
Összefoglalásképpen megállapíthatjuk, hogy mind a munkások, mind az al
kalmazottak béreinek, általában anyagi helyzetének alakulása tendenciájában 
helyes volt. A nominálbérek belső arányai és más szektorokban foglalkoztatott 
dolgozók bérszintjével való összehasonlítás alapján még további igényeink le
hetnek s ezért azok alakulásának figyelemmel kísérése s a tanulságok levonása 
alapvető közgazdasági feladat. Ezek realizálásának az útja és feltétele viszont 
olyan gazdálkodási eredményekhez fűződik, amelyek az új gazdasági mechaniz
musban jogalapot és megvalósítási lehetőséget biztosítanak az erdőgazdasági 
dolgozók javára is. 

M. AöOHbu: OOPMHPOBAHHE 3APnJIATbI H A P V r M X JlbrOT B JIECX03AX nOCJlE OCBO-
E O > K A E H H f l B E H f P M M 

OopMHpoBaHHe 3 a p n . n a T b i H Booöuie MaTepnanbHoro nonontemm KaK paöOMnx, Tan H wywauiHX 3a npo-
ineAintie 22 rofla B jiecHOM xo3HMCTBe no cpaBHeHnio c AP^TMMH oönacTnMn HapoAHoro xo3flíiCTBa 6bi.no npa-
BnnbHoe, önaronpníiTHOe. Ha OCHOB3HHH cpaBHeHHH BHyTpeHHeft n p o n o p u H H HOMHHanbHoü 3apnnaTbi c ypoB-
H e M 3 a p n n a ™ pa6oTHHKOB Apvrwx ceKTopoB TO BO3MO>KHO npeAbflBneHne Tpe6oBaHHH K noBbimeHHK) ypoBHfl 
3apnnaTM PSÖOTHHKOB írecHoro x03fliíCTBa 

Peann3aunn aToro OTHOCHTCH K TBKMM xo3flHCTBeHHbiM pe3ynbTaTaM, KOTopue HaííAyT BO3MOWHOCTH o c y -
UíeCTBneHHfl B HOBOM X03«HCTBeHH0M MexaHH3MC 

Abonyi I.: DIE GESTALTUNG DER VERLOHNUNG, DER SOZIALEN UND SONSTIGEN 
LEISTUNGEN IN DER FORSTWIRTSCHAFT NACH DER BEFREIUNG. 

Die Gestaltung der Löhne und i. alig. der materiellen Lage der Arbeiter sowie der Ange-
stellten folgte in den vergangenen 22 Jahren in der Forstwirtschaft auch im Vergleich zu an* 
derén Gebieten der Volkswirtsohaft einer richtigen Tendenz und war für die Interessierten 
g ü n s t i g . Auf Grund der inneren Proporüonen der Naminallöhne und des Vergleichs mit dem 
Lohnniveau der Werktátigen anderer Sektoren können noch wedtere Ansprüche bestehen, daraus 
Schlüsse zu ziehen ist eine volkswirtschaftliche Aufgabe. Ihre Realisierung knüpft sich a n 
solche Wirtschaftsergebnisse, die i m neuen System der Wirtschaftsführung Möglichkeiten zur 
Verwirklichung finden. 

Szovjet gépek a magyar erdőgazdaságban 
DE, R A D Ó G Á B O R 

Hazánkban a felszabadulás után kialakult társadalmi-termelési viszonyok 
az erdőgazdálkodással szemben is új igényeket támasztottak. A jelentkező fel
adatok elvégzése során mindinkább előtérbe került, hogy a gépek alkalmazása, 
és az erdőgazdasági munkák gépesítése szükséges. 

Már a gépesítés kezdeti időszakában, de a fejlesztés további szakaszaiban is 
a szovjet gépek és gépesített munkamódszerek döntő jelentőségű segítséget 
nyújtottak. A szocializmus építésének első szakaszában a népgazdaság faanyag
szükségletének biztosítása érdekében az erdőgazdálkodás akkori feladatai közül 
a fakitermelés volt a legfontosabb. Ezt a feladatot a szovjet gépek és módsze
rek segítségével tudtuk az erdők állagának megóvása mellett időben elvégezni. 
A vágásérett, sok esetben túltartott állományok feltárását segítették elő a toló
lemezzel felszerelt Sz—80-as traktorok, melyekkel az erdei útépítések föld
munkáinak elvégzésénél sok időt, munkaerőt és költséget takarítottunk meg. 
Ezek a traktorok egyszerű kezelésük, javításuk, üzembiztosságuk és magas telje
sítményük miatt még ma is az útépítéseink jól bevált alapgépei. 

A közelítési munkák gépesítését a KT—12 erdei közelítő traktorokkal és 
TL—3 csörlőkkel kezdtük meg, de az Sz—80, később az Sz—100 traktorok is al
kalmazást nyertek egyes vágásterületeken. Ezek a gépek a most mindjobban elő
térbe kerülő hosszúfás anyagmozgatás lehetőségeit már akkor biztosították. 

Ugyancsak a gépesítés kezdeti időszakában alkalmaztuk a ZISS tehergépko
csialvázra épített JANVAREC darukat, melyek a tehergépkocsikra, a traktoros 
pótkocsikra, valamint a vasúti kocsikra történő rakodásban nyújtottak segít
séget. 

http://6bi.no


A gyűjtőutak építési és karbantartási munkáiban alkalmazzuk a szovjet 
vontatott és motoros grédereket, melyek az erdőgazdaságok nélkülözhetetlen 
gépeivé váltak. Az ártéri erdőgazdaságokban, ahol a faanyagkoncentrálás lehe
tőségei a legnagyobbak, a TDT—75 típusú erdei közelítő traktorok és a DT—54 
lánctalpas traktor mocsár járó típusai dolgoznak. 

Az erdőgazdaságok tehergépkocsiállományának nagy részét a ZIL—130 tí
pusú tehergépkocsik alkotják. Ezek a gépkocsik, ha a hazai erdészettechnikai 
követelményeket minden szempontból nem is elégítik ki, hiányuk terveink tel
jesítését illetően nagy nehézségeket okozna. 

A rakodón belüli anyagmozgatásban mint önálló univerzális rakodó-anyag
mozgató gépek beváltak a markolóvillás szovjet emelőtargoncák, amelyek szá
mos kiváló tulajdonságuk, így a különböző követelményekhez való jó alkalmaz
kodó képességük, fordulékonyságuk stb. következtében terjedtek el. 

A gépesítés fejlesztésében a DRUZSBA motorfűrészek egy lezárt korszakot 
jelentenek. Ezek a könnyű egyszemélyes gépek a nehéz kétszemélyes motorfű
részek időszakát zárták le és nálunk mintegy 6—7 millió köbméter faanyag 

döntését és darabolását végezték el. Szakmunkásaink, technikusaink ezzel a 
típussal tanulták meg a fakitermelési munka alapvető technológiáit, ezzel vette 
kezdetét a brigádmunka kifejlődése, amit később a komplex brigádok kialakí
tása követett. A technika fejlődése azonban a motoros láncfűrészekkel szemben 
is magasabb követelményeket támasztott és egyre világosabbá vált, hogy fel
adataink megoldására nagyobb motor, illetve fűrészelési teljesítményre van 
szükség és a követelményeket az üzembiztosság, tartósság tekintetében is fo
kozni kell. 

Az erdőművelési munkákban is számos és jelentős szovjet géptípust alkal
mazunk. Az erdőfelújítási és telepítési munkák alapgépei az Sz—80, T—100 M 
lánctalpas traktortípusok, a PP—50 mélyszántó ekék változatai, a K—IA típusú 
tuskókiemelő gép, valamint az SzLCs és SzLN típusú ültető gépek. A T—200 M 
traktorra szerelt teraszkészítő gépet, a K2A hidraulikus tuskókiemelő gépet, 
továbbá az új csemetekerti vetőgépet még egyelőre kísérleti munkákban alkal
mazzuk. 

Az erdőgazdasági munkák szervezését, irányítását, a gépek karbantartását 
segítik elő az erdőgazdaságok GAZ és UAZ terepjáró gépkocsijai, amelyek 
ma a gazdálkodásban nélkülözhetetlenek. Érdeklődéssel kísérjük figyelemmel a 

1. ábra. SZ—80 lánctalpas traktor 



KrAZ—717 jelű kerettel és 4033 A jelű daruval felszerelt ZIL—257 típusú teher
gépkocsi technológiai, teljesítményi és gazdaságossági jellemzőit. 

A jövőt illetően a szovjet gépek alkalmazása terén az eddigieknél szélesebb 
lehetőségek állanak előttünk. A Szovjetunióban az SZKP XIII. Kongresszusa 
határozatainak végrehajtása során a műszaki fejlesztés meggyorsítása, a tudo
mányos kutatás széleskörű fejlesztése és az eredmények gyors üzemi alkalma-

2. ábra. KT—12 erdei közelítő traktor 

zása az erdőgazdálkodásban is a gazdasági hatékonyság állandó növelése érdeké
ben történik. Ebben a munkában alapvető szerepe van a szovjet Erdészeti és 
Faipari Tudományos Intézetnek (CNIIME), amely saját szerkesztő irodával, gép
kísérleti üzemmel és kísérleti erdőgazdaságokkal rendelkezik. Az utóbbi gazda
ságokban üzemi méretekben próbálják ki és ellenőrzik az új gépeket, technoló
giákat, melyeket a tudományos kutatás eredményeként bevezetésre javasolnak. 
Ezek a gazdaságok egyben a folyamatos továbbképzés iskolái is. A kreszteci kí
sérleti gazdaságban pl. az egy munkásra eső komplex teljesítmény 903 m 3 volt 
éves viszonylatban. 

Az intézet a fakitermelés közgazdasági és tudományos munkaszervezési fel
adatainak megoldása során kidolgozta a fakitermelés minden fázisára vonat
kozó főbb metodikai elveket, az új technikai és a távlati fejlesztésben szereplő 

3. ábra. DRUZSBA benzinmotoros láncfürész 

gépek gazdasági hatékonyságának meghatározására vonatkozó számítások me
netét és normatívákat, s ez a munka részünkre is nagy jelentőségű. A szovjet 
erdőgazdaságok munkájának elemzése során megállapították, hogy csupán a 
munkaszervezés javításával, a rejtett tartalékok felszínre hozásával legalább 12— 
15%-kal lehet a munka termelékenységét növelni, ami megerősíti ezirányú 
hazai elképzeléseinket is. 



A fakitermelés komplex gépesítésével, a nehéz és munkaigényes kisegítő 
munkáknál a kézi munka teljes megszüntetésével kapcsolatos fejlesztő munká
ban elsősorban a döntő-, közelítő gépcsoportok, a könnyű benzinmotoros lánc
fűrészek kidolgozására, a koncentrált alsórakodói munkák teljes gépesítésére és 
automatizálására, a traktorok és tehergépkocsik sokoldalú felhasználását bizto
sító berendezések létrehozására törekszenek. Különös figyelmet fordítanak a vé
kony faanyag és vágáshulladék ipari felhasználásának lehetővé tételére. Ez 
utóbbi célra alakították ki a DU—2 jelű aprítógépet, melynek üzembehelyezé
sével farost-, forgácslemezt, valamint a lakóház építéshez használt panel lapo^ 
kat gyártanak. 

A TDT—75 lánctalpas közelítő traktorra szerelt P—2 és P—19 jelű nagy
teljesítményű „fejfölötti" markoló-rakodógépek sorozatgyártását megkezdték. 
Jelentős változásokat eszközöltek a DRUZSBA—4 benzinmotoros fűrészen, kikü
szöbölve annak hiányosságait, növelték a teljesítményt, az üzembiztosságot és 

4. ábra. K2A hidraulikus tuskókiemelő gép 

a tartósságot, csökkentették a súlyt, a vibrációt és a zajt, ezzel az új motorfű
részt a tervezett jellemzőkig fejlesztették. Az új MP—5 jelű motorfűrész üzemi 
vizsgálatát most fejezik be és minden remény meg van ezek 1968-ban történő 
sorozatgyártására, ami részünkre nagy fontosságú. 

Az erdei útépítés racionalizálása céljaira a DET—250 jelű nehéz lánctalpas 
traktor munkagépeit tolólemez, árokásó és tuskókiemelő munkagépsorral (KBK 
—250) egészítették ki, amely mint megbízható és nagyteljesítményű gépsor az 
erdei útépítési, illetve tuskókiemelési munkáinknál bevezetésre tart számot. 

Az erdei keskenynyomtávú vasúti szerelvényekhez AU—5 jelű automata 
kocsikapcsolót hoztak létre, ami jelentősen csökkenti a balesetveszélyt és a sze
relvény összeállítására fordított időt. 

A koncentrált felkészítő helyek darabolási munkáira kidolgozták és soro
zatban gyártják a PLfí—3 jelű félautomata gépsort, amely a TH—1 adagoló 
transzportőrt, az AC—24 jelű lengő körfűrészt, a hossz beállítását végző Sz P—3 
padot és a vezérlőberendezést foglalja magában. 

A faanyag automatikus osztályozására a GSZÜ jelű gravitációs adagolót és 
az UUSz—ZM irányító berendezést gyártják. Mindkét gépsor kezelését 1—1 
ember látja el. 

A vékony faanyag darabolására az LD—2 jelű félautomata gépsort, a kér-
gezéshez az OK—36 kérgező gépet, hasításra a hasítógépet hozták létre. Vala
mennyi gép beilleszthető a transzportőrvonalba. 



A szovjet erdőgazdaságok alsó rakodói már magasfokú gépesítettséggel ren
delkező termelő üzemek, amelyekben a gallyazástól, a darabolástól kezdve a fa-
választékok és kész faáruválasztékok felhasználó felé történő továbbszállításáig 
minden munkát gépesítenek. A fejlesztő, kutató munka eredményei már lehe
tővé teszik, hogy a komplex folyamatos termelést biztosító gépsorokat széles
körű bevezetésre javasolják. 

A döntő-közelítő gépcsoportokat fűrészelő fejjel látták el, így a döntéstől az 
erdei rakodóra közelítésig a teljes műveletsort kézi munka nélkül, egy traktor
vezető végzi. Ezek a gépcsoportok arra hivatottak, hogy a vágásterületen a kézi 
munkát teljesen kiküszöböljék. 

A TT—4 új közelítő traktor felhasználásával állították elő az egyszerű fel
építésű és üzembiztos VTT—4 jelű döntő-közelítő gépcsoportot, melynek telje
sítménye 70—80 m 3 műszakonként 1 traktorvezetővel. A TM—55 és TM—75 jelű 
döntő-közelítő gépcsoportokra nem szereltek fűrészelő részt, ezért ezek kezelé
séhez két munkás szükséges. A döntőmunkás elvégzi a döntő fűrészelést, a trak
toros pedig speciális szerkezet segítségével a fát az utánfutójára emeli. Ennek 
a gépcsoportnak teljesítménye 40—50 m 3 műszakonként. 

5. ábra. PP—50 mélyforgató eke 

Összehasonlító vizsgálat alatt áll a 130 LE-s T—227 jelű erdőgazdasági ke
rekes traktor, a 205 LE-s KrAZ—224 jelű 25 tonna kapacitású gépkocsiszerel
vény, melynek eredményét érdeklődéssel várjuk. 

Az erdőgazdasági munkák hatékonysága sokban függ a munkakörülmé
nyektől és a balesetvédelmi technikától is. Ezért ezekre és a munkaegészségügy 
normáinak betartására az új szovjet erdőgazdasági gépek előállítása során külö
nös figyelmet fordítottak. Az erdőgazdasági munkások számára valamennyi kö
vetelményt kielégítő új védő-munkaruházatot („Lesz") dolgoztak ki. 

A szovjet erdőgazdaságok műszaki fejlesztésében elért hatalmas eredmé
nyek a hazai erdőgazdálkodás lényegesen eltérő viszonyai ellenére is hatással 
vannak további fejlődésünkre. Fejlesztési törekvéseink olyan megoldások felé 
irányulnak, amelyekben a nagytermelékenységű gépek és az ezeket kiegészítő 
berendezések, a legfejlettebb technológiák alkalmazásával a munka ipari jel
legűvé válik és a dolgozókról való fokozottabb gondoskodás biztosítható. Terve
zett alsó telepeinken, a koncentrált feladóállomásainkon, ahol a darabolás, osz-



tályozás, hasítás, kérgezés, aprítás, rakodás, belső anyagmozgatás stb. összes 
munkái gépesítésén és részleges automatizálásán kívül fontos feladat a tovább
szállításra nem kerülő faanyagoknak és választékoknak a telephez kapcsolódó 
vertikumokban történő feldolgozása, alapvetően szovjet gépek és berendezé
sek alkalmazásával számolunk. A fakitermelési, anyagmozgatási, a rakodási és 
az erdőfeltárási munkák fejlesztéséhez szükséges új, nagytermelékenységű gépek 
és gépsorok között számos új szovjet gép belépését tervezzük. 

Az erdők teljesítőképessége fokozását elősegítő erdőművelési munkák mű
szaki és technológiai színvonalának tervezett fejlesztésében az erdőfelújítási és 
erdőtelepítési, valamint talaj javítási munkafolyamatok gépesítése alapvetően 
szovjet gépeken nyugszik. 

Reméljük, hogy a magyar erdőgazdálkodás új műszaki fejlesztési koncep
cióinak megvalósítása során egyre több szovjet gép, gépsor, berendezés és tech
nológia fogja elősegíteni a fejlődést, az erdőgazdasági munkák termelékenysé
gének és gazdaságosságának növelését. 

M-P r. Pado: n P H M E H E H H E COBETCKHX MAUIHH B BEHTEPCKOM JIECHOM X 0 3 í t í í C T B E . 
Ywe B nepBOHa<jajibHbiií nepHog MexaHH3au,HH, HO H B Aa-nbHeiluiHH nepHOA MexaHH3aiinH H B nanbHeií-

u i H í i nepnon pa3BHTn> i coBeTCKHe MaiuHii H paOoMHe MeTOAbi OKa3ajiH pemaroinyio noiMomb. OrpoMHbie pe-
3YJlbTaTbI, AOCTHTHYTble n p H TeXHHMeCKOM pa3BHTHH COBeTCKOrO C0K)3a B JieCHOM X03HÍÍCTBe, OKasaAH H OKa3bI-
BaioT SoAbuiyio noMomb B AanbHeHuieM pa3BHTHH BeHrepcKoro neCHoro xo3HHCTBa. ripaKTMKa Hacroímtero 
BpeMeHH H OCHOBa pa3BHTHÍl KüK B JteC0n0JIb30BaHHH TaK, H B JieCOBOACTBe B OÖJiaCTH MeXaHH3aiIHH B OCHOBHOM 
nocrpoeHa Ha coBeTCKtix MauiHHax. 

Dr. Radó G.: SOWJETISCHE MASCHINEN IN DER UNGARISCHEN FORSTWIRTSCHAFT. 
Die sowjetischen Maschinen und Arbeitsmethoden bedeuteten schon in der ersten Etappe 

der Mechan'isierung, aber auch im darauífolgenden Abschnltt der Entwicklung eine aus-
schlaggebende Hilfe. Die máchtdgen Erfolge, die in der technisohen Entwicklung der sowjeti
schen Forstwirtschafiten erzielt wurden, waren und sind trotz der wesentlich verschiedenen 
Verhaltnissen der heimischen Fonstwirtschaft von grossem Einfluss auf ihre Weiterentwicklung. 
Unsere derzeitige Praxis und Entwicklungsvorhaben im Bereiche der Meohanisderung der Holz-
nutzung wie auch des Waldbaues beruhen grundsátzlich auf den sowjetischen Maschinen. 

A szovjet erdészeti irodalom szerepe 
Magyarországon 

K O L O S S V Á R Y S Z A B O L C 5 N S — H I L L E R I S T V Á N 

A szovjet—magyar erdészeti tudományos kapcsolatok és irodalmi csere
kapcsolatok jóval korábbiak, mint ahogy általában feltételezik. Ez egyrészt 
nyilvánvalóan annak is köszönhető, hogy még az első világháború előtt jó kap
csolatok alakultak ki a két ország kutatói között, amelyre az Erdészeti Kutató 
Intézetek Nemzetközi Szövetségének kongresszusai adtak lehetőséget. Ezekre 
vezethető vissza pl. Roth Gyulának G. F. Morozovval való személyes kapcsolata, 
levelezése és az a tény, hogy Roth már 1908-ban — G. F. Morozovnak 1914-ben 
Brüsszelben az oroszországi talaj vízkutatásról tartott előadását megelőzően — 
javaslatot tett a hazai talajvíz-megfigyeléseknek az orosz módszer szerint való 
kiépítésére. A Szovjetunió a második világháború előtt a Nemzetközi Szövetség
nek 1929-i stockholmi kongresszusán vett részt utoljára. A két ország és kutatói 
között azonban nem szakadtak meg a kapcsolatok, sőt bizonyos tekintetben bő
vültek. Előkerültek az elmúlt időszakból azok a dokumentumok, amelyek bizo
nyítják, hogy a soproni Bánya és Erdőmérnöki Főiskola már 1927-ben a Szov
jetunió több felsőoktatási intézményével és tudományos intézetével tudományos 
folyóiratcserét kezdeményezett és folytatott. A tudományos cserekapcsolatokat 


