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HM ERDŐGAZDÁLKODÁS - KASZÓPUSZTA, VESZPRÉM 
Kaszópusztai gondok és tények 

Az elmúlt nyáron egy országos értekezlet utáni be
szélgetésen kért meg Végvári Jenő, a HM Kaszói Erdő
gazdaság igazgatója, hogy menjek le hozzájuk. Szeret
né bemutatni gazdaságukat ország-világ előtt, és sze
retné, ha végre megszabadulnának azoktól az előítéle
tektől, melyeket az elmúlt évtizedek történései címkéz
tek rájuk. 

Miután az új vezetés mindössze három éve dolgozik, 
nem szeretnék, ha a múlt szakmai túlkapásait, azok 
szakmai következményeit még ma is rajtuk kérnék szá
mon. Nem valamiféle katonai csodabogarak ők, hanem 
erdész szakemberek, akik igyekeznek legjobb tudásuk 
szerint intézni a gazdaság ügyeit, melynek helyzete, 
tartamossága megítélésük szerint semmivel sem 
rosszabb, mint az országos átlag, sőt. 

A felkérésnek eleget tettem. Mielőtt a terepi bejárásra 
sor került volna, utánanéztem Kaszópuszta történelmi 
időkbe vesző múltjának. 

A környékbeli birtok számtalanszor cserélt gazdát. 
1295-ben Thomasina, III. Endre király anyja László co-
mesnek, Mihály fiának adományozta. 1332-37-ig a pá
pai tizedjegyzékben is szerepel. 1484-ben Batthyány 
Boldizsár kőszegi kapitánynak és Gerebeni Lászlónak 
zálogosították el. 1550-ben Várady Zsigmond, 1562-63-
ban Kurbin Mahmud hűbérbirtoka. 1715-ben gróf Ná-
dasdynak majd az esztergomi főkáptalannak és a legú
jabb időkig Hohenlohe-Oehringen Kraft Keresztélynek 
volt birtoka és Kaszópusztán új vadászlaka. 

A sok gazdacsere, úgy látszik, átokként ül a tájon, 
mert ez a gyakorlat 1945 után sem változott. 

* 
Somogyszobot elhagyva kifogástalan aszfaltúton ha

ladva messziről lehetett látni az útpadkát és az árkot 
kaszáló brigádot. Nem is lett volna ebben semmi külö
nös, de közelükbe érve kiderült, hogy valamennyien 
asszonyok. Kaszát asszonyi kézben ritkán látok, hát 
megálltam egy-két szóra. Márkus Lászlóné'világosított 
fel, hogy ők az erdőgazdaság dolgozói, s most, az 
erdősítésekben nem lévén munka, rendbeteszik a köz
ponthoz vezető útpadkát. Erre nincs férfierő, hát elvég
zik maguk, az utaknak, padkának rendben kell lenni. 
Havi nyolcezer körül visznek haza. 

Végvári Jenő igazgató és Szabó Vilmos főmérnök 
„birodalma" 15 000 ha összefüggő erdőtömbből és a 
hozzá tartozó mezőgazdasági területekkel összefüggő 
mintegy 25 000 ha vadászterületből, valamint a Baláta-
tóból és a hozzá tartozó természetvédelmi területből áll. 
Ez utóbbi vízfelszíne évről évre változik, de átlag 90 ha 
területet borít víz. 

Fafaj összetétele: KST 40%, 
Cs 9%, 
É 25%, 
Fenyő 12%, 
Gy 6%, 

a többi egyéb lágy, bükk és nemes nyár. 
Az erdőgazdaság kitermelhető fatömege bruttó 

84 000 m . Erdőfelújításaik döntő része mesterséges, 
az országos átlaghoz viszonyítva nem rosszak. 

Az erdőgazdaság négy főerdészi kerületre oszlik, 
önálló erdészetei nincsenek. Ezen belül működik a 16 
hagyományos erdészkerület, melyek nagysága nem éri 
el az 1000 ha-t. 

A terület jellegzetes somogyi táj. Dombokkal tarkított, 
rinyákkal (vízátfolyásokkal) szabdalt, száz és kétszáz 
méter között változó tengerszint feletti magasságon fek
szik. 

Sajnálatos módon a rinyák lecsapolásával a hajdan 
vízben bővelkedő táj igencsak megváltozott. Nemcsak 
a természet pompás gazdagsága, változatossága tűnt 
el, hanem megszűnt egy egészen egyedi foglalkozás is, 
az árokmetsző. Az e mesterséget űző derék somogyi 
atyafiak dolga az volt, hogy a rinyák folyását terelges
sék, ha az egyes területek művelését ideiglenes járha
tóvá tétellel lehetett csak megoldani. Ezek az emberek 
élő teodolitok voltak, mert sokszor csak néhány centi
méteres szintkülönbségen múlott, hogy a víz elfolyik-e 
a kedvező irányba vagy sem. 

A ma már nyilvánvalóan káros emberi beavatkozás 
ellenére rendkívül nagy értéket képvisel a terület. Élőfa-
készlete közel hárommillió m . Nem véletlen, hogy 1945 
után az orosz javak kezelésében volt. Az orosz javak 
után önálló erdőgazdaság lett, majd az évtizedek alatt 
tapasztalt átszervezési kényszer ragályos betegsége 
vissza-visszatért. így volt a terület az iharosi, a nagya
tádi, a kaposvári erdőgazdaságnál, volt önálló HM, 
veszprémi HM, budapesti HM, önálló HM erdőgazda
ság, ismét HM veszprémi, majd megint önálló HM erdő
gazdaság. 

„Most is szárnyra keltek hírek a hovatartozásunkat 
illetően, de úgy tudjuk, hogy maradunk a Honvédelmi 
Minisztériumnál. A szakmai felügyeletet természetesen 
változatlanul a Földművelésügyi Minisztérium és a hoz
zá tartozó erdőfelügyelet látja el. A vállalati felügyeletet 
viszont a Honvédelmi Minisztérium gyakorolja" - avat be 
a HM Erdőgazdaság rejtelmeibe Végvári Jenő, majd 
felkerekedtünk, hogy körülnézzünk Kaszópusztán. 

A két fűrészüzem között van egy központi nagyrako
dó, ahol nemcsak a saját termelést deponálják, hanem 
a környékről felvásárolt faanyagot is. A rakodó igen jó 
helyen van, mivel a Budapest-Gyékényes-Fiume vasút
vonal mellett fekszik. 

„A két fűrészüzemben 15 000 m3 faanyagot dolgo
zunk fel" - veszi át a szót Szabó l////7»?5főmérnök. 



ERDŐGAZDÁLKODÁS 
„A Szenta I. fűrészüzem hatvan környékbeli ember

nek ad munkát. S hogy mennyire nem egyszerű a 
privatizáció itt nálunk, azt pont a fűrészüzem helyzete 
bizonyítja. Pillantanyilag gazdaságosabb bizonyos alap
anyagot exportálni, mert jobb az árfekvése, mint a fél
készárunak, de kenyeret kell adni az itt dolgozó hatvan 
embernek is. 

Figyelembe kell venni, hogy Szenta térsége Dél-Bel-
ső-Somogy, valamint az ország egyik legelmaradottabb 
vidéke. Innen nem nagyon tudnak hová menni az em
berek munkát találni, ha feleslegessé válnak. Itt szinte 
kivétel nélkül mindenkinek az erdő és az erdőhöz kap
csolódó munkahelyek adnak kenyeret. 

Nagyon átgondolt és jól megfontolt lépésként tervez
zük a fűrészüzemek óvatos leválását, valamint privati
zálását. 

A belső tartalékokat próbáljuk feltárni. Sokat várunk 
az eddigieknél hatékonyabb, korszerűbb gazdálkodási 
formáktól, és az önálló exportjog kihasználásától. így 
rugalmasabban és számunkra a legelőnyösebb szem
pontok figyelembevételével gazdálkodunk és kereske
dünk. Ez nemcsak a pillanatnyi érdek kihasználását 
jelenti. Alapos elemzés után döntöttünk úgy, hogy élünk 
az önálló export lehetőségével. Sajnos az a tapasztalat, 
hogy a közvetítők csak a kurrens anyagot adták el, és 
ahol igazán kellett volna a segítség, ott magunkra ma
radtunk. A kelendő portékát nekünk sem gond eladni, 
kár az árrésért. Sokszor nem is a 4% körüli jutalék 
kifizetése volt a gond, hanem a vevő által kifizetett pénz 
átfutási ideje. Nem volt ritka, hogy 2-3 hónapot is késett 
az átutalás. Ezt képtelenség elviselni. 

A Szenta II. fűrészüzemünk tipikus esete volt az 
elmúlt évek meggondolatlan beruházásainak. Az erede
tileg brikettálónak készült üzemről a próbaüzemeléskor 
már kiderült, hogy a szállító cég kihozatali paramétereit 
nem érte el. Az akkori tűzifaárral pedig a fabrikett nem 
volt piacképes, mert az amortizációs költségekkel ter
helt ár jóval magasabb volt. 

Most, mire a tűzifaárral szemben piacképes lenne a 
fabrikett és el lehetne adni, nem tudunk brikettálni, mert 
az üzemet négy éve leszerelték. Jelenleg bútorlécet, 
parkettfrízt, fűrészárut termelünk benne. De az amorti
zációt még mindig nyögjük. 

A fakitermelést privatizáltuk és ez nagy könnyebb
ség. Sajnos a szállításnál, rakodásnál nem ilyen jó a 
helyzet. Azt is meg kell mondani őszintén, hogy a ter
melésirányító kollégák félnek a privatizálástól. Úgy tű
nik, félnek az újtól, a nagyobb, és mindenféleképpen 
f egyel mezettebb követelményektől." 

A vadászház előtt az aszfalton lópatkócsattogás je
lezte, hogy Guzsvinecz József \os&\os előállt a terepi 
bejárásra. Felkapaszkodunk a „féderes"-re, ahol Végvá
ri Jenő a nagy témáról, a vadászatról kezd beszélni. 

„Abból kell kiindulnunk, hogy ez a terület mindig na
gyon jó vadászterület volt. Volt itt vad mindig anélkül is, 
hogy azt túlszaporították volna. És ami lényeges, a vad 
jóval az ember előtt élt itt. Hiszen a rengeteg vízfolyás, 
égeres, rét ideális élőhely. Jó tíz éve jutott eszébe 
valakinek, hogy a vadkár ellen - amit a kaszói erdőtömb 
szarvasai, dámjai, őzei, disznói okoztak - kerítéssel kell 
védekezni. A bentmaradt, túlzsúfolódott állományt ete
téssel kell szinten tartani. 

Meg is épült a 136 (egyszázharminchat!) kilométeres 
vadkárelhárító kerítés. Megépült, de nem volt benne 
köszönet! 

Hullott a vad a kerítésen kívül és belül, mert vándor
lási útvonalát egyik napról a másikra elzárták. 

A vad ösztönére hallgatva ki, illetve be akart törni. A 
szerencsétlenek csak magukat törték-zúzták össze. 

A minőség nem romlott észrevehetően, mert 10-12 
kg-os gímbikákat nem volt nehéz produkálni. Termé
szetesen az intenzív vadtartás fokozott vadtakarmányo
zást és vadászatot is jelentett. 



A nehezedő gazdasági körülmények miatt a kerítésen 
belül maradt vadállomány etetése, fenntartása egyre 
komolyabb problémát jelentett. 

Egyszerűen nem bírta el a kaszói erdő és a tartamos 
erdőgazdálkodás a vadfenntartás miatt reá háruló költ
ségeket. Megindult főleg a gímszarvasállomány lerom
lása, ami a súlycsökkenésen túl a trófea habitusának 
romlásához is vezetett. 

A szakmai észrevételek és a gazdasági szorítás ne
gatív hatásaként végül is megszületett a döntés. Foko
zatosan le kell apasztani a kaszói túlszaporodott gím
szarvas-, dámszarvas- és őzállományt, s le kell bontani 
azt a hatalmas kerítést, ami az erdőgazdaságot végül is 
zárttá tette. 

A kerítésen belül persze, a túlszaporodott szarvasál
lomány mellett, normális erdőfelújítást csak a vágáste
rületek körbekerítése mellett lehetett elvégezni, ami ter
mészetesen növelte a nagykerítésen belül lévő szarvas
állomány sűrűségét. Közel 25 km erdősítést védő kerí
tést építünk évente, ami durván 6 millió forintunkba kerül 
minden évben. 

Amikor döntés született, hogy a nagykerítést lebont
juk, egyidejűleg a lehető legpontosabban fel kellett be
csülnünk a vadlétszámot. Ennek alapján készítettünk 
egy drasztikus kilövési tervet. így 1989 óta évente 1000 
gím-, 150 dámszarvast, 150 őzet és 800 vaddisznót 
kellett kilőnünk. Végül is, hogy mennyi szarvas és egyéb 
vad él Kaszópusztán és környékén, azt pontosan meg
mondani senki nem tudja. Hogy a vad sok-e vagy kevés, 
azt a vadgazda az erdősítések és a fiatalosok állapotán 
tudja lemérni. Természetesen a környező mezőgazda
sági területeken tapasztalt vadkár is jelzésértékű. A 
túlszaporodott vadlétszám erőteljes apasztásának ked
vező jelei már mutatkoznak. Sikeresebbek az erdősíté
sek, kevesebb a mezőgazdasági, a mennyiségi és mi
nőségi vadkár, kiegyensúlyozottabb és hatékonyabb a 
vadgazdálkodás." 

* 
Az erdei körséta közben megálltunk a Baláta-tónál, 

amelynek a vízszintje az elmúlt négy év alatt jelentősen 
apadt. A tó környéke természetvédelmi terület. Gondo
zatlan, ősállapotú vidék. 

A 200 ha-os védett területből valamikor 100 ha volt a 
szabad vízfelület. A jelenlegi száraz periódus valószínű
leg nem az első, mert az idősek emlékezete szerint a 
század elején is már annyira kiszáradt, hogy át lehetett 
sétálni a mintegy 300 m széles tófenéken. 

A védett terület zárványként helyezkedik el az erdő
gazdaság területén. Az erdőgazdaságnak kellene meg
akadályozni a turisták invázióját. Ez persze nem megy. 
Ha annyit elérhetnének, hogy a látogatók a kijelölt útvo
nalon menjenek a tó partján felállított madármegfigyelő 
kilátóba és vissza, az már eredménynek számítana. 

* 
„Három év alatt 70 km kerítést bontottunk le. Megin

dulhatott a szarvasok vándorlása, migrációja. Az állan

dó vadlétszám a vándorlás megindulásával termé
szetesen az eddigihez képest megváltozik, de ennek 
ellenére az évi 1000 db szarvaskilövési tervet mindaddig 
teljesíteni szeretnénk, amíg az erdősítésekben és a 
mezőgazdsági kultúrákban számottevő károsítást ta
pasztalunk. Az mindenesetre érdekes megfigyelés és 
tanulság, hogy a kerítés egyharmadának lebontása után 
nem a kerítésen belül élő szarvasok vándoroltak ki, 
hanem a kívül élők jöttek be. Sajnálatos, hogy miközben 
minden figyelmünket a szarvasprobléma megoldásának 
szenteltük, a vaddisznóállomány túlszaporodott. Ennek 
bizonyára a megváltozott mezőgazdasági növényter
mesztés, táblásítás stb. is oka. Az erőteljes vadlétszám-
apasztással párhuzamosan zökkenőmentesen folytat
nunk kellett a vendégvadásztatást. De ennél is több 
gondot jelent a területünkön élő dámvad mint telepített 
vad. Nemcsak azért, mert nincs rá külföldi kereslet, 
hanem azért is, mert igen agresszíven károsít. 15 éve 
Gyulajból telepítettek ide mintegy 100 db-ot, és úgy 
látszik jól érzik magukat, mert a 4 kg-os trófea sem 
ritkaság. Sajnos nagyon bitorolja az erdőt. Az erdei 
vadkár csökkentését 1000 ha vadfölddel próbáljuk meg
oldani, melynek művelése nem is egyszerű dolog, mert 
az 1000 ha ezer helyen található." 

A mintaszerűen rendben tartott nyiladékokon po
roszkálva feltűnt, hogy az átlagosnál vékonyabb ágfát is 
szépen felkészítve sarangolják. Kérdésemre Szabó Vil
mosfőmérnök elmondta, hogy most az ágfa gyűjtési 
tarifája 120 Ft, a tűzifáé 400 Ft, ha valaki száradékot 
gyűjt, 600 Ft-ot kell köbméterenként befizetnie. Ha 
mindezeket a munkákat kijelölt vágásterületeken vég
zik, akkor ezért még a gallyakat is össze kell szedni és 
elégetni. Tehát teljes vágástakarítást kell végezni. 

„Messze vagyunk a „világtól", ezért fokozott a felelős
ségünk a környéken lakókkal szemben. 

Mi szállítjuk a gyerekeket az iskolába Nagyatádra, 
Somogyszobra, kit hova kell. 

Ha segítség kell, hozzánk fordulnak télen hókotrásért, 
nyáron szúnyogirtásért. Legutóbb egy templom javítását 
kérte a tiszteletes úr. 

Szeretnénk, ha olyannak ismemének, amilyenek 
most vagyunk. Hogy ne kérdezze senki - mint a leg
utóbbi sajtótájékoztatón egy újságíró, amikor meglátott 
egy magaslest - , hogy: „arról mikor szállt le a katona?" 

Nyitottak vagyunk. Bárki bármikor jöhet, akár mint 
szakember, akár mint üdülni vágyó. Jó lenne, ha végre 
nem misztifikálnák sem a kívülállók, sem a szakmabéli
ek a kaszói tevékenységet. 

Mi itt a déli végeken éppen úgy gazdálkodunk, mint 
bármely más kolléga az FM tárca alatt. Nem hi
szem,hogy a szakmai feladatokat annyira eltérően olda
nánk meg, mint amilyen eltérően néha bennünket, a 
Honvédelmi Minisztériumhoz tartozókat, kezelnek"-fe
jezi be mondandóját Végvári Jenő. 



NAGY MIKLÓS 

KASZÓI ERDŐGAZDÁLKODÁS 

FELÜGYELŐI SZEMMEL 
A gazdaság erdőfelügyeletét és vadászati felügyele

tét kezdettől, azaz 1968-tól fogva a Veszprémi Állami 
Erdőrendezőség, illetve jogutódja, az Erdőfelügyelőség 
látja el. 

Az erdőgazdaság erdőgazdálkodását és az azt igen
csak befolyásoló vadgazdálkodását a rendelkezésünk
re álló néhány adatsorral kívánom szemléltetni. 
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1968 89 46 147 419 

1969 63 46 45 

1970 84 51 58 301 

1971 113 54 44 385 

1972 107 64 74 576 

1973 144 61 43 583 

1974 116 60 39 685 

1975 155 73 130 689 

1976 142 85 177 652 

1977 160 75 127 677 

1978 137 78 119 608 

1979 129 75 160 637 

1980 182 76 217 683 

1981 149 80 63 782 

1982 155 81 254 640 

1983 195 94 95 663 
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1987 194 105 175 1279 14 

1988 161 111 94 1385 33 

1989 189 112 142 1428 41 

1990 152 84 155 1430 81 

1991 169 83 150 1416 71 

Összes: 3790 2656 

A véghasználati redukált terület erdőtervi előírása 
160 ha volt, 1980-tól 1990-ig 176 ha-ra emelkedett, 
1990-től 2000-ig ismét 157 ha. Megállapítható, hogy 
szándékos túltermelés nem történt. Az 1983. évi hótörés 
(főleg fenyő) következtében 3-4 év alatt 480 ha fiatal 
állományt kellett végvágni az üzemtervi előírás mellett, 
ami jelentősen emelte a véghasználati, illetve kötele
zettség alá vont területet. 

A Budapesti Erdőgazdaság már 1973-ban - a már 
akkor jelentkező erős vadkár miatt - hozzáfogott a fia
talosok bekerítéséhez. Pár évig sikerrel. 

A fiatalosok folyamatos bekerítése, a vadlétszám fo
lyamatos emelkedése odavezetett, hogy az állandó vad-

Szarvas Dám Őz Vaddisznó Összes, db 

Term. vad
éi tartó kép. 

372 - 300 150 822 

Fenntartha
tó vad., üt. 
szerint 

1350 300 300 150 2100 

Lelövés: 

1972 370 - 54 178 602 

1973 415 94 161 670 

1974 389 104 120 613 

1975 271 78 115 464 

1976 350 84 99 533 

1977 461 82 91 634 

1978 414 87 97 598 

1979 373 61 63 497 

1980 697 97 84 878 

1981 806 - 67 109 982 

1982 572 - 106 205 883 

1983 463 91 165 719 

1984 392 3 91 334 820 

1985 575 6 90 272 943 

1986 734 24 145 213 1116 

1987 629 • 30 71 269 999 

1988 628 42 56 349 1075 

1989 1004 30 144 461 1639 

1990 647 52 155 432 1286 

1991 
tervszámok 

1000 150 150 800 2100 

betöréstől a vadvédelmi kerítéseket nem tudták folya
matosan karbantartani. 

Ehhez járult, hogy a külső mezőgazdasági vadkárok 
megakadályozása miatt az egész erdészetet bekerítet
ték. Végül a kerítéseken belül éppen olyan vadkár volt, 
mint kívül. Ennek az állományok minősége, a kötelezett
ség alá vont terület növekedése, a hátralék megjelenése 
lett a következménye. 

Vadgazdálkodási szempontból a terület nagyvadas 
jellegű. Apróvad gyakorlatilag nincs. Atermészetes vad
eltartó képesség, az 1981-1990-ig érvényes vadászati 
üzemtervben a MÉM által engedélyezett fenntartható 
vadlétszám- és az évenkénti terítékadatok vizsgálata 
alapján megállapítható, hogy a területen a vadászati 
üzemtervben törvényesített, vétkesen magas vadlétszá
mot meghaladó nagyvad él. 

Az eltelt 20 év alatt a szakembergárdának úgy kellett 
„erdőgazdálkodnia", hogy a területnek elsődlegesen 
magas fokon a vadászati igényeket kellett kielégítenie. 
A vadlétszám alakulásába nem szólhatott bele. 

A vadsűrűség olyan mérvű, hogy az 1416 ha folya
matos erdősítésből 1257 ha van kerítés mögött. 



Súlyos örökség a folyamatban lévő erdősítések terü
lete és minősége. Nagy és felelősségteljes munkát igé
nyel a fiatalosok befejezettségnek megfelelő állapotba 
hozatala. 

Ezt csak azzal kezdhetik, hogy a vadállományt 1 -2 év 
alatt a természetes vadeltartó képesség szintjére csök
kentik. 1989-1990-től már csak az erdőgazdaság szak
emberekből álló vezetőin múlik, hogy mennyi vadat tar-

„Alulírott Rakk Tamás erdőmémök - jelenleg a HM Erdő
gazdaság herendi erdészetének vezetője - az alábbi elképze
lések ismertetésével kívánom megvilágítani azokat a törekvé
seimet, amelyek - a közeli és távolabbi jövő rendkívül ösz-
szetett, gyakran kiszámíthatatlan változásai közepette - képe
sek megőrizni az eddig eredményes erdőgazdaság működését, 
képesek feltárni és átalakítani az eddigi működésben jelent
kező elavult elemeket, és megfelelnek a tartamos, többcélú 
erdőgazdálkodásnak Tisztában vagyok a következőkkel: 

1. A politikai rendszerváltás megtörtént, a gazdaság műkö
dése viszont kiforratlan. A közeljövőben megszülető számta
lan törvény rengeteg olyan változást tartogat, amely nehezíti 
nemcsak a hosszabb, hanem a rövid távú tervezést is. 

2. Az ország gazdasági helyzete nehéz, hatása több éven át 
a természetesnél kedvezőtlenebb körülményeket teremt a 
gazdálkodóknak, vállalkozóknak. 

3. Az erdőgazdálkodási ágazat egyre nehezebb helyzetbe 
kerül, tevékenységét folyamatosan romló jövedelmi körülmé
nyek között kénytelen folytatni. 

A HM Veszprémi Erdőgazdaságában a negatív jelenségek 
egy része már most kitapintható, más része pedig potenciáli
san jelen van. Ennek érzékeltetésére néhány adat: 

1987 1988 1989 1990 1991 
eFt eF t eF t eF t eF t 

Nettó 

árbevétel 293 014 358 290 404 020 402 916 35 000 

Vállalati 

eredmény 85 188 90 123 100 268 65 000 35 000 

A néhány adatból is látható, hogy az erdőgazdaságra eddig 
jellemző évről évre növekvő árbevétel és eredmény megtor-

tanak, és az értékes kaszói tölgyesek helyén milyen 
minőségű új erdőt hoznak létre. 

Az év elejétől szakmailag is, szervezetileg is önálló
sodott új, fiatal szakembergárda elszántságot mutat az 
aránytalanságok megszüntetésére és a megfelelő ará
nyok kialakítására, és ebben az erdőfelügyelőség dol
gozói is bíznak. 

„Pályázatiból 

pant, a sokéves folyamat megfordult. Ezen produkciócsökke
nés ütemének lassításáról, megállításától függ az erdőgazda
ság léte! 

A helyzetet értékelve célkitűzéseimet a következőkben fo
galmazom meg. 

A legfontosabb feladat az elkövetkező egy-két év rendkí
vül változó viszonyai mellett az erdőgazdaság működőképes
ségét megőrizni, közben kialakítani azt a stratégiát, amely 
képes magába fogadni a folyamatosan változó, újonnan meg
fogalmazásra kerülő társadalmi, szakmai, katonai elvárásokat 
úgy, hogy hosszabb távon is kielégítse az erdőállomány-gaz
dálkodás követelményeit, ugyanakkor az itt dolgozó emberek 
számára biztos megélhetést nyújtson. 

A módosításokat - melyeket a fenti cél elérése végett 
alkalmazni tervezek - úgy alakítom ki, hogy az a lehető 
legkisebb mértékben növelje a munkanélküliséget - az állam 
terheit a jelen helyzetben tovább növelni szinte társada
lomellenes tevékenység! - , a kisebb átszervezésből adódó 
változások pedig ne okozzanak az egyes embereknek komoly 
megrázkódtatást, ellenkezőleg, a kreativitás, a jobbat-többet 
tenni akarás lehetőségének megteremtésével és a többletmun
ka jelentős anyagi elismerésével javítsa a munkakedvet és az 
együttműködés szellemét. 

Néhány konkrét példa: 
- A működőképesség alapja ma a pénz. Jelenleg az egész 

gazdálkodásra jellemző pénzhiány csökkentése miatt pénz
forgalmunk meggyorsítása nagyon fontos. Ennek egyik mód
ja az erdészeti egységeknél bonyolódó kiseladásokból szár
mazó forgalom jelentős növelése. A kieseladási forgalomban 
a vevő hozza a pénzt, azonnal fizet. Ha az itt nyújtott szolgál
tatást - ellentétben az eddigi szemlélettel - robbanásszerűen 
szélesítjük, jelentős készpénzhez juthatunk. 

o o o o o o o o o o 

ÁTALAKULÁS 
A VESZPRÉMI ERDŐGAZDASÁGNÁL 

Részlet a Honvédelmi Minisztérium által, a HM Veszprémi Erdőgazdaságnál meg
üresedett igazgatói munkakör betöltésére meghirdetett 



- A különböző építési anyagok, kő, murva forgalmazása 
helyi bányák nyitásával. 

- Műhelyszolgáltatások nyújtása magántulajdonban lévő 
motorfűrészek, traktorok, egyéb gépek, most induló kis fű
részüzemek részére. 

A felsoroltakból csak egyiket véve nagyító alá, a következő 
látszik: 

Az erdőgazdaság területén az erdészetek szerencsés elosz
tását kihasználva a vonzáskörzethez tartozó lakosság teljes 
tűzifaszükséglete kielégíthető a TÜZÉP-ek kikerülésével. Eh
hez csupán jó reklám és jó szervezés szükséges. Tűzifánkért 
a TÜZÉP-árnál többet kapunk, ugyanakkor a lakosságnak is 
valamivel olcsóbban tudjuk adni, mint ahogy azt a TÜZÉP 
adja. Energiát is takarítunk meg a tűzifa „utazgattatásainak" 
kikapcsolásával. 

A pénzforgalom élénkítésére az erdészeteknél a vállalko
zói szellemet kell feléleszteni. A helyi igények figyelembe
vételével, a rendelkezésünkre álló eszközök hatékonyabb mű
ködtetése céljából készen kell állni minden munka elvállalá
sára. (Például: az önkormányzatoknál jelentős magas- és 
mélyépítési igények keletkezhetnek; a magánvállalkozók kü
lönböző építtetési és épületberendezési igényei; a szovjet 
hadsereg által elhagyott területeket, épületeket - természet
es környezetvédelmi szempontból - helyreállítandó beruhá
zások stb.) A vadhús-értékesítésből származó bevételek meg
gyorsítása végett közös vágóhidak létesítését kell szorgal
mazni, melyek segítségével a Balaton északi partján, a ven
déglátásban egyre jobban jelentkező vadhúsigényt - készpénz 
ellenében - azonnnal ki lehetne elégíteni, párhuzamosan a 
lakosság igényeivel. 

A gyorsan ható tényezők között kell megemlíteni a költsé
gek csökkentését. Rendkívül sok, azonnal felszabadítható tar
talék van a költségek részletes elemzésében és az elemzések 
alapján tett gyors intézkedésekben. Egy példa: Az erdészeméi 
elemeztük 199l-es árakon a személyszállításokkal kapcsola
tos költségeket, melynek során kiderült, hogy 1,5-2,0 millió 
forint költségmegtakarítás prognosztizálható a szervezési vál
toztatásokkal. Azonnali költségmegtakarítást erdményezhet a 
szolgálati lakások karbantartásának, üzemeltetésének jelen
tős csökkentése, amely évi 2 millió Ft költséget jelent. A 
szolgálati lakásokban lakók régóta jeleznek olyan igényt, 
hogy szívesen megvásárolnák azokat. Áttekintve a szolgálati 
lakások funkcióját - nagyon kevés kivétellel - értékesíteni 
lehetne őket. Ez kettős eredményt ad: minimálisra csökken az 
éves karbantartási költség, a reális árakon és feltételek mellett 
létrejött üzletből pedig jelentős pénzhez juthat az erdőgaza
ság. 

Csak néhányat soroltam fel azok közül, amelyekkel pénz
forgalom-gyorsítást érhetünk el. 

Az azonnal ható tényezők mellett erőltetett menetű piac
kutatást kell beindítani, avégett, hogy az erdőgazdaságnál 
jelentősen csökkent, de még így is nagy értéket képviselő 
alapanyag értékesítése terén komoly elő-relépés történjen. 
Ennek keretében a lehető leghamarabb elemzés alá kell vonni 

a közelmúltban jelentős beruházási pénzeket felemésztő és 
mind a mai napig nem kellően kihasznált és nem kellő ered
ményt produkáló zirci továbbfeldolgozó üzem technikai
technológiai és személyi feltételeit, és az eredményes munka 
érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. Felül 
kell vizsgálni az exportra szánt áruink jelenlegi forgalmazási 
rendjét Mérlegelendő: újonnan alakuló export-import válla
latokhoz csatlakozni vagy önálló exportjogot szerezni. Meg 
kell teremteni annak lehetőségét, hogy a fakitermelések jelen
tős részét - a legfontosabb nevelővágások, véghasználatok 
kivételével - vállalkozókkal végeztessük. 

A rendelkezésre álló szállítási kapacitás alapos elemzése 
is fontos, elsősorban a géppark típusmódosítását, a szállítási 
kapacitások koncentrálását illetően. 

Csak néhányat említettem meg azon teendők közül, me
lyeknek segítségével az úgynevezett átmeneti időszakban is 
biztosítani lehet az erdőgazdaság működését. Ezek mellett 
figyelembe kell venni azokat a tendenciákat, amelyek az 
egész gazdaságban működnek. Állandóan figyelni kell a pri
vatizációs folyamatok és a köréjük csoportosuló törvények, 
rendeletek alakulását, és az itt jelentkező kedvező lehetősé
geket olyan mértékben alkalmazni és felhasználni, amilyen 
mértékben ezt az erdőgazdaság megkívánja. A privatizáció 
üteme, módja, formáinak mozgató magja az optimális válla
lati működés kell hogy legyen. 

Az erdőgazdaság a vonzáskörzetéhez tartozó területeken 
eddig is meghatározó szerepet töltött be, elsősorban az erdők 
kezelése, a faanyag értékesítése, annak elsődleges feldolgo
zása és a vadgazdálkodás terén. Jelentős részt vállalt a térség
ben élő emberek foglalkoztatásában, valamint a lakosság és a 
különböző intézmények erdőgazdasági, faipari termékekkel 
való ellátásában. Ez a jelentősége az elkövetkezendőkben sem 
csökkenhet, fontosságának, befolyásának növekednie kell! Itt 
elsősorban 

- a szolgáltatások ugrásszerű növekedésére, 
- az erdővel kapcsolatos természet- és környezetvédelmi 

tevékenység jelentős növelésére, 
- az önkormányzatokkal történő rendszeres kapcsolat ki

építésére, 
- a tulajdonviszonyok változása következtében keletkező 

;rdőkezeléseknél jelentkező problémák megoldására, 
- a gazdaságtalan mezőgazdasági termelés miatt felhagyott 

területek hasznosítására, mindezeken keresztül a közvetlen 
élettér fejlődésének jó irányú befolyásolására gondolok. 

Azért, hogy a követelményeknek képes legyen megfelelni 
az erdőgazdaság, szükséges az itt dolgozók szemléletváltozá
sa, intenzívebb munkavégzése, körültekintőbb kezdeménye
zése, a vállalkozó szellem feltámasztása, a munkastílus meg
változtatása és a nagyobb munkafegyelem. Ezek elősegítésére 
az alábbi szervezeti változtatásokat látom jónak: 

Az erdőgazdaság erdészeteinek területnagysága 6-8000 ha 
között mozog. Ez a nagyság megfelel a szakma által jelenleg 



ERDŐGAZDÁLKODÁS 
javasoltnak. Nagyon fontos viszont az egységek önálló mun
kájának, gazdálkodásának további növelése. Az önállóság 
optimális mértékű mutatóinak kidolgozása mellett, formai 
szempontból is alá kellene húzni az önállóságot. Ezt üzemi
gazgatóság (később esetleg erdőgondnokság) elnevezéssel 
kellene demonstrálni. 

Az üzemigazgatóság a következő módon szerveződne: 
- Az üzemigazgatóság élén az üzemigazgató áll (erdőmér

nök). 
- Helyettese az erdőgazda (erdőmémök, aki a jó gazda 

szellemében telepíti, felújítja, neveli, használja, óvja az er
dőt). Ebben a munkakörben látom szükségesnek összevonni 
az eddig erdőművelési műszaki vezető, fahasználati műszaki 
vezető címen különálló munkaköröket. Sokéves tapasz
talatom birtokában állítom, hogy egy teljes értékű erdőmér
nök képes tökéletesen ellátni ezt a munkakört, és egy személy
ben jobban tud megfelelni annak az elvárásnak, hogy az 
erdőben történő minden beavatkozás az erdővagyon fokoza
tos gyarapítása érdekében történjen. 

- Fiirészüzemvezető (ahol van fűrészüzem, faipari mér
nök). 

- Fürészüzemvezető-helyettes (ahol olyan nagyságú a fű
részüzem, faipari mérnök vagy technikus). 

- Gépüzemvezető (erdőmémök, gépészmérnök vagy tech
nikus), feladata a gépek és az azokat kiszolgáló javítóműhely 
irányítása. 

- Értékesítési, vállalkozási előadó. A legközelebbi jövő 
eredményes gazdálkodásához szükséges a jobb értékesítések
ből, a vállalkozásokból adódó nyereség. Ezt a célt ezzel a 
munkakörrel lehet elősegíteni. 

Ez a felállítási forma lehetőséget ad arra, hogy könnyen 
alkalmazkodjunk a jelenlegi helyzethez és az elkövetkező 
időben várható változásokhoz. 

Ha a későbbiekben a kormány nagyobb összegeket tud 
áldozni az erdő önfinanszírozásának megteremtésére, úgy az 
üzemigazgatóságok vállalkozási szerepe csökkenhet, privati
zálni lehet a gépüzemeket, fűrészüzemeket, és megmaradhat 
csupán a lényeg: az erdővagyonnal való olyan gazdálkodás, 
amelyben döntő súlyt a humánökológiai szerep kap. Itt jele
níthető meg majd a tiszta gondnoksági kezelői forma. 

Az erdőgazdaság központjában is szükségesnek látom az 
átszervezést, hogy a megnövekedett és megváltozott elvárá
soknak a központi irányítás is jobban megfeleljen. Ennek 
megfelelően: 

A VESZPRÉMI ERDŐGAZDASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

Igazgatóhelyettes 

Pénzügyi csoport 

Számviteli csoport 

S/.ámítástechnikái 
csoport 

Igazgató 

írdöállomány gazdálkodás 
főmérnök 

Csemetenev. és erdöfel-
újltisi főelőadó 

Erdönevelés és 
fahasználati főelőadó 

Vállalkozási és 
értékesítési főmérnök 

Erdészetvezetö 

Erdőgazda 

Vállalkozási és 
értékesítési ea. 

Fűrészüzem 
vezető 

Gépesítési és 
szállítási ea. 

Faipari kereskedelmi 
főelőadó 

Kereskedelmi 
főelőadó 

Építésügyi előadó 

Műszaki 
erdészet vezetője 

Műszaki igazgatói 
tanácsos 

Erdészeti igazgatói 
tanácsos 

Jogtanácsos 

Belső ellenőrzési és 
elemző csoport 

Titkárság 



A vázolt szervezet adta lehetőséget - a gazdasági dönté
seknél, a vállalat működtetésénél - a következő módon lehet 
felhasználni: 

- a napi és rövid távú döntésekben a vállalat igazgatója a 
főtanácsosait tudja bevonni, akik a hatáskörükbe rendelt fel
adatok terén naprakész információkkal rendelkeznek. 

- A hosszabb távon ható, a vállalat életét általánosan 
befolyásoló döntések meghozatalához az igazgatóJgazgató-
tanácsot" hív létre, melynek gerincét az üzemigazgatók alkot
ják. Az igazgatótanács munkájában részt vesznek a főtanácso
sok is, előterjesztési, véleményezési joggal. Az igazgatótaná
csot ki lehet bővíteni átfogóbb dolgozói képviselettel, azok
ban az esetekben, ha olyan döntések hozataláról van szó, 
amely minden munkavállalót érint, vagy a vállalat életében 
alapvető változást okoz. 

A vállalati bizalmi testület a munkavállalói érdekvédelem
nél kell hogy maradjon, és nem felel - nem felelhet - a 
vállalati gazdálkodásért, de a gazdálkodás taktikai döntéseibe 
se szóljon bele! 

A szervezeti forma változtatásával az anyagi ösztönzés 
területén is módosításokat kell bevezetni. Az új kollektív 
szerződés megszerkesztésével együtt a bérutasítás is megvál
toztatásra kerül. Itt a legszükségesebb változtatásokat a kö
vetkezőkben látom: 

- a teljesítménybérek kiszámításának, kezelésének lénye
ges leegyszerűsítése, 

- egy adott munka egy összegű bérkiadásának előtérbe 
helyezése, 

- az órabéres munkák további csökkentése, 
- az irányító, vezetői beosztásoknál a beosztásokhoz meg

állapított éves munkabér meghatározása, 
- a prémium eltörlése, annak beépítése az éves bérbe. 
Az egyes beosztásokra megállapított éves bér úgy kerülne 

kifizetésre, hogy annak egy csökkentett mennyiségét év köz
ben számfejtenék, és az év végi eredmény alakulása alapján 
az eredményt befolyásoló mérték figyelembevételével lehet
ne eldönteni, hogy ki-ki megkapja-e egy összegben a vissza
tartott munkabért. 

A munkabérgazdálkodás biztonságossá tétele érdekében 
„osztalékalapot" kellene létrehozni. Az osztalékalapba kerül
ne az eredmények növeléséhez tapadó plusz munkabér, vagy 
egyéb munkabér-megtakarítás. Az osztalékalapból - ha nagy
sága arra érdemessé teszi - év végén az összes dolgozó 
összkeresetének megfelelő osztalékot kaphat. Az osztalék
alap - ha nem kerül felosztásra - a következő évre átvihető. 
Az osztalékalapból lehetne ösztönözni, elismerni az év köz
ben kiugró teljesítményeket produkáló munkatársakat. 

A röviden vázolt - de részleteiben kidolgozni szükséges -
anyagi ösztönző rendszert az üzemigazgatóságok szintjére 
kell lebontani, azok önálló gazdálkodásának ösztönzésére. 

Az elmondottakat összegezve, legfőbb célkitűzésem, hogy 
az optimális vállalati működés megszervezésével az erdőgaz
daság területén lévő - és az esetleg hozzá kapcsolódó közbir
tokossági, önkormányzati és magán - erdőállományokban 

szükséges gazdálkodást munkatársaim közreműködésével 
úgy irányítsam, hogy az erdőtervekben rögzített speciális 
normatívákhoz igazodva növeljük az ország erdővagyonát, 
megfeleljünk a tartamos, többcélú erdőgazdálkodásnak, 
ugyanakkor a honvédelmi érdekeket is kielégítsük. 

Ennek keretén belül fokozottan részt kívánok venni: 
- az erdő környezet-, természet- és egészségvédelmi 

funkciója jelentőségének növelésében, ennek propagálásá
ban, 

- az elkövetkező években sorra kerülő, erdőterületet növe
lő országos érdekű erdőtelepítésekben, 

- az erdőre egyre nagyobb mértékben nehezedő környezeti 
ártalmak, emberi, állati károkozások elhárításában, mindezt 
úgy, hogy a környezetünkben működő szervezetekkel, válla
latokkal, katonai alakulatokkal jól együttműködve az állami 
terheket minél kisebb mértékben növeljük, az erdőgazdaság
nál dolgozó embereknek pedig minél biztosabb, jobb megél
hetést nyújtsunk. 

A rendkívül bonyolult munka elvállalásához az ad bátor
ságot, erőt, hogy - meglátásom szerint - a rendszerváltozás 
alapjában véve megnyitotta annak lehetőségét, hogy az újat 
akaró, kezdeményező, vállalkozó szellemű, nyíltan gondol
kodó és becsületesen cselekvő emberi igyekezet kapjon szót. 

Rakk Tamás 1991. július 1-től a HM Veszprémi 
Erdőgazdaságának igazgatója. Vele és munkatársa
ival beszélgettünk az elmúlt félévről, s főleg arról, 
hogyan halad a vállalati átszervezés, mire számít
hatnak, melyek a legfontosabb teendők az elkövet
kezendő időkben. 

Debreceni István, vállalkozási főmérnök 

A rendelkezésünkre álló termőhelyeken vissza kell 
állítani azokat az erdőállományokat, amelyek a termő
helyi és klimatikus tényezőket figyelembe véve a maxi
mumot adják. Ehhez - tekintettel a jelenlegi állapotra -
igen sok pénz kell. Nemcsak itt nálunk, de úgy tudom, 
országosan is ez a helyzet. Természetesen az erdőket 
érintő rekonstrukciós munka mellett a vállalatoknak tal
pon is kell maradniok. Hosszú távon mindenképpen, 
mert nincs más választásunk. Az erdőket nem lehet 

A kocsánytalan tölgynek gyengültségi állapotra 
visszavezethető pusztulása látszólag túl van a tetözésen. 
Világosan megfigyelhető ez az Észalá-Középhegységben. 
Nem beszélhetünk katasztrofális pusztulásról egyéb tája
inkon sem, mert az 1982-1989 közötti vizsgálatok eredmé
nyei arra utalnak, hogy a faelhalás mértéke visszamegy a 
természetesnek vehetőre. A következő évek alakulását az 
időjárás fogja meghatározni. Száraz, hóban szegény telek 
ronthatják, csapadékos tenyészeti időszakok tovább javít
hatják kocsánytalan tölgyeseink egészségi helyzetét - írja 
Pagony Hubert, az Allgemeine Forst Zeitschrift 1992. 
januári, 2. számában. 

(Ref.: Jéröme R.) 



csak úgy átvinni egyik helyről a másikra. Az ember 
mindig abból élt, amit a természettől elvett. A bányászat 
a bauxitot, a mezőgazdász a búzát, mi áfát, de minden
képpen a természettől vonjuk el a javakat - a természet 
kárára és a magunk hasznára. Gazdasági érdekeket kell 
érvényesíteni, mert vagy éhenhalunk, vagy visszame
gyünk a kobaltéhoz. 

Az természetesen a mi felelősségünk, hogy bizonyos 
ökológiai normákat ne lépjünk túl gazdasági érdekeink 
érvényesítésekor. Kétségtelen, hogy az eddigi módsze
rekkel nem lehet folytatni az erdőgazdálkodást. Amit 
eddig erőltettünk, az az erdőnek sem volt jó, és nem 
segítette elő az igazi szakmai érdekeket. Nagyon sok
szor volt teljesítmény nélküli egyenlősdi. Mi most több 
területen kezdtünk igazán vállalkozásba. A legfonto
sabb a faipar területe, ahol túlnyomórészt a saját terme
lés feldolgozását - ez évente hozzávetőleg 23 ezer m3 

- végezzük. Az elmúlt években 40 ezer m3-es fűrész
ipari kapacitás épült és 10 éve ennyit fel is kellett dol
gozni. A jelen helyzet az, hogy sem a gépek, sem a 
fűrészüzemekben dolgozó emberek, sem a termelés 
által képződött nyereség miatt nem engedhetjük meg 
magunknak, hogy leálljunk, vagy hogy ne használjuk ki 
gazdaságosan a rendelkezésünkre álló fűrészipari ka
pacitást. Hiszen az ezekben az üzemekben képződött 
nyereségből tudjuk elkezdeni (és reméljük, a későbbiek 
folyamán végre is hajtani) erdőfelújításainkat is. Saját 
erdeinkből nem tudunk kitermelni - pontosabban nem 
termelhetünk ki-annyit, amennyit a fűrészipar teljesítő
képessége igényel, így alapanyag-vásárlási kény
szerhelyzetben vagyunk. Természetes, hogy a saját 
termelésű alapanyag és a vásárolt alapanyagból adódó 
eredmény nem lehet azonos, mert az utóbbit a minden
kori piaci ár figyelembe vételével tudjuk beszerezni. 
Ehhez jön még a szállítási, rakodási és egyéb költség, 
de mégis meg kell csinálnunk, hogy munkát tudjunk adni 
az embereknek. 

Abból indulunk ki, hogy a kis eredmény is eredmény. 
Alapvetően újra kell gondolnunk, hogy egy darab fához 
hogyan nyúlunk, amikor a fűrészlapokon átengedjük. 
Azt mindenki tudja, hogy országszerte sajnos igen nagy 
hulladékszázalékkal dolgozunk. Ezt a százalékot sze
retnénk a lehető legkisebbre visszaszorítani. Ezért a 
rendelkezésre álló alapanyagból egy számítógépes 
program alapján az illetékes fakereskedelmi főelőadó 
előre jelzi, hogy műszakonként mekkora eladható érté
ket kell kihozni. A műszak végén összehasonlítjuk a 
tervezett és a tényleges kihozatali értéket. Ettől a kü
lönbségtől függ a műszak bére. Eddig csak a teljesített 
mennyiséget vettük figyelembe, mostantól viszont a 
megtermelt piaci érték a mérvadó, és ez nagy különb

ség. Lényegében meg kell találnunk az alapanyag és az 
abból kihozható érték maximumát még akkor is, ha az 
eddigiekkel ellentétben a kihozatal csökken. Ehhez ter
mészetesen a fűrészesnek napra készen kell tudni, 
hogy milyen választék az, ami a napi piacon a legjobb 
áron adható el. Ezt az információt a kereskedelmi rész
leg adja. Eddig a dolgozó csak a minél több köbméter 
teljesítésében volt érdekelt. Most viszont előre adott, 
hogy a fűrészüzembe bejött alapanyag értékéhez mi
lyen választék lesz nyereséges. így a fűrészesnek több
szörösen is meg kell gondolni, hogy milyen terméket 
hozzon ki a rendelkezésre álló alapanyagból. (Az is 
lehet, hogy hozzá sem szabad nyúlni egy rossz minősé
gű rönkhöz, mert kár az energiáért, úgyis csak tűzifa lesz 
belőle.) Ez a folyamat természetesen már a hossztolás
nál kezdődik. Ahhoz, hogy ebben a láncolatban vala
mennyi érintett fél eredményesen tudjon dolgozni, meg
lehetősen pontos piackutató munkát kell végezni. A 
felmérés alapján történik meg a választékolás, illetve a 
felvásárlás, de végül is a fűrészes kezében dől el a 
kihozatali érték. Ő tudja, hogy a kezében lévő faanyagot 
hányszor és hogyan kell fordítani és vágni ahhoz, hogy 
a maximumot lehessen kihozni minden darab fából. 
Ezért a fűrészest hangsúlyozottan meg is fizetjük. Óriási 
tartalékok vannak a pontos méretre történő feldolgozás
nál, hiszen a mérethibás anyag eladhatatlan. Szándé
kaink szerint a plusz vagy minusz teljesítményt nagyon 
szigorúan fogjuk érvényesíteni a bérelszámolásnál. Je
lenleg átmeneti időt élünk, hiszen a munkásoknak el kell 
dönteniük, hogy az új feltételeknek eleget tudnak-e ten
ni, és még bizonyos gyakorlatot is kell szerezniük ahhoz, 
hogy átálljanak a mennyiségi szemléletről a minőségire. 
Eddig, mondjuk a műszakonként termelt 35 ezerforintos 
értékű készletből az átvevő 20%-ot ilyen-olyan kifogás
sal kidobott, az 7 ezer forint veszteséget jelentett. Ha 
most a minőségi termelés miatt csak 30 ezer forint 
értéket fog kihozni a fűrészes, még mindig 2 ezer forint
tal kevesebb a kárunk, mint eddig. Ebből a kétezer 
forintból szeretnénk azt a többletbért fizetni, amit a 
minőségi munkáért megérdemel a dolgozó. Ehhez per
sze nem szabad rossz alapanyagot nagy értékű fűrész
re adni, mert saját rezsijét is képtelen lesz kitermelni. 
Néha annyi költség rakódott a rossz alapanyagból kiho
zott kevés készárura, hogy ebből a költségből már jó 
rönköt lehetett volna venni. Példaként említem azt, hogy 
az egyik üzemünkben ki akarták cseréltetni az egyik 
szalagfűrészt, mert mérethibásan vágott. Drága gép 
lévén, vizsgálni kezdtük, hogy mi a baj. Kiderült, hogy 
az erőltetett norma miatt olyan nagy volt az előtolás, 
hogy a gép képtelen volt pontosra vágni. Levettük a 
normát és ma is elfogadhatóan dolgozik a gép. 

Gyakori vélekedés, hogy a fejletlen országokban az erdőgazdálkodás eszköze a fejlesztésnek, de újabban ezt többen 
vitatják. Elvégzett esettanulmányok azt mutatják, hogy a nagymértékű, fakitermelés, a sok faültetvény veszélyezteti a helyi 
lakosság életlehetőségét. Az így keletkező nyereség látszólag fokozza az ország devizabevételét, hozzájárul gazdaságának 
növeléséhez, de ennek legnagyobb része elhagyja a térséget, ahol létrejött, nagyvárosokba, exportérdekelt idegen 
országokba áramlik, a térségben tartamos gazdálkodás nem valósul meg. (AFuJZ 1990.12. Ref.: Jérőme R.) 



Rakk Tamás, igazgató 
Tekintettel arra, hogy a fakitermelés privatizációja 

miatt csökkent a munka, a gépjavító üzemek gazdasá
gos fenntartása végett is intézkedéseket kellett tenni. 
Mivel magánkézbe került sok gép, érthetően jobban 
vigyáznak rá, a kisebb javításokat otthon maguk végzik, 
vagy ha végképp műhelyben kell javítani, akkor sem 
biztos, hogy idehozzák, mert azt nézik, hogy hol végzik 
el a javítást a legolcsóbban. Ha mi akarjuk javítani a 
gépet, nekünk kell a legolcsóbbnak lennünk. Ez azt is 
jelentené, hogy nemcsak a nekünk dolgozók, de mások 
is idehoznák a munkát. Ez csak az egyik elképzelés. De 
mondhatom azt a példát is, hogy gépjavító műhelyünk 
saját tűzifahasító gépet konstruált, amivel az ún. kony
hakész fát „gyártjuk" exportra és hazai piacra is. (Két 
hónap alatt 600 tonnát adtak el.) Az exportra eladott 
tűzifánál számtalan kizáró ok van (csomósság, korha
dás stb.), míg a konyhakészre felaprított tűzifánál mind
ezek a hibák nem zárják ki az értékesítést. Miután a 
központi anyagforgalmi előadó munkája a központban 
fölöslegessé vált, az egyik erdészetnél létesítettünk egy 
anyagraktárt, ahol ő lett a raktárvezető és egyben az 
üzletvezető, mert különböző alkatrészek árusítását is 
elkezdtük. Az egész gépüzem szolgáltató jelleggel fog 
működni külső cégek részére is. Eddig az anyagbeszer
zés többnyire úgy történt - és azt hiszem, nem tévedek, 
ha azt mondom, országszerte - , hogy nem azt kérdez
tük, amikor vásároltunk, hogy mennyibe került, mert az 
mindig másodlagos volt, hanem csak azt, hogy van-e? 
Most, ha az illető egzisztálni akar, lehet, hogy nem a 
kiskereskedőnél keresi a kérdéses árut, hanem a nagy
kereskedőnél, esetleg a gyártónál, vagy ha olyan az 
alkatrész, lehet, hogy maga fogja gyártani. A mai fize
tésképtelen világban nem tartom elképzelhetetlennek, 
hogy még arra is kedvezményt lehet kérni, hogy 8 napon 
belül fizetni tud valaki. 

A régi műszaki vezetői rendszert felszámoltuk, és 
minden erdészetnél az erdőgazda mellé egy vállalkozá
si előadó került. Feladatuk minden erdészetnél más és 
más, attól függően, hogy milyen környezetben van az 
erdészet. A városiak értelemszerűen más lehetőséget 
használhatnak ki, mint a kis településen lévők. Változó 
a technikai felkészültség is. Az egyik községben lévő 
erdészetünk - mivel helyben nem volt benzinkút - a 
környékbelieknek benzint árul. De azzal is nyereséghez 
juthat, ha felvásárolja a környékbeli tsz-ek által termelt 
faanyagot, vagy csemetét termel, esetleg kamillát vagy 
cirkot. A lényeg az, hogy ezek a vállalkozói előadók 
nyitott szemmel járjanak és figyeljék, hogy hol mi törté
nik. Hol kezdődik építkezés, ahova faanyag kell vagy 
útfásítás és a többi. A sok tönkretett lőtér, ami gazdasá
gunk területén található, minden bizonnyal fásításra, 
erdősítésre kerül majd. Ez közel 10 ezer ha területet 
jelent, ahova nyilván csemete kell, talajelőkészítést és 
egyéb feladatot kell megoldani. 

Meg kell tanulnunk kereskedni nem csak itthon, kül
földön is. Reméljük, hogy az emberek fokozott figyelme 

FELHÍVÁS 
Kérünk Benneteket, akik 1942-ben bánya-, kohó- és 

erdőmérnökhallgatónak iratkoztatok, hogy az 1992. au
gusztus 22-i fél évszázados találkozónkra április 15-ig 
egy lapon részvételi szándékotokat jelezzétek Jereb Ot
tónál. (9400 Sopron, Hunyadi u. 37.), családtagokkal 
együtt. Esetleges akadályoztatásotok esetén szíveskedje
tek közölni, hogy honnan mentetek nyugdíjba, melyek a 
fontosabb családi adataitok; egy-két mondatban: mit 
üzentek a baráti körnek és mi a címetek. Az a kb. 100 fő, 
aki eddigi találkozóinkon részt vett, már megkapta a 
programot. Dr. Tompa fa

talpon tudja tartani a gazdaságot, szép lassan helyre
hozzuk az erdőművelésben lévő elmaradásainkat, kár
tételeinket. 

Sokat panaszkodtak eddig - sokszor jogosan - a 
mérnök kollégák, hogy nem mérnöki munkát végeznek. 
Úgy gondolom, most elérkezett az idő, és itt a lehetőség, 
hogy ki-ki a maga területén maximálisan kihasználja 
szabad szellemi kapacitását. Természetesen a bére
zést is szeretnénk af eladatok és az eredmények alapján 
differenciálni. Nem lesz baj az sem, ha egy-egy jól 
sikerült munka után valamelyik kolléga többet keres, 
mint én. 

A központ feladata 1993-tól remélem nem lesz más, 
mint minden munkaterületen a várható változásokat 2-3 
évvel előre jelezni. így a szükséges fejlesztési tenniva
lókat időben meg tudjuk tudjuk oldani. 

Mészáros Gyula, a zirci erdészet vezetője 
A pályázatot az igazgató úr még megválasztása előtt 

minden erdészethez megküldte. Tanulmányozhattuk és 
többnyire úgy láttuk, hogy helyes és elérhető célokat 
tűzött ki az átalakítást illetően. Az már látszott és szinte 
kitapintható volt, hogy ha semmit sem lépünk, abba 
belebukik a cégünk. A pályázat sarkalatos pontja volt az, 
hogy az erdőművelés költségeit, finanszírozási feltéte
leit mindenképpen meg kell teremteni. Rendbe kell tenni 
erdősítéseinket. Sajnos a befejezett erdősítések ápolá
sával komoly gondjaink vannak. 

Azt hiszem, a pályázatban tett ígéretek megvalósul
tak, vagy legjobb úton haladnak a megvalósulás felé. 
Személy szerint még nem érzem, hogy két főmérnöki 
irányítás mellett hogyan fognak simán menni a dolgok, 
de majd elválik. Egy kicsit komplikálja nálunk a helyze
tet, hogy tulajdonképpen két erdőfelügyeletünk van. 
Egyszer a veszprémi erdőfelügyelet, másszor - ez a 
kivont területekre vonatkozik - a HM felügyel. Sokszor 
alaptalan vád ért bennünket, hogy a belső felügyelet 
elfogult, de ez nem így van. Semmi szín alatt nem 
mondható, hogy az országos átlagnál rosszabbak az 
erdeink. Természetesen a rendszeres katonai igénybe
vétel miatt vannak speciális helyzetek, ahol nem lehet 



az országos szakmai elvárásoknak eleget tenni. Egyéb
ként nincs itt semmi titokzatosság, és ha holnaptól csak 
egy felügyelet alá tartoznánk, az sem lenne baj. 

Az erdőgazda feladata lényegében a maggyűjtéstől 
kezdve a csemetetermelés, az erdőtelepítés, a felújítás, 
a nevelés, a kitermelés és végül a faanyag felkészítése. 
Ezzel az ő ténykedése véget is ért. Ezután lép be a 
vállalkozási előadó, aki gondoskodik a beszállításról, a 
feldolgozásról és az értékesítésről. Meg kell említenem, 
hogy az erdei rakodón a mindenkori piaci áron veszi át 
a faanyagot. Ez az ár tartalmazza az erdőfelújítás, a 
nevelés költségeit is. így nem a fűrészüzemben csapó
dik le - mint eddig - a nyereség. Az igazsághoz tartozik 
persze, hogy itt a zirci erdészet területén vannak a 
legértékesebb erdeink. Tehát itt az előbb levezetett 
mechanizmus pénzügyileg is kezelhető. Az értékes fa
anyagból is kihozott nyereségből viszont - megfelelő 
átcsoportosítással - finanszírozni szeretnénk a gyen
gébb erdészeteknél jelentkező forráshiányt. 

A fakitermelést teljes mértékben privatizáltuk. Na
gyon sok idegeskedéstől és költségtől szabadultunk így 
meg, hogy csak a személyszállítást, munkaruhát, étkez
tetést említsem. A favágók eddig - és azt hiszem, hogy 
ez az arány az országban máshol sem volt jobb -
intenzíven napi 5 óra körül dolgoztak. Ebből épphogy 
megéltek. Az eddigi tapasztalataink szerint a munkával 
töltött napi óraszám hét-nyolcra emelkedett. Sőt volt 
olyan eset is, hogy a hétközi esős nap kiesését a hét 
végén pótolták. Természetesen ez a többletmunka a hó 
végi borítékban is tisztességgel jelentkezik. 

Sebestyén Ferenc, 
kerületvezető erdész 

Az, hogy teljes mértékben privatizáltuk a fakiterme
lést, mindenféleképpen jótékonyan hatott a kerületben 
elvégzendő feladatokra. Hiszen nem mindegy, hogy egy 
vágásterület mikor szabadul fel, és kezdhetjük el a 
felújítást. Természetesen idő kell ahhoz, hogy ezt az új 
helyzetet mindenki elfogadja, és gondolom a munkacsa
pat is ki fogja magából lökni azt, akire eddig dolgozni 
kellett, vagy ezután akar a mások munkájából élni, mert 
ilyen mindig volt. 

Eisenreich Jenő, 
állománygazdálkodási főmérnök 

Az én feladatkörömbe a csemetetermelés, az erdő
művelés, a fáhasználat és a vadászat tartozik. Teljes 
összhangot szeretnénk kialakítani a jelenlegi állapotfel
mérés után az erdőművelési és fahasználati lehetősé
gek között. Persze ez a jelenlegi pénzügyi feltételek 
mellett nem egyszerű feladat. Mindenféleképpen javíta
ni kellene az erdősítési egységárakon. Addig, amíg 
mindez be nem következik, belső tartalékainkat kell 
feltárnunk. Ennek érdekében most a tél folyamán min
den erdészet előveszi 1992-es tervét és erdőrészleten
ként felméri a tennivalókat és ezek pénzigényét. Tiszta 
vizet kell öntenünk a pohárba, még akkor is, ha most 
nem lesz pénz, de tovább nem csaphatjuk be sem az 

erdőt, sem magunkat az elvégzendő feladatokat illető
en. El kell döntenünk, hogy a rendelkezésre álló pénzből 
melyik erdőrészietet tudjuk rendbe hozni. Szándékaink 
szerint ott kezdjük, ahol a legjobb eredmény várható. Azt 
hiszem, ezen a területen nyújtana a legtöbb segítséget 
az erdőfelügyelőségekkel egyeztetett és összehangolt 
munka. Nem szabad erőltetni olyan pótlásokat, fafajo
kat, cserjéket, amelyek szakmailag indokoltak ugyan, de 
előre látható, hogy különböző okok (pl. vad) miatt nem 
hozzák meg a várt eredményt. Most kényszerhelyzet 
van. Az erdőművelés munkabéreit is úgy akarjuk meg
állapítani, hogy a jelenlegi áldatlan helyzet megszűnjön, 
és a művelő is érdekelt legyen abban, hogy ugyanezt az 
erdőterületet ne kelljen kétszer-háromszor újra erdősí-
teni. Eddig ugyanis a különböző károk - főleg a vadkár, 
az aszálykár és szakmai mulasztások - miatt az erdő
művelőnek minden kedve elment a kilátástalanul vég
zetterdősítésektől. Fontosnak tartom, hogy a különböző 
munkák végzésekor mindenki tudjon mindenről, lássa 
az összefüggéseket. A kerületvezető is tudja, hogy mi 
mennyibe kerül már akkor, amikor ténylegesen végzi a 
feladatát. Nagyon szeretnénk elérni, hogy legalább a 
három nyári hónap (június, július, augusztus) termelés
mentes legyen és ne zajongjon a motorfűrész az erdők
ben. Az már most látszik, hogy a jelenlegi létszám 25 
%-kal hatékonyabb, mint az eddigi, és ez már önmagá
ban is biztosíték lehet arra, hogy a termelésekkel nyolc
kilenc hónap alatt végezni tudunk. Reméljük, hogy az 
erdőgazdai feladatkör messzemenően beválik, ugyan
is az eddig külön-külön működő erdőművelő és fahasz-
náló munkáját összevonva egy személyben irányítja, 
így nem lehet egymásra mutogatni sem határidőkben, 
sem szakmai kérdésekben. Elsőrendű feladatunk a 
vadlétszám minden körülmények közötti radikális 
apasztása. A központi vadászati felügyelői munkakört 
megszüntettük, minden erdészet önállóan vadásztat. A 
központ a vadásztatásból csak afféle diszpécser szere
pet vállal. 

Ecsegi László erdőgazda, herendi erdészet 
A vállalkozóknak érdekük lesz, hogy gépeiket, szer

számaikat kíméljék és tartalékoljanak az új beszerzésé
re. Ha egyes gépeknél esetleg az értékük miatt beszer
zési gond mutatkozik, akkor sem esünk kétségbe. Azo
kat a nagy értékű gépeket, melyeket a privatizáció során 
nem vettek meg, vagy a hatékonyság miatt nem hasz
nálnak, lezsírozva leállítottuk, hogy ha kell, bármikor 
elővehessük. 

Schumacher István, a kabhegyi erdészet vezetője 
A vadállományt a kitűzött erdőgazdálkodási cél alá 

kell rendelni. Ennek érdekében, meglátásom szerint, az 
ideális vadlétszámot három-öt év alatt tudjuk elérni. 
Gazdaságunk mintegy 30%-a alkalmas arra, hogy -
mivel ezeken a területeken fatermesztésre alkalmatlan 
állományok vannak - koncentráljuk az intenzívebb vad
gazdálkodást. Ezek a területek gyengébb cseresek, 
molyhos tölgyesek, ide szeretnénk „áthozni" a vadat. 



ERDŐGAZDÁLKODÁS 

Ezeket az erdőket olyan mezőgazdasági földek veszik 
körül, melyek hosszú távon egészen biztos, hogy gaz
daságtalanul művelhetők. Az itt gazdálkodókkal meg
egyeztünk, hogy olyan növényt termesztenek, melyben 
a vad túlzottan nagy kárt nem okoz. Ezzel az egyez
séggel mindkét fél jól jár, mert eddig igen sok kártérítést 
fizettünk. Az egyezség működtetésével módunk lesz 
arra, hogy a vadásztatásból származó jövedelem egy 
részét a mezőgazdászoknak juttassuk. 

Dr. Horváth Gyula, erdőművelési 
igazgatói tanácsos 

Az a feladat, amellyel mint nyugdíjast a gazdaság 
vezetése megbízott, könnyűnek nem nevezhető. Irányí
tásom alatt fel kell mérnünk a kollégákkal azokat a 
legsürgősebb tennivalókat, amelyek az egyes erdőrész
letekben elvégzendők, és ki kell munkálnunk mindezek 
pénzügyi vonzatát is. Ezt most a magasrendű életközös
ség és a hármas funkció figyelembe vételével kell a 
lehető legkorszerűbben elvégezni. Remélem, 37 éves 
szolgálatom biztosíték lesz arra, hogy ezeket az alapel
veket a legkisebb részletkérdéseknél is objektíven ítél
hetem majd meg. Évek óta visszhangos az ország az 
erdők vadeltartó képességével kapcsolatos vitáktól, 
ugyanakkor nem beszélünk ennyire nyíltan az erdők 
embertűrő képességéről. Valószínű, hogy ha az erdő 
megszólalhatna, azt mondaná: emberek, benneteket 
sokkal nehezebben visellek el, mint a vadat. Az erdő 
vadeltartó képessége azért is gyengül, mert igen komoly 
fafajpolitikai hibákat követtünk el az elmúlt évtizedek 
alatt. Természetes felújítás nélkül nem lehet tisztessé
ges erdőfelújítást végezni. A szakmánkba belopakodó 
gigantománia miatt igen sok pénz folyt el feleslegesen. 

Fafajpolitikánk és erdőgazdálkodási gyakorlatunk 
egyaránt erdő- és életközösség-ellenes volt. Végre a 
társadalomban is tudatosítanunk kell a hármas funkciót, 
és a társadalomnak igenis meg kell fizetnie a véderdők 
és a közjóléti területeken felmerülő 
mérleghiányt. Mert pénz nélkül képte
lenek leszünk rendbehozni erdeinket. 
Márpedig a mi 40 ezer hektárunk itt a 
Bakonyban sincs jobb helyzetben, 
mint az országos átlag. A nézetek és 
elvárások alapos felülvizsgálatára van 
szükség, mert ellentmondásos, hogy a 
rendezés, a felügyelet direktívákat ad, 
elvár, de a szükséges anyagi fedezet
ről nem tud gondoskodni. Mihamarabb 
felül kell vizsgálni az elvárható szak
mai követelményeket, és azokat a je
len körülmények között végrehajtható 
szinten rögzíteni kell. Feladatunk itt a 
gazdaságnál, hogy mindenekelőtt a 
legtöbb beruházást igénylő és a legtöbb bevételt hozó 
erdőrészleteket elemezzük, és az elkövetkező évekre 
ezek várható összhatása alapján határozzuk meg a 
tennivalókat. Elsősorban azt, hogy mihez mennyi pénz 
kell, és ezt honnan tudja a vállalat előteremteni. Való

színű, hogy a költségvetés minket nem tud majd finan
szírozni, tehát cégen belül kell ezeket a kérdéseket 
rendezni, mert ez elsősorban az itt dolgozók érdeke. 
Véleményem szerint nem is biztos, hogy a jelen helyze
tért a fő felelős az előző vállalatvezetés volt. Mert csak 
készültek sorra az üzemtervek a mindenkori fafajpoliti
kai divatnak, illetve elvárásoknak megfelelően. Ezekre 
az üzemtervekre épült rá 30 évre előre az a fűrészipari 
kapacitás, melyet ma is ki kell szolgálni. A felügyelőség 
mint hatóság az üzemterveket jóváhagyta, és ellenőriz
te, hogy az erdőgazdálkodási vállalatok letermelték-e. 
Hát persze, hogy letermelték, hiszen ebből éltek. Most 
már látjuk, hogy ez a szemlélet milyen következmények
kel járt. Az erdőrendezésnek, az erdőfelügyeletnek és a 
gazdálkodó szervezeteknek kell tisztességesen össze
fogniuk, hogy ebből a minden idők legmélyebbjére csú
szott erdőgazdálkodási helyzetből kilábaljunk. 

Vadászterű letek területi adatai 
a tervezett határmódosítások után 

Üzemi vadászterületek Volt Javasolt 

Ajka Erd. 32 937 ha 16 176 ha 

Hercnd Erd. - 12975 ha 

Veszprém Erd. - 9 975 ha 

Zirc Erd. 5 644 ha 14 375 ha 

Dudar Erd. - 14 550 ha 

összesen 38 581 ha 68 051 ha 

V T vadászterületek Volt Javasolt 

Gyertyánk uti 19 886 ha 10 675 ha 

Bakonyi Honvéd 18 480 ha 8 525 ha 

Hunyadi Mátyás 18 576 ha 10 250 ha 

Balinkai Bányász 1 200 ha 1200ha 

MezdföldiEFAG 676 ha 676 ha 

Összesen 58 818 ha 31 326 ha 

Üzemi területen 
tervezett kilövések 1992 (db) 

Szarvas Ó z Muflon Vad
disz

nó B T B Össz. B S G Össz. K J B Össz. 

Vad
disz

nó 

Ajka 60 90 80 230 50 50 20 120 20 100 30 150 170 

Hercnd 50 80 70 200 40 40 20 100 5 10 5 20 150 

Veszprém 30 50 20 100 20 30 20 70 - - - - 100 

Zirc 50 60 30 140 50 50 20 120 2 5 3 10 150 

Dudar 40 60 30 130 40 40 20 100 3 5 2 10 170 

összesen 230 340 230 800 200 210 100 510 30 120 40 190 740 

Ebből hazai bér-
kilövőknek fel
ajánlunk 

80 200 130 410 55 150 60 265 5 60 30 95 340 

Összes lelövés 2 2 4 0 

Ebből hazai bérkilövő 1110 

A három óriási vadásztársaságban eddig 150 va
dász volt. Most a felosztás után még ezer vadászni 
szándékozó jöhet, ha akar. Igaz, nem ment ez simán. 
Kértek, fenyegetőztek, de a HM-től biztattak, hogy csi
náljuk végig, amit elkezdtünk. 
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Vadászterület osztálya 

I. I I . m. 
Gímszarvas 
Bika 
3 kg-ig 

12 000 8 000 6 000 

3,01-4,00 16 000 12000 9 000 

4,01-5,00 24 000 20 000 14 000 

5,01-6,00 40 000 33 000 28 000 

6,01-6,50 42 000 35 000 30 000 + 
300 - /10g 

6,51-7,00 57 000 50 000 
45 000 + 

500 - / 1 0 g 

7,01-7,50 82 000 75 000 70 000 + 
800 - / 1 0 g 

7,51-8,00 122000 115 000 
110000 + 

1200 - / 1 0 g 

Tehén 
Ünö 
Borjú 

4000 
2 000 

2 500 
1 500 

1 500 
1 000 

Ő z 
Bak 150 g-ig 

4 000 3 000 2 000 

151-200 4 500 4000 
3 000 + 

40 - / g 

201-250 6 500 6 000 
5 000 + 

50 - / g 

251-300 9 000 8 500 7 000 + 
250 - / g 

301-350 21 500 21 000 
19 500 + 

400 -lg 

351-400 41 500 41 000 39 500 + 
500 -lg 

401- 66 500 66 000 64 500 + 
1000 -lg 

Suta 1 500 1 500 1 500 

Gida 800 800 800 

Muflon 
Kos 50 cm-ig 

15000 

50,1-55 20 000 

55,1-60 25 000 

60,1-65 35 000 

65,1-70 50 000 

70,1-75 75 000 

75,1-80 100 000 

80,1-től 150 000 

Jerke 2000 2 000 2 000 

Bárány 1 000 1 000 1 000 

Vaddisznó 
K a n 12,01-
14,00 mm 

15 000 10000 5 000 + 250/mm 

14,01-16,00 20 000 15 000 10 000 + 500/mm 

16,01-18,00 30 500 25 000 20 000 + 1000/mm 

18,01-20,00 50 000 45 000 40 000 + 1500/mm 

20,01- 80 000 75 000 70 000 + 2000/mm 

Koca 10 000 8000 5 000 

Süldő 5 000 3 000 1 500 

Malac 2 000 1 000 500 

Szolgáltatás 
I. II . m . 

Szállás 1 500 800 300 

Reggeli 250 150 100 

Ebéd 500 300 200 

Vacsora 500 300 200 

Terepjáró 30 Ft/km 

Fogat 300 Ft/óra 

Nem Igaz az, amit egyesek állítanak, hogy ki lesz
nek rekesztve a vadászatból. Tessék, lehet jönni. 
Csak a puskát kell hozni, meg némi aprópénzt. 

A Veszprémi Erdőgazdaság a követke
ze zők szerint felterjeszti az 1992. évre szóló 

hazai bérvadásztatásra vonatkozó díjtétele
it elfogadás, illetve jóváhagyás céljából. 

Tervezet 
az új fizetési besorolások rendjéről 

1. Személyi fizetés: 
igazgatóhelyettes 
főmérnökök 

2. Kiemelt vezetők: 
erdészetvezetők 
tanácsosok, főtanácsosok 

3. Vezetők: 
erdőgazdasági főelőadók 
erdőgazdasági és erdészeti előadók 

A fizetés összetevői 
(vezetői beosztásoknál oki. mérnök, üzemmérnök) 

1. Társadalmi minimum 
2. Mérnöki alkalmazási díj 
3. Beosztási mutató 
4. Leterheltségi mutató 
5. Munkában töltött idő a vállalatnál 

A fizetés összetevői 
(közvetlen irányítói beosztásoknál, technikusok, 

szakiskolások) 

1. Társadalmi minimum 
2. Alkalamazási díj 
3. Leterheltségi mutató 
4. Munkában töltött idő a vállalatnál 

Próbaszámítások 

100% 
80% 

60% 
40% 

1. Erdészetvezetőknél 
Az erdészetek munkájának becsült nehézségi foka: 

Zirc 80% 
Herend 65% 
Műszak 65% 
Ajka 50% 
Veszprém 40% 
Dudar 30% 

A becsült nehézségi fokok alapján az erdészetve
zetők fizetése az alábbiak szerint alakul akkor, ha a 
társadalmi minimum 7000 Ft, a mérnöki alkalmazási díj 
7000 Ft. 

PL: Zirci Erdészet 
1. Társadalmi minimum 
2. Mérnöki alkalmazási díj 
3. Beosztási mutató 

erdészetvezetők esetében 100%, 

7 000 Ft 
7 000 Ft 



ezek szerint 
14 000x100% 

4. Leterheltségi mutató 80 % 
a 28 000 80 %-a 
= 22 500 

5. Munkában töltött idő a vállalatnál 
(15 év, 200 Ft/év) 

összesen 

Dudarl Erdészet 
1. ... 
2. ... 
3. ... 
4. 
5. 

28 000 x 30 % - 8 500 
25 év (25 x 200) 
Összesen: 

14 000 Ft 

22 500 Ft 

3 000 Ft 
53 500 Ft 

7 000 Ft 
7 000 Ft 

14 000 Ft 
8 500 Ft 
5 000 Ft 

41 500 Ft 

EG. főelőadó 
(beosztási mutató 60 %, leterheltségi mutató 80 %) 
1. ... 7 000 Ft 
2. ... 7 000 Ft 
3. 14000x60% = 8 500 8 500 Ft 
4. 22 500x80%= 18 000 18 000 Ft 
5. 15 éve (15x200) 3 000 Ft 

összesen 43 500 Ft 

Herendi erdőgazda 
(beosztási mutató 40 %, leterheltségi mutató 80 %) 
1 
2. 
3. 
4. 
5. 

14 000x40%= 5 500 
19 500x80% = 15 500 
10 év (10x200) 
összesen 

7 000 Ft 
7 000 Ft 
5 500 Ft 

15 500 Ft 
2 000 Ft 

37 000 Ft 

Dudari erdőgazda 
(beosztási mutató 40 %, leterheltségi mutató 40 %) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

14 000x40%* 
19 500x40% 
6 év(6 x 200) 
összesen 

5 500 
= 8 000 

7 000 Ft 
7 000 Ft 
5 500 Ft 
8 000 Ft 
1 200 Ft 

28 700 Ft 
Próbaszámítás 

a közvetlen irányítói beosztásoknál 
1. Társadalmi minimum 7 000 Ft 
2. Alkalmazási díj 

al technikusnál 3 000 Ft 
b/ szakiskolásnál 2 000 Ft 
c/ ipari tevékenységnél 4 000 Ft 

3. Leterheltségi mutató: 
személyenként elbírálva 

4. Munkában töltött idő a vállalatnál 
300 Ft/év 

Próbaszámítás 
egy erdészet alkalmazottainál 

Gépesítési műszaki vezető 
1. ... 7 000 Ft 
2. ... 4 000 Ft 

3. 11 000x100% (11 000) 
4. 10 év (10x300) 

összesen 

Fűrészüzemvezető-helyettes 
1. 
2. 
3. 
4. 

11 000x100% (11 000) 
15 év (15x300) 
összesen 

Műszakvezetők 
1. ... 
2. ... 
3. 
4. 

11 000 x 70 % (7 500) 
25 év (25 x 300) 
összesen 

Ker. vez. vadász I. 
1. ... 
2. ... 
3. 
4. 

9 000 x 30 % (2 700) 
25 év (25 x 300) 
Összesen 

Ker. vez 
1. ... 
2. ... 
3. 
4. 

vadász II. 

9 000 x 30 % (2 700) 
15 év (15x300) 
összesen 

MAV rak. kez. 
1. ... 
2. ... 
3. 
4. 

10 000x50% (5 000) 
20 év (20 x 300) 
összesen: 

Ker 
1. . 
2. . 
3 
4 

vez. I. 

9 000 Ft x 40 % (3 600) 
30 év (30 x 300) 
összesen 

Ker. vez. II. 
1. ... 
2. ... 
3. 
4. 

10 000x70% (7 000) 
30 év (30 x 300) 
összesen 

Szállításvez. 
1. ... 
2. ... 
3. 10 000x70% (7 000) 
4. 5 év (5x300) 

Összesen 

11 000 Ft 
3 000 Ft 

25 000 Ft 

7 000 Ft 
4 000 Ft 

11 000 Ft 
4 500 Ft 

26 500 Ft 

7 000 Ft 
4 000 Ft 
7 500 Ft 
7 500 Ft 

26 000 Ft 

7 000 Ft 
2 000 Ft 
2 700 Ft 
7 500 Ft 

19 200 Ft 

7 000 Ft 
2 000 Ft 
2 700 Ft 
4 500 Ft 

16 200 Ft 

7 000 Ft 
3 000 Ft 
5 000 Ft 
6 000 Ft 

21 000 Ft 

7 000 Ft 
2 000 Ft 
3 600 Ft 
9 000 Ft 

21 600 Ft 

7 000 Ft 
3 000 Ft 
7 000 Ft 
9 000 Ft 

26 000 Ft 

7 000 Ft 
3 000 Ft 
7 000 Ft 
1 500 Ft 

18 500 Ft 
O O O O O 




