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Ft 
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59—9241 
59—9172 
59—9202 
59—9114 
59—9113 
59—9191 
59—9081 
59—9043 
59—9042 
59—9004 
59—9144 
59—9151 

HIAB 193-as lökődugattyú 
Csepel 420 önindító mellső fedél 
Csepel 705 rezgéscsillapító tányér 
Bordástengely a tengelykapcsolóhoz 
D—4KB mellső féltengely 
TJE 28 kardánkereszt 
Szalagfűrésztengely 
Csepel 350 peremes tárcsa 
Csepel 350 pittman teng. 
Zill 130 tengelycsonk 
Közelítő kerékpár keréktengely 
Stihl Contra lánckerékfedél 

5130 
140 
556 
480 

4290 
822 
239 
316 
462 

1256 
136 
155 

548 
34 

116 
62 

496 
92 
36 
38 
62 

162 
24 
18 

A felújítási költségek az új alkatrész árának átlagosan 10—15%-át teszik ki és az 
egyéb munkákat is, mint pl. menetutánvágás stb. magukban foglalják. A jelenlegi fel
újítási költségek nagyobb sorozat esetén csökkenthetők. Ez idő szerint még aránylag 
drágán dolgozunk, miután egyrészt a műhélyi dolgozóknak időt kellett hagyni a tech
nológia alapos megtanulására, így kezdetben a munkájukhoz több időráfordításra volt 
szükség, másrészt az induláskor a kemencék elektromos energiafogyasztásával szem
ben a felújított alkatrészek darabszámának egyidejűsége alacsony volt. Számításunk 
szerint a műszaki erdészetünkben létesített műanyagos műhely létesítési költségei e g y 
év alatt megtérülnek. 

JJbanau fi.: nPHMEHEHHE HAnJTABJTEHHOrO nOJIHAMHAA B PEMOHTE AETAJTEfl MA
UIHH. 

MeweKCKHft j iecxos opraHH30Bajr peMOHT AeTajieft MauiHH n y T e M npHMeHeHHfl HanjiaBjieHHoro no-nnaMHAa. 
M3HomeHiibie AeTajíH (tjopMMpyioT pe3aHneM, Ha noBepxHOCTb HanASBABiOT njiacTMaccy, noTOM o6pa6oTKOM n y 
TeM pe3aHHH npHAaiOT OpHTHHajlbHblH 3aB0ACK0H pa3Mep. 3aTpaTbI TaKOrO OÖHOBJieHHH COOTBeTCTByiOT B cpeA-
HeM 10—15% npoAa>KHOH ueHbi HOBOH AeTajin. OöopyAOBaHHe uexa cMOHTnpoBaA necxo3 , pacxoAbi no ero co-
3AaHHK) OKynnTCH 4epe3 roA. 

Gyapay J.: DIE A N W E N D U N G ANGESCHMELZTER F O L Y A M I D É N IN DER ERNEUERUNG 
VON MASCHINENTEILEN. 

Im Staatlichen Forstwirtschaftsberiebe Mecsek hat man sich zur Erneuerung der Maschinen-
teále durch Anschmelzen von Folyamidén eingerichtet. Die verchleássten Bestandteile werden 
durch Frásen reguliert. Danach wird auí ihre Oberflache Kunststoffstaub aufgeschmelzt und 
durch Frasen auf die ursprünglichen Werksabmessungen bearbeitet. Die Kosten einer solchen 
Erneuerung belaufen sich im Mittel auf 10 bis 15 Prozent des Preises der neuen Bestandteile. 
Der Erneuerungsapparat wurde háuslich hergestellt, die Investitionskosten der Werkstátte kehren 
in einem J a h r zurück. 

A bértömeggazdálkodá s mint közgazdaság i szabályoz ó 

Bár a sajtó eddig is gyakran foglalkozott a bérgazdálkodás szerepével, még
sem tartom érdektelennek ismét felvetni, mert e közgazdasági szabályozó olyan 
módon hat még a nyereségszemléletre is, amely feltétlenül szükségessé teszi a 
teljes tisztánlátást. Ehhez szeretnék szerény gondolataimmal hozzájárulni. 

Az erdőgazdaságokban a bértömeg jogosultság megállapításának bázisadata 
az 1966/67. gazdasági év átértékelt tervezett teljes termelési értéke és korrigált 
béralapja. Ahány százalékkal emelkedett a teljes termelési érték 1968-ban, any-
nyiszor 0,35%-kal nőtt a bér jogosultság. 

Az erdőgazdaságok vezetői csak olyan célt tűzhettek ki, hogy a dolgozók 
jövedelme 1968-ban ne legyen kevesebb, mint az előző évben volt. Ehhez vi
szont magasabb nyereségre van szükség, mint a bázis időszakban, mert a része
sedési alap kategóriákra bontása lényeges eltolódást okozott, s ez azonos része
sedési alap esetén a nagyobb százalékot kitevő fizikai dolgozóknál nagymérvű 
csökkenéssel járna. Így a szükségszerűen magasabb részesedési alap magasabb 

TŐTH ISTVÁN 



nyereséget, nagyobb bértömeget feltételez, amihez nagy volumennövelésre, vagy 
a termelés szerkezetének a nyereség képzésre pozitíven ható változására van 
szükség. És itt van a bérrendszer buktatója. 

Ugyanis a termelés volumennövelése esetén a bér jogosultság növekedése 
csak abban az esetben fedezi a bérszükségletet, ha a növekedés bérszükséglete 
nem haladja meg a 12—14%-ot. Itt azt is kell tudni, hogy a kisebb mérvű volu
mennövelés általában nem jár alkalmazotti létszámnövekedéssel, így a fizikai 
bérnövekedés (kiemelve az összes bruttó bérből) aránya a 20—24%-ot is veszély 
nélkül elérheti. A számításokat célszerű mindig ilyen értelemben is elvégezni, 
mert különben könnyen téves vágányra juthatunk. 

Természetesen előbbieket mindig annak függvényében kell vizsgálni, hogy 
a változás milyen módon hat magára a nyereségtömegre. 

Az eddigi gondolatok alapján azt hiszem kimondható, hogy minden olyan 
gazdasági intézkedés előtt, amely az éves alapprogram változását tervezi, a kö
vetkezőket kell vizsgálni: 

1. az intézkedés termelési érték volumennövelő (vagy csökkentő) hatása 
összegszerűen; 

2. a változás milyen mértékben hat a bértömeg összegére; 
3. a változás összegének hány százaléka a nyereség; 
4. a változás összegének hány százaléka bérszükséglet (a bér jogosultság fe

letti bérszükségletet a részesedési alapból kell fedezni); 
5. az előbbi négy tényező hogyan hat az állandó dolgozók bérére, az éves 

részesedési és fejlesztési alapra. 
Hangsúlyozottan kívánom megjegyezni, hogy a jelzett vizsgálatokat, számí

tásokat sohasem magára a termelési érték volumenváltozására kell elvégezni, 
hanem az éves alapprogram vonatkozó adataival összesítve. Ha ugyanis a vál
tozás számítását elkülönítve végezzük el és annak végszámait adjuk hozzá az 
éves alapprogram végszámaihoz —• más eredményhez jutunk, mint az összesített 
adatokból végzett számítás alapján. 

Egy-egy lehetőség kapcsán gyakran igen gyorsan kell dönteni. Ezért cél
szerű elvégezni egy számítási sort, amelynek eredményeit táblázatba foglalva, 
vagy grafikonra felhordva — azonnal, vagy rövid idő alatt megállapítható a 
hatás. Mi a következő számításokat végeztük el: 

1. 100, 500, 1000, 1500, 2000 mFt termelési érték volumennövekedés az alap
programhoz viszonyítva. 

2. Minden volumennövekedéshez 10, 20, 30, 40%-os bérigényesség. 
3. Minden volumennövekedés után 10, 20, 30, 40%-os nyereség. 
4. Előbbiek összhatása a bérre, a részesedési és fejlesztési alapra. 
Volumencsökkenést nem számoltunk, abból az elvből kiindulva, hogy mind

azt, amit az éves alapprogramban megvalósítani terveztünk, végrehajtjuk, még 
akkor is, ha annak kihatása az eredményre kedvezőtlen. 

A jelzett öt számítási sor 80 variációt tartalmaz, mert egy sorhoz 4 X 4 = 
= 16 variáció tartozik. Igaz, igen nagy mennyiségű számítást kell elvégezni, 
de megéri. Megéri, mert egyrészt olyan összefüggéseket tár fel, amelyekre anél
kül alig lehet rájönni, másrészt igen megkönnyíti a tisztánlátást és megakadá
lyozhat kedvezőtlenül ható döntéseket, egyben lerövidíti a döntési időt. 

A számítások elvégzése után az alábbi következtetéseket vontuk le: 
1. Az a volumennövelés, amely 12%, vagy ennél kevesebb bérigényű, és ter

melési értékben legalább a szűkített önköltséget hozza, a részesedésre csak ja
vító hatású lehet. 

2. A 20% bérigényű és 20% nyereséget produkáló volumenváltozás a rontó 
és javító hatás tekintetében határértéknek számít. 



3. A 30% bérigényű volumenváltozás csak abban az esetben rontó hatású, 
ha abból a nyereség legalább az 50%-ot eléri. 

4. A 40% bérigényű munkákhoz már legalább 75% nyereségnek kellene 
tapadni — ilyen lehetőség valószínűtlen — ezért ilyen emelés végrehajtása a 
dolgozók jövedelmét csökkenti. 

5. Minden volumennövelés, amely nem hat negatívan a nyereségtömegre, a 
fejlesztési alapot növeli. 

6. A változás lineáris. 
Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy a volumenváltozás (növelés) ha

tását úgy is kell vizsgálni, hogy a többletfeladat saját dolgozókkal megoldható-e, 
vagy ahhoz új dolgozók beállítása szükséges. A többlet bér és részesedési alap 
(vagy csökkenés) a saját állandó gárdát mennyiben érinti. 

Az a szempont sem hanyagolható el, hogy egyes esetekben a változás az 
összes bér és részesedési alap szempontjából ugyan nem hoz csökkenést, de a 
többlet bérigényt a fizikai dolgozók merítik ki, ezzel viszont lényegesen csök
kenhet a részesedési alap, ami az l-es és H-es kategóriájú dolgozókat igen hát
rányosan érintheti. Ez a tényező a döntésre jogosult vezető elhatározását is lé
nyegesen befolyásolhatja, mert esetleg saját anyagi érdeke ellen kell döntenie. 

Az eddig elmondottak mindenképpen arra ösztönzik a vállalatokat, hogy 
minden lehetőséget megragadva, termelési költségeikben csökkentsék a munka
bér arányát, olyan volumenváltozásra vállalkozzanak, amely kedvezően hat a 
bértömegjogosultságra, de elhagyjanak olyan munkákat, amelyek esetleg kedve
zően hathatnak a nyereségtömegre, de csökkentik az összes dolgozók, vagy a 
dolgozók egy jelentős hányadának jövedelmét. Azt, hogy — különösen az utóbbi 
vonatkozásában — van-e ütközés a vállalati és a dolgozói, de főleg a vállalati és 
népgazdasági érdek között, azt ebből a pozícióból elbírálni nem lehet, bár ennék 
vizsgálata valószínűleg nem volna érdektelen. 

A bértömegszabályozás kihat a fejlesztés mértékére és irányára is. A házi 
kivitelű, viszonylag nagy bérigényű kivitelezés a végrehajtás évében, a nagy 
eszközértéket képviselő fejlesztés pedig a belépés után hat kedvezőtlenül. Az 
eszközérték növekedése azonos mennyiségű nyereségnél csökkenti a részesedési 
alapot és növeli a fejlesztési alapot. Példaképpen említem, hogy gazdaságunknak 
alkalma nyílt átvenni egy üzemet, amely évente egy millió körüli nyereséggel 
dolgozik. Ennek az üzemnek azonban igen magas az eszközértéke és ezért átvétel 
esetén a bázis módosítása nélkül a dolgozók részesedési alapja több mint a fe
lére csökkenne. Ezt a hátrányt nem hiszem, hogy ma egyetlen vezető is vál
lalná. 

A kivitelezéses munkák legtöbb helyen kedvezően hatnak a nyereségre, de 
— magas bérigényük miatt — kedvezőtlenül a dolgozók jövedelmére. Ezért most 
olyan tendenciákkal lehet találkozni, hogy a vállalatok adnak ki munkákat, 
mert ha kis mértékben az csökkenti is a jövedelmet, kedvezően hat a bérgazdál
kodásra. Pl. ha ma egy erdőgazdaság csökkenti saját gépállományát és a tsz-ek 
erősödése miatt munkát kereső gépállomásokkal köt szállítási szerződést, ese
tenként talán csökkenti nyereségét (ezzel fejlesztési alapját is), de növelheti 
dolgozói jövedelmét. Ezt a szemléletet ugyan lehet egyoldalúsággal vádolni (én 
sem mint követendőt vetettem fel), de ma még az erdőgazdaságok többsége 
munkaerőgondokkal küzd és azon igyekszik, hogy dolgozói jövedelmét a munka 
nehézségének arányában tudja alakítani. 

Rövid dolgozatommal nem törekedtem teljességre, csupán eddig kevésbé 
érintett szempontok felvetése és gondolatok ébresztése volt a célom. A leszűrt 
tanulságok elsősorban saját gazdaságunkra érvényesek, de általános érvényű 
törvényszerűségek is jelentkeznek, amelyek mindenütt hasznosíthatók. 


