
Vállalkozás - vállalkozás - vállalkozás 
A tavalyi nagy széldöntós úgy vonzotta a vállalkozó

kat a nyugatnémet erdőkbe, mint hajdan az aranyláz a 
híres Klondike-i aranymezekre. A lehetőség próbára 
tett vállalkozót, munkást ós tulajdonost egyaránt. Mi 
magyarok is kivettük a részünket, több-kevesebb sikerr-
rel. Egy biztos: nagyon jó alkalom volt, hogy az igazi 

. piaci versenyben mérettessenek meg a résztvevők, és 
a szerzett tapasztalatokkal, tanulságokkal vágjanak be
le a későbbiekben a hasonló vállalkozásokba. Tanulsá
gul nem érdektelen néhány résztvevő észrevételeit köz
readni. 

Fadgyas Zoltán, LIGNITRADE KFT 

A mi nyugatnémet kapcsolataink nem voltak újkele-
tűek. Régebben faházakat szállítottunk, és ezek össze
szerelését végeztük. Tavaly februárban szereztünk tu
domást a széldöntósről, amit egy nyugatnémet magán
cég jelzett is, mindjárt felajánlva a részvétel lehetőségét. 
A kezdet kezdetén igen sokan próbálkoztak mások is. 
Lengyelek, csehek, finnek, svédek és magyarok is jó 
páran. Voltak akik „rabszolgakereskedők" kezébe kerül
tek, és kiábrándulva, anyagilag becsapva jöttek haza. 

Eleinte sok volt a baleset is, majd később szigorították 
a feltételeket. Mi 35 fővel dolgoztunk 4-5 brigádba szer
veződve, ahány főt egy munkagép igényelt. 15 000 m3 
kitermelésére kötöttünk szerződést. Ebből 25-30%-ot 
vissza kellett vásárolnunk. Pénzmozgás lényegében 
nem volt, mert a teljesítésért járó ősszeg fedezte a 
visszavásárolt famennyiség árát. 35 DM/m3 termelési 
árban állapodtunk meg a kezdet kezdetén. Vagonba 
rakva — amit a németek végeztek — az ár már 90 
DM/m3-re szökött fel, és ez képezte a visszavásárlandó 
mennyiség áralapját. 

A hazai vevő igénye szerint 6-6,5 m-es rönköket 
termeltünk, míg a németek 16-20 m-es hosszban kér
ték a rönkanyagot. A vékonyabb és rövidebb választék 
(papírfa, tűzifa) nem szerepelt a visszavásárlás alkujá
ban, hiszen ennek értékesítése itthon is gond. 

Az idő múlásával romlott a faanyag minősége, így 
csökkent az ára is. Érdekes, hogy a ledőlt fák a gyökér
zettel kitépett „földlabdából" és a talajban épen maradt 
egy-két gyökérből még egész évben tudtak vegetálni 
úgy, hogy nem száradtak ki, de nyilván legyengültek, s 

így várható volt a robbanásszerű szúkárosítás veszélye. 
Az év vége felé kijött magyar vásárlónak bizony alapo
san meg kellett nézni a fertőzés mértékét. Igaz, ekkorra 
már a felkészített rönkfa 70-80 DM/m3 volt. 

A kialkudott bérért mi szállást, és munkahelyre való 
személyszállítást is kaptunk. Általában minél több szol
gáltatást adtak, annál kevesebb volt a köbméterenkénti 
ár. Az alsó küszöbérték 30 DM/m3 volt. (Ez alatt már 
nem volt érdemes termelni.) Jelentős összeget tett ki az 
itthonról vitt gépek karbantartása és az üzemanyag. 5-6 
hónapos munka után kezdett a vállalkozás nyereséges
sé válni. A munkások az itthoni fizetésüket forintban 
kapták, és kint megkerestek havi 1500-1800 DM-t. 

Sajnos halálos balesetünk is volt. A kinti biztosító 
10000 DM-t fizetett a hozzátartozóknak. Nagyon fontos, 
hogy a szerződéskötéskor minden részletre alaposan 
térjenek ki a felek, mert könnyen meglepetés érheti a 
vállalkozót. 

Az 1990 február-márciusi viharkárok több mint 100 
millió m kárt okoztak Középeurópai erdeiben. Ausztria 
ezt még aránylag könnyen úszta meg, mindössze 5 millió 
m3 esett rá. Legsúlyosabban érintette ez Felsőausztriát, 
az évi kitermelésnek másfélszeresét, 3 milliót kelett itt 
feldolgozni. Ausztria most 5000 ha-nyi erdősítés előtt áll 
és ennek során figyelembe kell vegye a kárból tapasz-
talatakat, ebből is mindenek előtt a túlzott lucosítás hát
rányait. Az elegyetlen állományok erősebben károsodtak, 
karógyökerű fafajokkal elegyes lucosok kevésbé, a töl
gyek és a vörösfenyő a viharnak leginkább ellenálltak. 
Már most figyelmeztetnek arra, hogy a trópusi import 
csökkenésével a lombosok értékesebb választékai egyre 
nagyobb keresletnek és ezzel magasabb értékesítési lehe
tőségekkel fognak rendelkezni. Az erdősítések sikerét 
mindenek előtt a vadkár elhárításának gyökeres megol
dása biztosíthatja. 

A rendkívüli erdősítési feladatokat mesterséges úton 
ellátni mindenütt alig lehet. Ezért H. Leibundgut pro
fesszor, az európai erdőművelés legnagyobb szakértője 
felhívja a figyelmet az erdő természetes megtelepülésé
nekjelentőségére. A természet munkájának fokozott fel
használására, a mindenütt jelentkező természetes újulat 
megbecsülésére buzdít. A pionir fafajokból megtelepülő 
ún. „előerdő"-ből később fokozatosan lehet kialakítani a 
céljainknak jobban megfelelő fafajösszetételt. 

(ÖFZ1991.2. Ref.: Jéróme R.) 



Gyura Károly fahasználati műszaki vezető, 
Felsőtárkány 

Egy német híradástechnikai cégen, illetve annak egri 
partnerén keresztül jutott gazdaságunk tudomására a 
kinti fakitermelési lehetőség. Amikor hozzáfogtunk a 
munkások toborzásához, kiderült, hogy be kell venni az 
üzletbe egy magyar külkereskedelmi vállalatot is. 

Június közepétől szeptember közepéig 15 000 m3-re 
kötöttünk szerződést, 1200 Ft/m3-ben állapodtunk meg. 
26 munkás, egy tolmács és 6 erőgép ment ki. A szerző
désben meghatározott időpontig csak 11000 m3-t tud
tunk felkészíteni. Mivel lejárt a munkavállalási engedé
lyünk, haza kellett jönni. (Az a vállalkozó, aki munkavál
lalási engedély nélkül alkalmaz munkást, 10000 DM 
büntetést fizet.) Mire a szerződésünket meghosszabbí
tották és visszamentünk, a gróf eladta a maradék terü
leten levő munkát. Vékony anyagból lett volna 5000 m3, 
de ezt vissza kellett volna vásárolnunk. Nagy nehezen 
hozzájutottunk egy 2000 m3-es termeléshez, majd en
nek végeztével hazajöttünk, de a gépeket kint hagytuk, 
később 11 fő visszament, de az üzletkötők 15 DM-val 
kevesebbért kötötték le a munkát, mint amennyit itthon 
mondtak. így egy igen nehéz vízmosásos terepen dol
gozhattunk volna, ahol 1-1,5 km-ről kellett vonszolni az 
anyagot. Ezt nem vállaltuk. Mivel nem akartunk dolga
végezetlenül hazajönni, elvállaltunk egy svédek és fin
nek által letermelt területet, ahol a gépek által otthagyott 
anyagot „böngésztük". 5-10-20-80 m3-es zárványok 
voltak, és ez nagyon lerontotta a teljesítményünket. 
Éppen hogy nullára zártunk ezzel a munkával. A mun-

kasok 1200-1400 DM-et kerestek havonta. 
Több hónapig összezárva, távol a családtól, idegen 

nyelvű környezetben bizony nem könnyű dolog fegyel
met tartani, és az ország presztízsét megóvni. Előfordult 
orvhalászat, egymástól való lopás, italozás, a szállás
helyen higiéniai problémák, ami miatt szigorúan haza
küldtük az illetőket. Végül kialakult egy jó mag. A tapasz
talatok szerint ajánlatos havonta rövidebb időre, és há
rom havonta 1-2 hétre hazaengedni az embereket. A 
nehézségek ellenére nem vallottunk szégyent, oly
annyira nem, hogy a búcsúvacsorán a svéd, a jugoszláv 
és a finn munkacsapatok közül csak minket hívtak meg 
a malacsütésre. 

Jellemző a kinti mentalitásra, hogy amikor egy meg
hibásodott traktort javítani vittünk az egyik szerelőmű
helybe, még a félig leszakadt lépcsőt is felhegesztették 
kérdezés nélkül, és addig nem engedték elvinni, míg a 
festék meg nem száradt. 

Nagy tanulság, hogy nem szabad ennyi közvetítő 
beiktatásával munkát vállalni, mert „tövit törtük, s gallya 
jutott". 

Balogh Zoltán 
Pilisi Állami Parkerdőgazdaság 

Régebbre visszanyúló személyes kapcsolatok révén 
a katasztrófa elhárításában való részvétel ügyében ke
reste meg gazdaságunkat levélben H. Walter úr, a hei-
delbergi erdészet irodavezetője. 

Azonnali telefonkapcsolatba léptünk a heidelbergi er
dészettel és felajánlottunk egy teljes körű termelési ka-
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pacitást, amelyet itthoni fakitermelésünk korlátozása mi
att nélkülözni tudtunk. A válasz gyors és kedvező volt, 
így árpilis közepén a vállalat vezetése által felhatalma
zott három munkatárs utazott ki Heidelbergbe a szerző
dés megkötésére, közülük kettő a kinti termelések ké
sőbbi irányításával megbízott személy. 

A bajorországi viharkárokból származó tölgyanyag
ból 1990 novemberében kereken másfél ezer m3 került 
árverésre. Az árverésen részt vett 15 kereskedő a furnír-
rönk árát egészen 12490 DM/m3-ig verte fel. Az átlag itt 
2593 DM/m3 volt. A fűrészrönk átlagosan 556, illetve 
481 DM/m3 árat ért el. 

(Int Holzm. 1991.1/2. Ref.: Jéröme R.) 

A szerződést lényegében fél nap alatt kötöttük meg 
nyugati stílusban, s ezalatt a terepi bejárás és a főpol
gármesterrel való aláíratás is megtörtént. Ki kell emelni 
a szerződésben szereplő feltételek mellett a látszólag 
lényegtelennek tűnő részletek szerepét. így került rög
zítésre, hogy az erdészet olcsó és megfelelő szállást 
nyújt, a naponta egyszeri olcsó, de bőséges meleg 
étkezést a vágásterületre szállítva megoldja, a munka
helyre történő kiszállítást térítésmentesen vállalja, to
vábbá az elinduláshoz 100000 DM előleg átutalásáról 
intézkedik. Ezek az elemek lényeges szerepet játszot
tak vállalkozásunk sikerében. 

A 25 fővel beinduló vállalkozás résztvevői öt erdészet 
embereiből toborzódtak. A csapat irányító menedzsre 
Brandhuber Ádám műszaki vezető anyanyelvi szintű 
német nyelvtudása mellett kiváló vezetői és probléma
megoldó képessége is döntő volt a sikerek elérésében. 
A német partner kezdeti tartózkodását három napi mun
ka után a legnagyobb elégedettség váltotta fel, amely a 
mai napig is tartós maradt. Csapataink felszerelését 4 
db LKT-81-es (1/2 évnél egyik sem idősebb) közelítő 
traktor, valamint 2 db KAMAZ - darus + ÉPFU utánfutó 
szállító szerelvény alkotta. 

A vállalkozás külkereskedelmi ügyintézését saját 
szakember hiányában egy külkereskedelmi kft-re bíz
tuk, ám sajnos csalódnunk kellett, mert két hónapon 
keresztül csak futottunk a jogos pénzünk után. Szeren
csére augusztus végén némi „bánatpénz" ellenében 
sikerült megszabadulnunk a problémás kft-től és au
gusztus közepe óta saját külkereskedelmi jogon ma
gunk intézzük az ügyeket, szükség esetén szakértő 

bonyolítók bevonásával. 
A dolgozók felkészítésére nagy gondot fordítottunk. 

Elvégeztettük a minden részletre kiterjedő orvosi kivizs
gálásukat, kiegészítve a szükséges különleges vizsgá
latokkal (pl.: AIDS-szűrés), de fontosabb volt a pszicho
lógiai előkészítés. 

Gondoljuk csak meg, a kiküldendő dolgozók zöme kis 
túlzással eddig még lényegében a faluja határát sem 
lépte át, nemhogy hosszú hónapokra idegen környezet
ben, családjától távol végezzen fokozott terhelést jelen
tő munkát. Beszélgetéseink alatt ezeket tisztáztuk ve
lük, továbbá szerződésben biztosítottuk havi egyszeri 
(3-5 napos) hazautazásukat. 

A munkaszerződésekben a dolgozók jövedelmeit két 
összetevővel szabályoztuk: részben itthoni (adózott) fo
rintfizetés, részben törvény adta lehetőség szerinti va
lutás ellátmány, amelynek szorzószámát használtuk a 
teljesítmény elismerésére. Meggyőződésünk volt — ós 
igazolódott is —, hogy dolgozóinkat feltétlenül jól meg 
kell fizetni és ígyagazdaság is jobban jár. Tudatosítottuk 
bennük a munkával járó veszélyeket, valamint azt, hogy 
fegyelmezetlenség esetén azonnali hazaküldéssel bün
tetnek a munka kinti irányítói. Szerencsére ilyen esetre 
nem került sor. 

Külön tanulmányt érdemelne annak az átalakulásnak 
az elemzése, melyen az egyszerű fakitermelő munká
sok átestek. 

Meggyőződésem, hogy 16 dolgozónk a világ bármely 
pontján kivívná a szakemberek megbecsülését, úgy 
ahogyan ezt jelzik is a róluk írott újságcikkek. 

Az első időszakban nehézséget okozott az emberek 
túlzott lelkesedésének, munkakedvének jó irányú mér
séklése, hiszen már-már saját testi épségüket veszé
lyeztették. Legjobban az ismert és gyakori balesetek 
bekövetkezésétől tartottunk. Szerencsére négy kisebb 
balesetet leszámítva eddig elkerültük a bajt. 

Induláskor lengyelekkel, csehekkel, svédekkel, nor
végokkal, finnekkel, osztrákokkal együtt kezdtük a közel 
250000m3 széldöntött anyag feltermelését, ám ők foko
zatosan kikoptak mellőlünk. A dolgozóink kitartó és jó 
munkája mellett döntő szerepe volt az irányító Brandhu
ber Ádámnak, aki a német kollégák elismerését és 
tiszteletét is kivívta. A napi feladatok sok munkát adó 
megszervezése mellett fokozatosan kiépítette és bőví
tette vállalkozásunkat. 

Mikor a szállítások akadozása miatt a fakiktermelést 



kényszerből leállították, csapatainkat csemetekerti ápo
lásokra, kerítésépítésekre és más erdőművelési mun
kákra szervezte át, ezzel az árbevétel folyamatosságát 
is megoldotta. 

A sikeres fakitermelési munkák mellett kedvező felté
telekkel vásároltunk saját céljainkra fenyőrönkanyagot, 
amelyet részben közvetlenül értékesítettünk, részben 
üzemeinkben dolgoztunk fel. A faanyag vásárlásánál 
alapvető és bevált stratégiánk az volt, hogy ezt a faki
termeléstől teljesen külön vételi konstrukcióként kezel
tük, tehát nem részleges munkadíjként került elszámo
lásra, így a két ügylet nem keveredett, és jól követhető 
maradt. 

A szállítást kamion-visszfuvarral oldottuk meg, mert 
ez volt a legolcsóbb változat. 

A hivatalos munkaviszonyon túl nagyon lényeges 
egyéb kapcsolatokat is kiépítettünk. 28 fő részvételével 
megszerveztük a heidelbergi Vadászkürt zenekar egy
hetes magyarországi koncertturnéját, amelynek nagy 
sikere volt. 

A munkásszállításokat végző amerikai csapatok 
nemzeti ünnepén dolgozóink díszvendégként vettek 
részt. Fontos szakmai együttműködés bevezetőjeként 
hat szakemberünk (erdész, műsz. vezető) volt egyhetes 
tanulmányúton a heidelbergi és rothenburgi erdészetek
nél, és rendkívül fontos ismeretekkel gazdagodtunk a 
németországi erdőgazdálkodás tanulmányozásában. 
Ez év nyarán négy német szakembert várunk hasonló 
tanulmányútra gazdaságunkhoz. 

Összességében vállalkozásunkat sikeresnek érté
kelhetjük, melynek alapvető összetevőit az alábbiakban 
foglalhatjuk össze: 

— gyors és helyes vezetői döntés, azonnali cselek
vés, 

— kiváló menedzselés és irányítás, 
—jól felkészült, egységes, ütőképes munkacsapat 
— új gépek bevetése, jó alkatrészellátás, 
— elsőrendű kapcsolatépítés, szakszerű, pontos 

munkavégzés. 

Doros István, kerületvezető erdész, 
Szilvásvárad 

Mi 1989 novemberében mentünk ki azzal a céllal, 
hogy fűrészeseink egy kicsit belekóstoljanak a kinti 
munkatempóba, s főleg, hogy a gyakorlatban is megta
nulják a svéd gyérítési módszert. Először kinti kapcso

latot kellett keresnünk. Ugyanis nem olyan egyszerű 
Németországban munkát kapni. Csak a kormányzat 
által biztosított kontingens keretein belül mehetnek be 
az országba a külföldi munkavállalók. Mi egy szabad és 
engedélyezett létszámkerettel rendelkező magyar kül
ker vállalaton keresztül szerződtünk. Kimentünk, meg
néztük a terepen a feladatot és a lehetőségeket, majd 
keretszerződést kötöttünk. Ebbe benne volt az összes 
kitermelendő mennyiség, az átlagár, a határidők stb. A 
német vállalkozó megvesz egy területet a tulajdonostól, 
és az út mellé felkészítve adja el a kitermeltetett anyagot 
a fakereskedőnek. Ismeretség nélkül nehéz kikerülni 
ezeket a vállalkozókat. 

A gyérítésnél három állománytípus szerint (jó, köze
pes, gyenge) más-más volt a bór. Természetesen kü
lön-külön fenyőre és lombosra. Az árak 18-32 DM 
között mozogtak köbméterenként. Mi 27 DM/m3-t kal
kuláltunk a tő melletti felkészítésre. Ezért a döntést, a 
gallyazást, a darabolást, a közelítést és a máglyázást 
kellett végezni. Végül 27,1 DM lett a tényleges költség 
tehát jól terveztünk. Nem lehetett tévedni, mert a kialku
dott összegből ki kellett jönni. Mi oldottuk meg a szállást, 
az üzemanyag-beszerzést, a javításokat, az étkezést, 

Kíméletesebb bánásmódot érdemel az erdő 

A Die Waldarbeit című német folyóirat a „Gyakorlati 
erdőgazda" rovatában az erdőhasználati tevékenységek 
után állva maradó fákkal szembeni kíméletesebb bánás
módra ösztönzi az erdőben dolgozókat és azok irányítóit. 
Különösen a hosszabb rönkök és szálfák közelítésekor 
okozott sebzések megelőzésére hívta fel a szerző a figyel
met néhány gyakorlati tanácsot is adva a szakembernek, 
így javasolja, hogy a közelítő nyomok mentén álló fák 
törzsét védjük a vágási hulladékként jelentkező rőzsével, 
vagy állítsunk eléjük olyan karókat, cölöpöket, amelyek 
elterelik a vonszoláskor csapódó szálfákat az élő fa tövé
től. Új ötlet az az acélkereszt, amelynek nyílásszögét a 
védendő törzs átmérőjének megfelelően lehet állítani, és 
a fa tövéhez lehet erősíteni. Ez kerékvetőként működik, 
és megelőzi az álló fa kérgének sérülését. A szerző szerint 
a megvédett érték sokkal nagyobb, mint az időbeli és 
pénzbeli ráfordítás, és csupán egy kicsivel több gondos
ságot kíván azoktól az emberektől, akik az erdőért, az 
erdőből élnek. 

(Die Walderbait 1990.12/90. Ref.: Víg Péter) 



egyszóval mindent. A kinti vállalkozó nem kockáztat 
semmit. Igaz, ó 2000 DM fejpénzt tartozik fizetni az 
illetékes tartományi munkaügyi hivatalnak. Ez afféle 
kaució, amelyet—ha az alkalmazott nem okoz semmi
féle kárt — két év múlva visszakap. A gyérítéseknél 
különösen fontos a jól képzett szakmunkás gárda mert 
a szakmai elvárások nagyok. Ha teljesítménynövelés! 
célzattal egyetlen olyan egyedet kivágnak, amit nem 
szabadna, 100 DM büntetést kellett fizetni. (Egy lengyel 
munkacsapattal befizettettek 12 törzsért 1200 DM-t.) A 
jelölés nélküli termelést a mi embereink nem vállalták, 
nem voltak ehhez hozzászokva. Olyan lucosokban dol
goztunk, amelyek 60 éve nem láttak fejszét. Az ujjnyi 
vékony száraz egyedektől a 40-50 cm átmérőjű fákig 
mindenféle volt ott. 20 évvel ezelőtt igen nagy szaravas
kár volt, s ez meg is látszott az állományon. Ma egy 
szarvast sem lehet látni, kiirtották mind. Még szarvas
nyomot sem láttunk. Naponta 2-3 órát jelöltem, hogy a 
fűrészeseknek ne kelljen ezzel is időt veszíteni. A kerü
letvezető eleinte egy-két alkalommal ellenőrzött, de 
hibát nem talált, többet nem is jött. A felkészítést is 
szigorúan kellett ellenőrizni, mert pl. a papírfánál 100 
db-ból legfeljebb csak egy db lehetett korhadt, túlmére-
tes, nem kellően legöcsözött stb. Ha 1%-nál több volt 
a selejt, akkor az elszámoláskor a szerződésben rögzí
tett 6%-nál többet vontak le. Ezt a 6%-ot a gépi rako
dásból adódóan a sarangokban lévő „lyukak", hézagok 
tették ki. 

Mindenhol közmegelégedésre dolgoztunk. Az erdész 
feladata a megfelelően elvégzett gyérítés és az, hogy a 
hátramaradt állományt ne érje kár. Az őt már nem érde
kelte, hogy mi lesz a kitermelt faanyaggal. Az a vevő 
gondja. Ha viszont a közelítés folyamán egyetlen sérült 
élő fát is talált, már tiltakozott. Két lengyel csapatot is 
elküldött, mert nem akarták tudomásul venni, hogy cak 
a 20 m-enként kialakított közelítőutakon lehet a gépek
kel mozogni. A közbenső törzseket kötéllel kellett kivon
szolni, csörlőzni. Ahogy mondani szokás, egy lánc 
annyit ér, mint a benne lévő leggyengébb láncszem. Ez 
érvényes a dolgozó munkacsapatokra is. Többlettelje
sítményre senki sem hajlandó, ha azonos a bér. Egyéni 
teljesítményrendszert vezettünk be. Mindenkinek külön 
pasztája volt. Igaz, az állományokban voltak gyengébb 
részek is, de a vékonyabb állomány hátrányát kiegyen
lítette az, hogy a vastag anyagokon többet kellett gö-
csözni. A napi teljesítményeket csak becsültük a fizetési 

elszámolás miatt mert a hiteles felvételezés csak 3-4 
hét után történt. Általában 5-10%-os pontossággal jól 
becsültünk. A 6 űrméteres (1x1x6 méter) alsó normát 
mindenki teljesítette, de volt, aki 10-12 űrmétert is meg
csinált. Egy űrméter 26-28 db 2 m-es papírfa volt. Csak 
olyan helyre lehetett máglyázni az út mellett, ahol 
egyébként is volt hely. így 100-150 m hosszú és 3-8 m 
magas máglyák is voltak. 

A széldöntés bekövetkezte után minden más helyen 
termelési stoppot rendeltek el, és teljes erővel a döntés 
következményeit akarták felszámolni. Nekünk szeren
csénk volt, mert a legjobb állományokat kaphattuk. A 
fakereskedők megvették a munkát (a fát még nem, mert 
tudták, hogy ahogy telik az idő, úgy csökken majd az ár). 
De így volt ez a termeléssel is. Ami a kezdet kezdetén 
50 DM volt, azért fél év múlva már csak 26-ot fizetett. A 
svédek, a norvégok, a finnek is leszorították az árat, mert 
ők nagy teljesítményű gépekkel dolgoztak. Igaz, elég 
rossz munkát végeztek, mert 40-50 cm-es tuskót hagy
tak, és nem tudtak 15-20 m-es hosszakat vágni, csak 
4-5 m-eseket. 

A minősítést és az átvételt is a termelő végezte, az 
erdész csak ellenőrzött. Igaz, olykor 10 minőségi osztly 
is volt, ami túl sok ahhoz, hogy a teljesítmény ne csök
kenjen, ezért külön hosztoltunk. A munkavédelmi előí
rásokat a legszigorúbban betartatták. 

A szerződés ellenére bizonyos fokig mindig ki va
gyunk szolgáltatva, mert az állományok minősítésekor 
a határérték szubjektív. Ha valaki először van kint, álta
lában nem adják meg azt a pénzt, amit az állomány és 
a dolgozó megérdemelne, de ha már bizonyított, jön a 
jobb állomány és a több pénzt. A helybéliek általában 
20-30%-kal többet keresnek, bár lehet, hogy a levoná
saik is nagyobbak. A mi dolgozóink nem kapták az 
itthoni fizetésüket. Amit kint kerestek azt valutaellát
mányként kapták, ós ennek 15%-át itthon forintban 
fizették ki nekik. 

A biztosítási díj 78 DM volt egy hónapra. Ezt az 
árbevételünkből a magyar külker cég fizette. A biztosí
tási díj arra jogosít, hogy ha valaki beteg, akár ingyenes 
kórházi ellátást is kaphat. Ha szállítható, úgy három nap 
után, de legkésőbb nyolc napon belül haza kell szállíta
ni, mert utána nagyon sok pénzbe kerül az orvosi ellátás. 
Végül is 11 hónapi munka után 5,5 millió forintos ered
ményt könyvelhettünk el. 

A hazatérés után egy darabig még érződött a kinti 



munkafegyelem, aztán idővel felvettük az itthoni tempót. 
Tavasszal valószínűleg visszamegyünk erdősíteni. Ott 
az erdősítéseknél nem lehet látni nőket. Visszamegyünk 
és megpróbáljuk. 

Az 1990-ben, a németországi Baden-Württemberg 
tartományban 20000 ha-t kitevő viharkárosított terület 
újraerdősítésekor a természetest, a természethez közelit 
helyezik előtérbe. Miután a kár 86%-a lucosban keletke
zett, szent elhatározás a lombos, a természetesen előfor
duló fafajok erőteljes felkarolása. Már korábbi, hasonló 
méretű károk utáni helyretétel azt mutatta, hogy mind 
ökológiailag, mind ökonómiailag célravezető az ilyen 
rendkívül nagy területeket a természet munkájának za
vartalanul átengedni. A tartományi minisztérium előírása 
szerint, ha a területen a jövőbeni célállományhoz kellő 
mennyiségű csemete található (FF 1,6, DF 1,1, T 3,3 e 
db/ha), vagy esetleg ennél kevesebb is, azt az első neve
lővágásig nyugton lehet hagyni. Amennyiben megfelelő 
szaporítóanyagnak szűkében vagyunk, a szomszédos ép 
erdőszél pedig 50-100 m távol áll, puszta bekerítés gyors 
beerdősülést eredményezhet. Ha lucot tölggyel kell fel
cserélni és kevés a csemeténk, töltelékfának felhasználht-
juk az egyéb, természetesen feljövő fafajt is, és a tölgyet 
tágabb hálózatban hozhatjuk be. Igen tág hálózatban is 
nevelhetők minőségileg megfelelő állományok. Áll ez a 
T-, LF- CSE-, DF-, EF-re kellő nyeséssel. 

(AFZ 1991.2. Ref.: Jéröme R.) 

Bog nár László, Kisvaszar: 
Egy vállalkozás naplószerű története 

Május 1. Megkerestek, vállalnék-e egy NSZK utat a 
veszélyes fakitermelés szakértőjeként a viharkároknál 
adódó munkavégzés lehetőségeit felmérni. A válaszra 
5 perc, az utazásra 3 órám volt. 

Május 3. Különböző bajorországi erdészetekkel és 
egyéb erdőtulajdonosokkal tárgyaltunk. A stáb tagjai: 
egy jugoszláv származású német építész mint mene
dzser, egy magyar kft. tulajdonosa mint tolmács, valójá
ban az egész üzlet mozgatója, és jómagam, a helyszíni 
szereposztás szerinti „magyar vállalkozó". Gondolatban 
otthoni munkahelyem képviselőjének tekintettem ma
gam és e szerint válaszoltam a vállalkozásomat firtató 
kérdésekre. A két fő kérdés: Hány embert hoz? Mikor 
kezd? 

Május 4. Szerződést írtam alá 5000 m3 lucfenyő 
feldolgozására 3x5 fős brigádokkal. Kezdés 10 nap 

múlva, díjazás 30 DM/m3. Mellékesen szóbeli egyez
séget kötöttem az Alpok egy községében 1000 m3 

feldolgozására, kérgezésére rendkívül meredek, veszé
lyes terepen 6 fővel, kezdés ugyanakkor, díj 41 DM/m3. 

Május 7. A videóra vett erdőkárokat lejátszottam er
dész kollégáknak, favágó munkásoknak. A vélemény: 
meg lehet, meg kell csinálni. Az erdőgazdaság vezetői 
már korábban elvi alapon elzárkóztak a német munka
végzéstől. Aki menni akar, veheti a munkakönyvét. 

Május 8. Az MHB komlói fiókja ígéretet tesz 1 millió 
forint kölcsönre. 

Május 10. A kölcsön rendelkezésre áll. 
Május 11. Vásárlás: motorfűrészek, szerszámok, 

munkaruhák, védőfelszerelések, ágynemű stb. 
Május 12. Egy panorámás busszal megérkeztünk. 21 

fakitermelő munkás, a kisvaszari erdészet két hét sza
badságon lévő szállítási és erdőművelési műszaki veze
tője, egy kerületvezető erdész és egy erdész-vadász. 
Hárman beszélnek németül. 

Május 14. Megkezdődik a munka. A vállalkozás indu
ló tőkéje 3000 DM. Az első napon átlalókat, mérőszala
gokat, rönkfordítókat, vágásbiztos Stihl-nadrágokat, 
krétát stb. kell megvásárolni. 

Május 17. Elfogyott a pénz. Többen összedobták 
üzemanyagra, ennivalóra, ami aprójuk volt. 

Május 20. Az elvégzett munkára 6000 DM előleget 
kaptunk. 

Május 25. Váltás: kiutazott az erdészet fahasználati 
műszaki vezetője két hét szabadságra. 

Május 30. 20000 DM előleget folyósítanak. A haza
utazó munkások már pénzt kapnak. 

Június 7. Magyarországon az erdészet igazgatójával 
bejelentkezünk a vezérigazgatóhoz bevallani mindent, 
amit már amúgy is tud. A naiv terv, hogy az erdőgazda
ságot a kész tényekkel bele lehet ugratni a német mun
kába, meghiúsul. A vezér utasítása: fejezzük be a kinti 
„banzájt". Délután az erdészet igazgatója két hét „sza
badságra" érkezik az NSZK-ba. 

Június 18. Tizennyolc év után felmondom a munka
viszonyomat. A vezér a lehető legnagyobb barátsággal 
és jóindulattal enged el. Maradhatok a szolgálati lakás
ban. 

Július 4. Kamionnal kiérkezik két LKT 81-es, ezt 
követi novemberig négy LKT 80-as, 3 db MTZ, 1 db 
Zetor és végül egy NDK kötélpálya. Egy pécsi friss 
diplomás tanárnő utazik ki tolmácsnak. 
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Az NSZK-ban történt óriási méretű széldöntvények 
elegyetlen lucosait most állóképesebb, a termőhelynek 
jobban megfelelő elegyes fafajokkal kívánják felújítani. 
Az ehhez szükséges hatalmas csemetemennyiség hiányá
ban igencsak megbecsülik az előerdőként megjelenő bár
milyen fafajú természetes újulatot is. Az állományban 
keletkezett lékeket felhasználják a korábbi egyöntetű 
szerkezet fellazítására. Ezek a foltok igen alkalmasak 
lesznek az erdőben lejátszódó szukcesszió nyomon köve
tésére, rendszeres megfigyelésüket fel kell venni a kuta
tási feladatba. Széltörött egyes fákat állva, földön fekvő
ket feldolgozatlanul a helyszínen hagynak, gondolva a 
hasznos madár- és rovarvilág élő- és költőhelyének sza
porítására. Hasonló okból nem javasolják az erdőből 
hosszabb ideig ki nem szállított faanyag minőségmegóvó 
vegyszeres kezelését sem. A keletkezett erdőszéleket 
cserjék telepítésével igyekszenek természethűre kiképez
ni. Gondolnak az állományban húzódó utakra is, ezek 
mentén nagyobb törzstávolságot kialakítva. Mindezen 
intézkedések hozzájárulnak a csülkösvad életlehetősége
inek javításához is, ezért a vadállományt fokozott mér
tékben kell levadászással fékentartani. 

(AFZ1990.37-38. Ref.: Jéróme R) 

Augusztus. Még mindig nincs a vállalkozás egyetlen 
résztvevőjének sem munkavállalási vízuma és tartózko
dási engedélye. Ezért bármelyik pillanatban munkáson
ként 10000 DM-re büntethető a munkaadó (én) és 1000 
DM-re a munkavállaló. A bruttó bevétel 30%-át kapó 
két hiéna menedzser egyre kevesebbet törődik a vállal
kozással. Újabb üzleteket szerveznek az építőiparban. 
Mindent magunk csinálunk már. A tolmács lány saját 
feje után megy és 11 munkásnak egy hét alatt megszerzi 
az összes szükséges engedélyt. A magyar TV-ben A 
Hót bemutat egy riportot a németországi favágási mun
káknál az engedélyek körüli botrányról. A határról haza
küldik egy brigádunkat. 

Szeptember. Ügyvédhez fordulunk és közreműködé
sével felmondok a két menedzsernek. A vállalkozás 
teljesen a saját lábára állt. A német menedzser bíróság
gal fenyeget, a magyar mindenhol feljelent, ahol lehet. 
A felmondás annyi zavart okoz, hogy a számlázás rövid 
ideig leáll. Több mint egy hónapig semmilyen pénzt nem 
kapunk. Hogy mindenkinek fizetni tudjak, kölcsönöket 
veszek fel. A vállalkozás mérlege -3,5 millió Ft. A fede
zet az elvégzett munkában van. 

Október: A helyzet konszolidálódik. 

November: A Landsberg Forstamt, ahol dolgozunk, 
mindenkit elküld a „szocialisták" közül, csak a magyarok 
maradnak a befejezésig. 

Február: A vállalkozás megkötötte első szerződését 
mint fakereskedő. Magyarországról akácot exportálunk 
Bajorországba. 

Március: Erdősítési munkákra sürgősen kérnek 30 
főt. Elindult haza az első kamion német fenyő. 

Milyen megszívlelhető, követhető tanulságokat tartal
maz ez a 10 hónap? 

A vállalkozásnak túl a kronologikus eseményeken 
egy emberi, egy erdészszakmai és egy német vállalko
zói története van. 

Az emberi történet kérdése: milyen ember a vállalko
zó? Mi késztet egy 5 gyerekes, 41 éves családapát 
boldog családi élettel, jó munkahellyel, szép fizetéssel 
egy ilyen kalandba? Sokan a bátorságomat emlegetik, 
de nekem csak a cigány falnak ment vak lova jut az 
eszembe, ami ugyebár nem vak, csak bátor. Nyelvtudás 
és tőke nélkül ez a vállalkozás őrültség volt. Hogy talpon 
maradtunk, mondhatnám, így kell ezt csinálni. Nem 
volna igaz. A vállalkozás mind a mai napig folyamatos 
rögtönzés. Előre soha nem lehet tervezni. A tőkehiány 
állandó pazarlást eredményez. A vállalkozás irányítói 
menet közben tanulnak meg mindent. Saját képessége
immel a kezdéskor nem is voltam tisztában. A legtöbbet 
a szerencsének köszönhetek és a sok segítő barátnak, 
kollégának. Külön fejezetet érdemelne a család, a nagy
család, amelyik elviselte, hogy néhány nap alatt egyedül 
hagytam őket az összes gonddal. 

Az erdészszakmai történet elejére kívánkozik, hogy 
elmondjam: a magyar munkások helytálltak. A magyar 
erdészek semmivel sem tudnak kevesebbet a kintiek
nél. Egy magyarországi erdész vagy munkás itthon a 
többszörösét végzi munkában a kinti kollégájánál. 

Összességében mégis azt mondom, nem méltó kö
rülmények között kellett dolgozni. A hiénák és szélhá
mosok nyüzsögtek az üzleten. A szakmai gőg nem 
engedte, hogy a hazai erdészszakma legjobb erőivel 
vegyen részt ebben a nagy lehetőségben. Nagyon sok 
pénzt kereshettünk volna, nagyon sokat tanulhattunk 
volna, és nagyon sok embernek a munkahelyét megtart
hattuk volna ezekben a hazai nehéz időkben. 

A harmadik történet egy német vállalkozás története, 
hiszen a magyar szereplők ellenére ez német vállalko-
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zás. Az első napon kiváltott német vállalkozói iparenge
dély következtében minden vonatkozásban a német 
törvényekhez, üzleti szokásokhoz kellett alkalmazkodni. 
Az első perctől kezdve kerestük a gazdagság okát, 
kerestük a csodát. Csoda nincs. Ahogy mondani szok
ták, a részletekben van elrejtve. Egy biztos, Murphy 
törvénye itt nem igaz. Aminek működnie kell, az itt 
működik. A hivatal, a munkahely, a bank, a biztosító, az 
adótanácsadó, az adóhivatal, a rendőrség, minden. Az 
emberek alapvetően nem mások, és mégis? Nem lát

tunk semmi olyat, amit ne lennénk képesek megcsinálni. 
Külön-külön már mindnyájan tudnánk „európaiak" lenni, 
de együtt? 

A lucosokban elszenvedett viharkárok, de a kereske
delem részéről élénkült érdeklődés is a lombos fafajok 
felé fordítja a figyelmet Ausztriában. A tölgyek és bükk 
mellett a kőris, juharok, sőt gyertyán, cseresznye, berke
nyék és hegyiszil áll érdeklődésük homlokterében. 

(ÖFZ 1990.12. Ref.: Jéröme R.) 

A hagyományos menedzser (ügyvezető igazgató), a vállalkozó és a belső vállalkozó 
összehasonlítása * 

Jellemző vonások Menedzser Vállalkozó Belső vállalkozó 

Fő ösztönzők 

Időbeli célok 

Előlépés és más hagyományo s 

vál lalat i elismeréske, p l. impo-

z á n s a b b s z o b a , b e o s z t o t -

tak.hatalom 

Függetlenség, lehetőség az a l-

kotásra, pén z 

Függetlenség, a lka lom előlép -

n i a  vál la lat i szervezetbe n és 

részesülni a vál la lati ju ta lmak -

ban 

Röv id lejáratúak , betartan i a 

megszabott kereteket, het i, ha-

v i , negyedév i és évi tervekben 

gondolkodni 

Tú lé ln i , elérni , hogy a  vál lalat 

5-10 éve n át fe j lődjön 

A vál la lkozó k é s a menedzse-

rek közöt t, attól függően, hogy 

a sajá t vag y a  vál la lat i célo k 

megvalósí tását ta r t ja - c sür -

gősnek 

Aktivitás 

Kockázatvállalás 

Inkább átruház teendőket és e l-

lenőriz, mintsem mag a jár el 
Közvet len részvéte l 

Több a  közvet le n részvétel , 

m in t a feladat átadása 

Óvatos Mérsékelt kockázatvál lal ó Mérsékelt kockázatvál lal ó 

Presztízs 

Kudarc és hiba 

Döntés 

Fontosak a  s tá tussz imbólu -

mok 

N e m érdekl i k a  státusszimbó-

lumok 

N e m érdekl i k a  hagyományos 

vá l la la t i s tátusszimbólumok , 

függetlenségre törekszik 

Megkísér l i e lkerüln i a  kudar -

cokat és a meglepetéseket 

Tanul a  kudarcokbó l é s a h i -

bákból 

Igyekszik el leplezn i kockáza -

tos vál lalkozásait , amí g a  vé-

gükre ne m ér 

Ál ta lában a magasabb beosztá-

súakkal ér t egyet 

Á lma i t döntésekke l igyekszi k 

megvalósítani 

Képes ar ra , hog y másoka t 

megnyerjen álmaina k 

Kire van tekintettel? Másokra 
A sajá t és a fogyasztók érdcke - A saját , a  fogyasztók é s a tá -

mogatók érdekeir e 

Családi háttér 
Tagja i nagyvállalatokba n do l -

g o z t a k 

K isvá l la lkozók, szakembere k 

vagy farmere k 

K isvá l la lkozók, szakembere k 

vagy farmere k 

Kapcsolattartás 
Meghatározó a vál lalati hierar -

chia 
A z üzlet i éle t szabja meg 

A hierarchiá n belü l i működé s 

határozza meg 

* Élet és Tudomány 1990.51. szám. Ki és miért vállalkozik? F.B. 
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