
erdőgazdaság önköltségét, akár az országos elszámolóárat tekintjük, az egy-
pótkocsis szállítás alkalmazása nem előnyös. A két-pótkocsis szállítás is csak 
akkor kedvező, ha a lehető legjobban megszervezzük a folyamatos munkát és 
a két pótkocsi felrakodására, lerakodására nem fordítunk több időt, mint egy 
tehergépkocsi fel-lerakodására. Számításaimban ugyanis a két-pótkocsis szállítás 
önköltségét ilyen feltételezéssel állítottam be. 

A z elmondottakon kívül még számos lehetőségünk van arra, hogy a fa
anyagmozgatás energiaköltségeiben megtakarítást érhessünk el. Itt csak egy 
tényezőre kívántam rámutatni, és csak ha ezt az egyet is figyelembe vesszük, 
minden bizonnyal a szállítás önköltsége kedvezőbben alakul. 

H. Godop : O PACXOIIAX HA SHEPTHrO, CBH3AHHYKD C nEPEB03KOPi .HPEBECHHbl. 
Ha T e p p H T o p n H JIECXO3A A P E B E C H H Y oöbmHO rrepeB03HT rpy30BbiMH M A U M N A . M I HJIH N P H U E N A M H . XlaHHbie 

BajiaTOH(T>EJIBHAEKCKORO J IECXO3A 3 A 1966/67 X O 3 « H C T B E H H B I H ROA noKa3biBaioT, MTO H A KopoTKoe P A C C T O H H H E 
( B cpeAHein H A 5 K M ) HAHBBIROAHBIM ABJINETCH N P H M E N E H H E rpy30Boft MAUIHHBI co CTOPOHLJ 3 A E A H H H M H Y I O NVIATY, 
H A C P E A H E E paccroHHHe (B CPEFLHEM 10 K M ) N O ^ r a C onnuaKOBbiMH P A C X O N A M H MO>KHO n p n M e H H T b C B O H rpy30Bbie 
MAUIHHBI , FLBA npnuena C T P A K T O P O M CyTIEP-3ETÓP HJIH rpy30Bbie MAIIIHHBI co CROPOHBI. Ha 6ojibujoe P A C -
CTOFLHHE ( B CPEFLHEM 15 K M ) HANÉOJIEE BBIROAHBIMH HBJIHIOTCH C B O H rpy30Bbie MAAIHHBI HJIH >KE nepeB03Ka H A 
FLBYX npHuenax c T N R A Q E M . 

Fodor 1.: DIE ENERGIEKOSTEN DER HOLZBRINGUNG 
Innerhalb der Staatlichen Forstwirtschaftbetriebe erfolgt der Holztransport i. ALIG. mit Last-

kraítwagen, eventuell mit Schlepper und Anhanger. Die Zahlenwerte des StFB Balaton-felvidék 
vc-m Wirtschaftsjahr 1966/67 zeigen, dass auf kurzen Entfernungen (im Mlttel 5 km) die Anwendung 
fremder Lastwagen mit Einheitstarif am günstigsten ist. Auf mittleren Entfernungen (10 km) be-
deutet der eigene Lastkraftwage.n nahezu die gleichen Kosten, wie zwel Anhanger am Zetor Super 
oder der fremde Lastkraftwagen. Auf grossen Entfernungen (im Mittel 15 km) ist der eigene Last-
kraftwagen der günstigste, eventuell auch der Schlepper mit zwei Anhanger. 

A Magasbakony feltárásáról 
D R . E C S E D Y S Á N D O R 

Az erdőfeltárás olyan — az erdőgazdálkodással szervesen összefüggő — mű
szaki-fejlesztési tevékenység, ami hivatva van az erdő megközelítését, termékei
nek korszerű eszközökkel való kiszállítását a lehető legkisebb költséggel megol
dani. A kiépítés ütemével arányosan kell emelkedjék az erdőgazdasági munkák 
termelékenysége. 

A feltárási munkák kezdetét a Magasbakonyban az idegen kivitelező által 
1956-ban megkezdett Száraz-Gerencei út jelenti. Ezt vette át saját kivitelezésre 
1958-ban az erdőgazdaság 27%-os készültségi fokon, de az összes ráfordított költ
ség 38%-os felhasználásával. A szervezéssel és a kivitelezés megindításával eltelt 
pár hónap elég volt arra, hogy felismerjük a saját kivitelezés bevezetésével elér
hető közvetlen és közvetett gazdasági előnyöket, ezért az építőrészleget önelszá
moló üzemmé szerveztük, vezetőjévé az építési munkákban gyakorlott mérnököt 
neveztünk ki. Ez a szervezet a műszaki erdészetek megalakulásáig önálló építés
vezetőségként működött. A kezdeti nehézségek áthidalása, az azóta beváltnak mi
nősíthető helyi technológiák kialakítása és a jelentős feltárási eredmények elérése 
ezt a hét évet az erdészeti útépítés „hőskorává" tette a Bakonyban. 

Az építésvezetőség dolgozóit kizárólag helyi munkavállalókból toboroztuk — 
az akkori munkaerőkínálat ezt lehetővé tette —, azzal a meggondolással, hogy egy 
jól kézbentartott, helybeli munkásgárda többet ér a legjobb idegenből hozott al
kalmi kubikos brigádnál. Ez a reményünk igazolódott, mert az akkor beszervezett 
dolgozók ma is az építőbrigád törzsgárdáját jelentik. 

A munkák megindításakor a lelkesedésen és kézi szerszámokon kívül sem
mink sem volt. S ha ezzel az állapottal (1958) a mai — több mint három millió Ft 



értékű — építőgép-parkot összevetjük, lemérhető e téren az erdészeti főhatóság 
segítségével elért óriási fejlődés. 

Az eddigiekben vázolt építőipari kapacitásfejlesztés tette azután lehetővé, 
hogy a bőkezűen — de indokoltan — juttatott építési hitelek gondos és gazdaságos 
felhasználásával a bakonyi erdők feltárásának első, jelentős szakaszát, az alaphá
lózat kiépítését befejezettnek mondhatjuk. Annak ellenére, hogy az erdő feltárása 
szempontjából a vágásterületekig behatoló gyűjtőutakat tekintjük döntő fontos
ságúnak, a kezdeti időszakban ezzel ellentétes gyakorlatot kellett követnünk. A 
hálózat teljessége, a későbbiek előkészítése érdekében vállalnunk kellett a gyűjtő-
utakhoz képest jelentősen magasabb önköltségen a főfeltáró utak aránytalanul 
magas hányadának kiépítését. Ma elmondhatjuk, hogy a Bakony fel táróhálózatá
nak gerincútjai elkészültek, a további feladat már csak annak a szükséges mérték
re való sűrítése, illetve kifejlesztése. 

Gondolatmenetünk igazolására szolgáljanak az alábbi adatok: 

*a) A feltárással érintett erdőterület nagysága: 
Magasbakony tájegység: 27 163 ha. 
Keletbakony tájegység: 4 113 ha. 

ö s s z e s e n : 31 276 ha. 

b) A feltárás alá vont erdőterületen 1957-ben — tehát az útépítések megkez
dése előtt — rendelkezésre állt: 

Saját szállítópálya: 25,3 km erdei vasút 
Idegen szállítópálya: 59,3 km közforg. út 

c) A feltárási alaptervek adatai szerint a teljes feltártság elérésekor — a vasút 
tervezett megszüntetése és a teljes úthálózat kiépítése után — a rendelkezésre álló 
saját szállítópályák hossza: 232,2 km lesz. 

Ennek a programnak megvalósítása során eddigi tevékenységünket és ered
ményeinket az 1. ábra mutatja szemléltetően. 

Mivel az erdészeti anyagmozgatás módszereit és fejlesztési irányait a terület 
feltártsága determinálja, a 2. ábrán összehasonlítottam a Bakony feltárási ténye-
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zőit az előbbi ábrának megfelelő időpontokban. Ennél az összehasonlításnál a fel
tárási alapterv előirányzata szerinti végcélt: hektáronkénti 15,6 fm utat 100 szá
zaléknak tekintettem. 

Annak ellenére, hogy a feltártság az adatok szerint megfelelő és a tervezett 
ütemben emelkedett, a végcél, a vágásterületek megközelítése szempontjából az 
elért közel 6 fm/ha útsűrűség nem kielégítő. Ha azonban meggondoljuk, hogy az 
előzőekben már említettek szerint a munka- és költségigényesebb gerincutak ma 
már elkészültek, és csak az alacsonyabbrendű, tehát lényegesen kisebb fajlagos 
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költségű utak építése van hátra, akkor joggal számíthatunk arra, hogy a jelenlegi 
kapacitás fenntartása mellett a feltártsági mutató az eddiginél gyorsabban fog 
emelkedni. Ennek igazolására összeállítottam az elkészült utak hossz- és 'költség
adatait (3. ábra). 

Ebből kitűnik, hogy 1 km főfeltáró út költségéből 2—5 km alacsonyabbrendű 
út készülhet. 

Az építés költségadatai tekintetében célszerűnek tartom az országos átlagnak 
a sajátjainkkal — úttípusonként — való összehasonlítását (4. ábra). 

Itt meg kell jegyeznem, hogy a Magasbakonyban épített III. o. utak 42%-a 
burkolattal készült, s ennek a költsége szerepel az önköltségadatban az országos 
átlaggal szemben, ami földpáiyára vonatkozik. Hogy ez a tény helyesen értékel
hető legyen, meg kell említeni, hogy a nagyon rossz tulajdonságokkal rendelkező 
lösz- és agyagtalajokon épült gyűjtőutak burkolására szinte az egész érintett te
rületen mindenhol ideális, folyamatos szemeloszlású kőanyag található. Ennek a 
lehetőségnek felismerése, fejtési technológiájának kidolgozása és az anyag kiter
jedt alkalmazása révén tudtuk ezeket a fülledékeny anyag mozgatása szempontjá
ból igen fontos utakat minden időben járhatóvá tenni. 

Hogy az önköltség — a 4. ábrából is leolvashatóan — az országos átlaghoz ké
pest kedvezően alakult, az a magasszintű munkahelyi vezetés mellett a gépek terv
szerű és maximális kihasználásának, valamint a robbantási technológiák állandó 
finomításának és széleskörű alkalmazásának tudható be. Mivel az erdészeti útépí
tés anyagigénye egész jelentéktelen, az állami mély- és útépítő iparral való ösz-
szehasonlitás nem egészen reális. Mégis — ennek a körülménynek ismeretében — 
érdemes ezt az összehasonlítást is megtenni. Míg az állami útépítésnél az 1 főre eső 
termelési érték 136 m/Ft, ez az erdőgazdaságok átlagában 112 m/Ft. Ezzel áll 
szemben az erdőgazdaságunknál elért 114 m/Ft-os 5 éves átlag, ami különösen fi
gyelemre méltó, mivel a társerdőgazdaságokkal szemben még a kőanyag sem je
lentkezik anyagköltségként, mivel azt általában profilból fejtjük. 

Az elmúlt 10 év mennyiségi eredményei és a vázolt várható rohamosabb út-
hossz-növekedés, valamint az ismertetett önköltségi adatok együttesen biztosíté
kot jelentenek arra, hogy a kitűzött program időben és költségben reális. 

Mivel azonban a feltárási tevékenység az anyagmozgatási folyamatok alaku
lásában, azok gazdaságosságában és hatékonyságában kell jelentkezzék, vizsgál
juk az előidézett változásokat a tényszámokon keresztül is. 

Az erdészeti anyagmozgatás gépesítésének előfeltétele a megfelelő úthálózat 
kiépítése. A feltáratlanság ellenére bevezetett nagymértékű gépesítés súlyos kö
vetkezményei közismertek és talán ez a negatívum a legalkalmasabb arra, hogy az 
úthálózat sűrűsödésének a gépesítés fejlődésére gyakorolt hatását érzékeltesse. 
Erdőgazdaságunk anyagmozgatási struktúráját az 1957—64. évekre vizsgálva a 
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számok azt bizonyítják, hogy a szállítópályák elkészültével arányosan nőtt a gépi 
anyagmozgatás volumene és eltolódott az egyes anyagmozgatási fázisok részará
nya. Meg kell említeni, hogy az anyagmozgatási adatok az egész erdőgazdaságra 
vonatkoznak, holott a feltárási tevékenység csak a kezelési terület 76%-ára — a 
hegyvidékre — terjedt ki, tehát a technológiák a terület 24%-án nem változhattak. 

Az 5. ábrán az anyagmozgatás eszközök szerinti megoszlását tüntettem fel, az 
összes mozgatás százalékában. 

A szállítás struktúrája — az egyes szállítási fázisok egymáshoz való viszonya 
— is lényegesen megváltozott. A z útviszonyok javulásával csökkent a kiszállítás 
mennyisége, ezzel arányosan növekedett a közelítéssel utak mellé kimozgatott fa
tömeg (6. ábra). 
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A két oszlop adatainak összevetése azt. jelenti, hogy csökkent az erősen mun
kaigényes rakodással járó kiszállítás és helyébe a közelítés lépett be nagyobb súly-
iyal. Ha ezek mellé még figyelembe vesszük, hogy a közelítés átlagtávolsága ma 
0,42 km, a kiszállításé pedig 2,00 km, akkor ebből is lemérhető ennek jelentősége. 
Az útépítésnek az anyagmozgatásra gyakorolt kedvező hatását mutatja az is. 
hogy az egy m 3 faanyag mozgatására fordított gépi idő a vizsgált időszakban az 
összes mozgatott fatömegre vonatkoztatva 22%-kal, a szállítás-fázisra vonatko
zóan 31%-kal csökkent. 

A z erdőgazdaság törekvése, hogy a jelenleg még nagymértékben három sza
kaszos anyagmozgatási folyamatot két szakaszosra csökkentse, valamint az eset
ben, ha a két mozgatási szakasz közvetlen kiszállításból és szállításból tevődik ösz-
sze, a kiszállítás közelítéssé alakuljon. Ezt a tendenciát tükrözi az utóbbi évek gép
beruházási irányzata, valamint a gerinchálózat elkészültével évről évre jelentősen 
emelkedő évi útépítési hossz-növekedés, ami a gépkocsiknak a vágásterületekig 
való behatolását teszi lehetővé. 

összefoglalva megállapíthatjuk, hogy erdőgazdaságunk helyesen ismerte fel 
— az elsők közt — az erdőfeltárásban rejlő nagy lehetőségeket. A z azóta eltelt 10 
év alatt épült sok kilométer erdei út a gazdálkodás minden területén érezteti ha
tását, de a sok száz dolgozó is nagyobb munkaeredményekkel hálálja meg, hogy — 
egyelőre még csak személyszállító tehergépkocsikon — naponta fáradtság nélkül 
érkezhetnek munkahelyükre. A következő évekre tervbe vett úthálózat-fejlesz
tési program pedig biztos záloga annak, hogy gazdasági eredményeinket tovább 
tudjuk javítani. 

2 000 000 m !-re rúg Ausztriában a tavaly novemberben és idén februárban keletke
zett széldöntvény. A károk felszámolása érdekében az állam rövidlejáratú hitelek nyúj
tására, szállítási kedvezményekre és a kivitel megkönnyítésére kényszerült. 

(ALLG. FORSTZEITUNG 1967. 6. sz. — Ref.: Jérörae R.) 


