekében a fenti miniszteri utasítás aként rendelkezik, hogy a helyszíni 
bejárással egybekötött állománybesorolásnál az erdőrendezési kirendeltség képviselő
jével együtt az erdőművelőnek kötelezően részt kell vennie. Továbbá az utasítás azt 
is előírja, hogy a természetes felújítás alatt álló faállományoknál, valamint a kényesebb 
természetű gyérítéseknél a faegyedek kijelölési munkáinak irányításában és ellenőrzé
sében mind a fahasználati, mind az erdőművelési előadóknak tevékenyen részt kell 
venniök. 

A fahasználatok megtervezésének megszervezésénél tehát két fő munkaterületet 
kell élesen elválasztani egymástól : a mesterséges erdősítést követő tarvágásokat, és a 
természetes felújítással történő vágásokat. 

Azt, hogy tarvágással, V a g y természetes felújítást célzó vágásmódok valamelyiké
vel történjék-e a kitermelés, az üzemtervezett erdőknél már eldöntött kérdés, a nem 
üzemtervezett erdőknél a helyszínelő bizottság mérlegelésétől függ. 

A tarvágásos és a természetes felújító vágásmódok melletti fahasználatok megter
vezésének kétfelé választható munkaterülete megosztja a fahasználattal és az erdő-



műveléssel foglalkozó szakelőadók munkaterületét is. Amíg a természetes felújítás 
alatt álló faállományokban tervezhető fahasználatok kialakításában mind a két: az erdő
művelési és a fahasználati szempontnak érvényesülnie kell, addig a tarvágásoknál az erdő
művelőnek sok tennivalója már nincs, legfeljebb a meredek lejtőkön a sekély termőré
teggel rendelkező erdőtalajok védelmének a biztosításáról kell gondoskodnia. Eszerint a 
fahasználatok megtervezésében a fahasználat és az erdőművelés közös munkája a ter
mészetes felújításnál kerül előtérbe és ennek helyes megszervezésére kell törekedni. 

Nézzük meg közelebbről, hogy a fahasználatok tervezési munkáinak megszer
vezésével hogyan állunk a gyakorlatban és az erre vonatkozó utasítások mennyiben 
voltak végrehajthatók. Nem beszélve az elmúlt évek tervezési munkáiról, amikor pl. 
az 1950. II. félévi és az 1951. évi favágatási terveket a területet alig, vagy sehogyan 
sem ismerő külső személyzet, üzemtervekkel alig rendelkező erdőkről rövid pár hét 
alatt készítette el, döntő fordulat e téren az utána következő évek tervezési munkáinál 
sem állapítható meg. E legnagyobb körültekintést, alapos előkészítést kívánó művelet 
a legtöbbször rohammunka jellegűvé válik éppen a helyes megszervezés hiányában. 
Es bár az utóbbi években némi javulás észlelhető, még sok a kívánni való és a munkák 
helyes megszervezése érdekében fel kell tárni azokat a leggyakrabban előforduló alap
vető hibákat, amelyeknek felszámolása nélkül a szocialista erdőgazdálkodás követel
ményeinek megfelelő tervezést nem remélhetünk. 

Noha ez évben, az 1954. évre vonatkozó fahasználat tervezésére a minisztérium 
elégséges időt engedélyezett, mégis — a közbejött egyéb tervezési és főleg adminisztrá
ciós munkák miatt — az egyébként bőségesen elegendő időből az állami erdőgazdaságok 
szakemberei alig tudtak erre a munkára időt szakítani. 

Az esetek többségében nem vettek részt a helyszíni bejárásokon, vágáskijelölési 
jegyzőkönyvek csak szórványosan készültek. A faegyedek kijelölésének, valamint a 
becslés igen fontos munkájának irányítását és tételes ellenőrzését nem végezhették 
olyan mértékben, ahogyan erre szükség van. 

De olyan, idejét múlt felfogással is lehet találkozni, hogy a faegyedek kijelölése 
és a becslési munka nem a magasabb szakképzettséggel rendelkezők munkakörébe eső 
feladat. Ma biológiai tisztításról, minőségi és felszabadító gyérítésről, különféle termé
szetes felújítási módokról és rontott állományok átalakításának problémáiról érteke
zünk, de ezek megvalósítását célzó kijelölési munka másodrangú feladatnak minősül 
s megelégszünk azzal, hogy a kényesebb műveletek végrehajtásához nem elegendően 
jártas kerületvezető erdészek és szakmunkások jól-rosszul kimeszeljék a kivágandó 
törzseket és arra se fordítunk gondot, hogy legalább a helyesen kijelölt törzseket mara
dandó jellel lássák el. 

Nyilvánvaló, hogy az állami erdőgazdaságok mai kiterjedése nem adhat módot 
arra, hogy egy állami erdőgazdaság kerületében minden kitermelésre kijelölt erdőrészlet 
teljes becslési munkájában az erdőművelő és a fahasználati előadó részt vehessen. Az át
szervezéssel a favágatási terv elkészítése az erdészet feladata lett, de e munkák köz
vetlen irányítása, ellenőrzése és tételes felülvizsgálata továbbra is az erdőgazdaság 
feladata maradt. Az állami erdőgazdaságnak úgy kell tehát a fahasználatok tervezési 
munkálatait megszerveznie, hogy a vágás-besoroláson kívül a nehezebb problémákkal 
jelentkező erdőrészletek becslési munkájának irányításában lehetőleg a fahasználó 
és az erdőművelő együttesen, de legalább külön-külön — az ilyen természetű feladatok 
számától függően — részt vehessenek. 

Az erdészet vezetője pedig úgy ossza be idejét, hogy minden egyes erdőrészlet 
becslési munkáját a legszorosabb felügyelete mellett végezzék. 

Ismeretes, hogy a favágatási tervek adataira épül fel az üzemi részletterv, ez utóbbi 
pedig a népgazdasági tervek, az öt éves tervek szerves része. így fakitermelési és érté
kesítési tervezésünk egy sor fafeldolgozó- és felhasználó iparágak tervezésének alap
jául szolgál. Nem engedhető meg tehát az az állapot, hogy nem ritkán 50%-os, de ennél 



jóval nagyobb becslési hibákkal is terveznek erdőgazdaságaink és ezzel a tervteljesítés 
alapjait teszik bizonytalanná. 

Annak érdekében, hogy favágatási terveink valóban a szocialista erdőgazdálkodás 
követelményeit és egyben a népgazdaság tervgazdaságának igényeit kielégítsék, a 
fahasználati tervezés két fő mozzanatát : a vágások (erdőrészletek) besorolását, az 
állományok becslését és a faegyedek kijelölését a lehető legtökéletesebben el kell 
végezni. 

E munkának jó végrehajtásához természetesen elegendő időre van szükség elsősor
ban, döntően azonban a jó munkaszervezéstől és a jó időbeosztástól függ. E feltételek 
megteremtéséhez szükséges, hogy a minisztérium biztosítsa : 

1. a fahasználatok tervezésére 3—4 hónapi idő álljon rendelkezésre éspedig 
június—szeptember, amikor viszonylag az erdőgazdasági munka a legkevesebb 
és a tervezés munkafeltételei minden tekintetben a legkedvezőbbek ; 

2 . a tervezéshez az irányelvek és az utasítások időben, a tervezési munka 
végrehajtásának kezdetét megelőzően érkezzenek le a végrehajtó szervekhez ; 

3. e munkákkal ne essék össze olyan feladatok végrehajtása, ami az erdő
gazdaság, erdészet szakembereit más irányba köti le. 
Az állami erdőgazdaságok biztosítsák, hogy a fahasználatok tervezésében érdekelt 

szakemberek munkaidejük döntő részét a helyszínen tölthessék azért, hogy az erdő
részletek besorolása, a természetes felújítás, — kényesebb gyérítés- és állomány
átalakítás eseteiben a faegyedek kijelölési munkáiban, valamint az értékesebb válasz
tékokat szolgáltató nagyobb vágások becslési munkáiban az irányítást-ellenőrzést 
végezhessék. A kész favágatási tervek alapján pedig a tételes felülvizsgálatot megejt
hessék. 

Az erdészeteknek törekedniök kell arra, hogy a faegyedek kijelölése és a becslés 
ne váljék rohammunkává, és minden alkalmas időt felhasználva, a munkát folyamatosan 
végezhessék. 

Végül, de nem utolsó sorban az állami erdőgazdaságoknak és az erdészeteknek 
gondoskodniuk kell, hogy akár pár napos szaktanfolyamon való oktatás, akár egyéni 
foglalkozás útján, a kijelölési és becslési munkák szakszerű végrehajtásához a meg
felelő tudással rendelkező kádereket kineveljük. 

A fahasználatok megtervezése után sorrendben a fakitermelési munkák helyes 
megtervezése következik. 

Az előzőkben már szó esett arról, hogy hazánkban nagyméretű, úgynevezett 
»erdőkitermelés« gyakorlatilag nem fordul elő. Vágásterületeink általában elaprózódot-
tak és eléggé szétszóródottak is. Ebben a helyzetben nagyobb, átfogó kitermelési 
(termelésszervezési) tervekre nincs is szükség, a feladatot azonban nem könnyíti, 
ellenkezőleg nehezíti a sok apró és szétszórt vágásterület kitermelési munkájának 
összefogása és időre való lebonyolítása. Ezért, a favágatási terv és az üzemi részletterv 
évnegyedi ütemezésének, illetőleg bontásának megfelelően az erdészeteknek olyan 
kitermelési programmot kell kidolgozniuk, amelyben az illető évnegyedben kitermelésre 
kerülő összes vágások szerepelnek és a kitermelés kezdő és befejező időpontja rögzítve 
van. 

Tekintettel arra, hogy »fakitermelés«-en a fadöntéstől a vagonba rakásig felmerülő 
összes munkákat értjük, a fenti időpontok, jobban mondva a kitermeléshez szükséges 
időtartam megállapításánál ezt figyelembe kell venni. 

Meg kell tehát állapítani vágásonként az adott, vagy megszerezhető kézi-, iga-
és gépi erő alapján az összes munkák elvégzéséhez szükséges időtartamot, és fordítva 
is, a megszabni kívánt időtartamhoz mérten a szükséges kézi-, iga- és gépi erőt. 
E két adottságból kiinduló, de lényegében egy célt szolgáló számvetés elvégzése azért 
ajánlatos, mert a rendelkezésre álló időtartam és a munkaerő szükséglet összehangolása 
csak így biztosítható ! 



E programúiból természetesen a munkáselhelyezés és étkeztetés, fogatelhelyezés 
ós takarmányozás, kézi- és gépi eszközök, valamint a szociális normák és a munkavéde
lem megszervezése sem hiányozhatik. 

A kitermelési programmba tartozik szorosan annak felmérése, hogy az egyes 
vágásokban mikor induljon a munka és mikor fejeződjék be. 

Ennek elbírálásához az alábbi szempontok az irányadók : 
1. természetes felújítás alatt álló és már megtelepedett újulattal borított 

vágásterületeknél a kíméletes közelítés (havon) biztosítása ; 
2. a lakott helyektől távolfekvő, vagy nehezen megközelíthető vágásoknál 

— ha munkásszállás a közelben nem biztosítható — a munka a hosszabb nappalok 
idejére essék ; 

3. az erdészkerület lehetőleg csak egy vágásban, vagy egymáshoz egészen 
közelfekvő vágásokban végezzen egyszerre kitermelést; 

4. az erdészkerület más természetű erdőgazdasági munkákkal egyidőben, 
ha azok munkaidejét teljesen lekötik, azok befejezése előtt, vagy megfelelő 
kisegítő beállítása nélkül ne termeljen ; 

5. a közelítésre-szállításra rendelkezésre álló utaknak az időjárástól függő 
használhatósága és a közelítést-szállítást végző fogat, vagy gépi erő alkalmazása ; 

6. a helyi munka- és igaerőnek a mezőgazdasági munkák alóli felszabadulá
sának időpontja, amely vidékenként változó ; 

7. az értékesítési tervnek havi választék-bontása ; 
8. a fülledékeny faanyagnak fülledés előtti kiszállítása ; 
9. a folyamatos kitermelési mód, gépesítés alkalmazása és 

10. a szakképzett kiszabok (hossztolók) létszáma. 
A fakitermelési programm helyes kidolgozásához elengedhetetlenül szükséges 

még, hogy a helyi normamegállapító jegyzőkönyvek mind a döntés-felkészítés, mind a 
közelítés-szállítás területén helyesen és a tényleges helyzetnek megfelelően legyenek 
felvéve. Fontos ez azért is, mert ezek a jegyzőkönyvek adatai szolgálnak, mind a munka
bér, mind a munkaerő (iga- és gépi erőt is értve) és egyben a munkák elvégzéséhez szük
séges időtartam megállapítás alapjául. Gépesített kitermelés esetén pedig a gépi esz
közök és járóművek óránkénti teljesítményének ismerete nélkül a programm helyes 
kidolgozása el sem kezdhető. Szükséges tehát, hogy a tervező az alkalmazásra kerülő 
gépek munkateljesítményével tisztában legyen. 

A fakitermelési munkák jó megszervezése a tervteljesítés biztosítéka. A tervet 
a tervidőszak végére, de lehetőleg azon belül nemcsak globálisan, hanem részleteiben 
is teljesíteni kell. 

Ez azt jelenti, hogy a megtervezett ipari fát választékok szerint, szabványszerű 
minőségben és alacsony önköltséggel a feldolgozó faipar tervfeladatainak megfelelő idő
ben kell leszállítanunk. 

Az erdőgazdaságnak más termelési ágaktól eltérő adottságai miatt ennek teljesí
tése nem egyszerű és könnyű feladat. 

Csak a jó tervezés, a nagy körültekintéssel végzett és előrelátó szervezés, a lelki
ismeretes végrehajtás ad segítséget ahhoz, hogy a magyar erdőgazdaság tervfeladatait 
kapkodás nélkül, ütemesen, a szocialista erdőgazdálkodás célkitűzéseinek megfelelően 
teljesíthesse és ez által a szocializmus építésének nagy munkájában szerepét jól 
betölthesse. 


