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Nevezetes napok, történelmi jelentőségű évfordulók közepett ünnepeltük első 
ízben a Szombathelyi Erdőgazdaság dolgozói a legmagasabb erdészeti kitüntetést, a 
Minisztertanács — SZOT Vörös Vándor zászlajának átadását. Sok év munkája kellett 
ennek eléréséhez. Az 1953. év óta ötször volt az erdőgazdaság élüzem. Fűtött bennün
ket az a tudat, hogy minden forint értéktöbblet erősíti a népgazdaságot és közvet
lenül, vagy közvetve, d e anyagilag is részesülünk belőle. 

Munkánkat irányelvként vezérelte az 1954. évben megjelent minisztertanácsi ha
tározat alapján kidolgozott fejlesztési tervünk. Minden év eredményeit, hibáit e le
mezve találtuk meg a módját annak, hogy a vezetés mögé az átlag 1900 dolgozó fel
sorakozzék. Évről évre reálisabb tervet tudtunk készíteni, de az 1957/58. gazdasági 
évi tervünk a reális volta mellett is feszítettebb volt, mint bármikor. Mikor a jóvá
hagyott tervet lebontottuk, sokan szavakba öntötték, hogy a tervet nem tudják telje
síteni. Azonban a vállalat vezetősége, a pártszervezettel, a szakszervezettel együtte
sen eloszlatta az ingadozást é s ennek az eredménye a terv teljesítése, i l letve túltel
jesítése lett. 

Az elmúlt gazdasági é v I. félévekor úgy látszott — főleg a fagyártmányterme-
lésben — hogy a tervet n e m tudjuk teljesíteni. Nem kellett azonban külön harcot 
folytatni azért, hogy megszervezzük a három műszakot, mert minden fagyártmány-
termelő üzemünk vezetője ezt saját maga is megszervezte. A II. fé lévben n e m elé
gedtünk meg azzal, hogy havonta értékeljük a terv mennyiségi teljesítését, hanem 
hetekre bontottuk le minden ágazatnál az elvégzendő feladatot, nemcsak mennyiség
ben, hanem költségben ds, s ellenőriztük, hagy az elvégzett munka hozza-e a terve
zett értéket. Az eredmény nem maradt el: a tervezett vállalati nyereséget túlteljesí
tettük, 8 108 000 Ft-os előírással szemben 8 776 000 Ft-os nyereséget értünk el, ami 
668 000,— Ft többletet jelent. Kitermeltünk a gazdasági éviben 69 738 m 3 fát, ez 
100,5%-os teljesítésnek felel meg. Figyeltünk arra, hogy a véghasználati termelésből 
megtakarítást érjünk el. A véghasználati termelésit így 93%^ban teljesítettük, meg
takarítóiunk 2430 m 3 értékes fát, ezt a gyérítésekben termeltük ki, 8% túlteljesítés
sel. Emellett cikkenként is teljesítettük értékesítési tervünket. Az iparifa kihozatali 
7,9%-kal teljesítettük túl, a fagyártmánytermelés révén. A tervezett iparifa kihoza-
tal 55,4% volt, ténylegesen elértünk 63,3%-ot. Igy a népgazdaságnak 5191 ms-rel több 
ipariját adtunk. A kitermeléskor nemcsak az iparifa túlteljesítésére törekedtünk, ha
nem a hosztoliáeban a magasabb értékű választékok elérésére, s ez jelentősen javí
totta az eredményt. 

Különös figyelmet fordítottunk az úgynevezett kiemelt anyagok, gyártmányok 
termelésére, tudván, hogy ez mind az erdőgazdaság, mind a népgazdaság szempont
jából előnyös. Ilyen volt többek között a szőlőkaró, ezt mi 21%-kal teljesítettük túl, 
terven felül 85 250 db szőlőkarót adtunk a népgazdaságnak. Ugyancsak túl
teljesítettük a parketta termelési és értékesítési tervünket is 19%-kal, 89 m 3 mennyi
ségben. A bányabélésanyagot 6%-kal teljesítettük túl. Megmozgattunk 109 000 m 3 

fát és a szállítási költségekben 1,12 Ft-os megtakarítást értünk el m 3 -enként . Csak fű
részrönknél n e m értük el a tervezett minőségi megoszlást, s ez eredményrontó té 
nyezőként hatott. 

Magtermelési tervünket túlteljesítettük. Fenyőmag pergetési előirányzatunkat 
111%-ra teljesítettük. Ez hozzásegített bennünket ahhoz, hogy a magtermelésben ter
vezett nyereséget is túlteljesítettük. A magpergetésfoen alkalmaztuk a Hárs—Ferenczy-
féle újítást, a magpergető cserények átépítésével jobb lett a tobozból a kihozatal. 
Csemetetermeléisüink az aszályos idő ellenére is jó volt. A közmondás is azt mondja, 
hogy ki korán kel, aranyat lel; mi időben elvégeztük a csemetekerti vetéseket, isko
lázásokat, s ez jó alap volt ahhoz, hogy a csemeték a szárazsággal szemben jobban 
ellen tudjanak állni. Persze ez egymagában n e m volt elégséges, hanem május végén, 
június elején az öntözés kérdésében is állást kellett foglalni, választani kellett költ
ségkihatások és eredménytelenség között. Erdőgazdaságunk 'területén a vörösfenyő 
kivételével általában nem szoktunk öntözni, d e i lyen laszályos tavasz, i l letve nyárelő, 
mint az elmúlt évben volt, nem fordult m é g elő. Voltak egyes erdészek, akik nem 
akartak öntözni, bízva abban, hogy majd csak lesz eső. Utasítással kellett elrendelni 
az öntözést, s megérte ez a költséget, mert a csemetetermelés közel egy millióval ja
vította mérlegünket. Ennél még fontosabb, hogy az 1959. évi erdősítéshez szükséges, 
jó minőségű csemete rendelkezésünkre áll. 



Erdőgazdaságunk teljesen önellátó csemetében. Kiemeltünk 45 millió db cseme
tét, exportra szállítottunk 2 milüó db iskolázott lucfenyő-csemetét. A kiemelés költ
ségeit 12%-kal csökkentettük. Az év alatt 1992 ha erdőfelújítást, 530 ha erdőtele
pítést, 208 ha fásítást végeztünk el, összesen 5%-°s önköltségcsökkentéssel. 12 984 fm 
vadvédelmi kerítést létesítettünk a tervezett 18,80 Et fmnkénti költséggel szemben 
8,80 Ft-al. Üjítás alapján vascső és betontömb kombinációját alkalmaztuk az osz
lopok helyett. A fogatgazdaság fenntartása érdekében fokoztuk a mezőgazdasági nö
vények termesztését. A mezőgazdasági ágazatban 195 000,— Ft-os eredményjavulást 
értünk el az előző évek eredményromlásával szemben. A búzában a 12,6 q/ha-onkén,ti 
tervet 0,8 q-val, őszi árpában a 17,4 q/ha-it 4,5 q-val, zabban a 14,2 q/ha-t 3,0 q-val 
túlteljesítettük. Betakarítottunk 50 vagon réti é s erdei szénát, így szálastakarmány
ban önellátók vagyunk, sőt feleslegünk is van. Ez év januárjában a termelőszövet
kezetek megsegítésére 17 vagon szénát átadtunk. 

Az elmúlt gazdasági évben 1912 munkással dolgoztunk átlag. Ha összehasonlítást 
teszünk 1S56/57. gazdasági évvel, akkor megállapítható, hogy a gazdaság pénzügyi 
eredménye mellett javult a dolgozók keresete, szociális és kulturális helyzete is. A 
munkások évi átlagkeresete megközelítette a 12 000,— Ft-ot. Munka- és védőruha 
beszerzésére 450 000,— Ft-ot fordítottunk. Kőszegen 360 000 Ft-os munkásszállást épí
tettünk, lakások felújítására és karbantartására 623 000 Ft-ot fordítottunk. Segély 
címén kifizettünk 114 000 Ft-ot. Jutalomban részesítettünk 420 dolgozót, kifizettünk 
167 000 Ft-ot. A gazdasági tervek túlteljesítése révén kifizettünk 555 000 Ft prémiu
mot. Ingyen üdülésre elküldtünk a vállalat költségén 10 dolgozót. Nyereségrészese
dést kifizettünk 430 000,— Ft-ot. Emelkedett a munka termelékenysége, csökkent az 
önköltség. Az 1956/57. évben 1 munkásra eső termelési érték 27 976 Ft volt, 1957/58-
ban 38 413,— Ft; az egy munkaórára eső termelési érték 11,43 Ft volt, most 13,54 Ft; 
a 100 Ft munkaibérre eső termelési érték 308,— Ft volt, most 349,— Ft. Megállapít
ható tehát, hogy az egységre eső termelési értékek az előző évhez viszonyítva emel
kedtek. Az emelkedésben nagy része van a gépeknek: 15 db. motorfűrésszel dolgoz
tunk, 112%-os tervteljesítéssel. De nemcsak a mennyiségi tervüket teljesítették túl 
a fűrészgépek, üzemanyagban is megtakarítást értek el. Jelentős volt vontatóink és 
lánctalpasaink munkája. Általában kapcsolt szállításokat alkalmaztunk, így az ener
giaköltség a tervezeten belül valósult meg. 

Mindenek elé helyeztük, hogy a dolgozókat óvjuk a balesettől. Így elértük, hogy az 
előző évhez viszonyítva 7 fővel kevesebb dolgozó szenvedett balesetet; 30 napon túl 
gyógyuló baleset nem fordult elő. Az év elején megtartott munkavédelmi ankéton 
pontosan meghatároztuk, hogy kinek mi a teendője annak érdekében, hogy az óvó
rendszabályok alapfeltételei biztosítva legyenek, kinek mit kell ellenőrizni, hogy a 
dolgozók azokat be is tartsák. Jelentősen megszilárdítottuk a társadalmi tulajdon 
védelmét. Feljelentést 104 esetben kellett tenni, nagyobbrészt szabálysértés elkövetése 
miatt. A rendőrség segítségével, a dolgozók bevonásával elértük, hogy nagyobb lopás 
az erdőgazdaság területén nem fordult elő. 

Ha összefoglalnám, hogy az eredményeknek mi volt a mozgatója, azt kell mon
danom, hogy sikerült az előző évekhez viszonyítva a dolgozók lelkesedését fokozni és 
megnyerni szívből a munka mellé, a vezetők támogatására. Az alapot azzal adtuk 
meg, hogy a tervet részleteiben, mennyiségben, önköltségben is lebontottuk. Ennek 
alapján megvolt a lehetősége annak, hogy egészséges, a dolgozóktól kiinduló ver
senyszellem alakuljon ki, hisz minden munkaterületen ismeretes volt, hogy mi a 
teendő. Keresték annak a módját, hogyan lehet azt túlteljesíteni. Mozgató erőnek 
használtuk fel a céljutalmak lehetőségeit és a prémiumfeladatokat is úgy alakítottuk 
ki, hogy elérhető legyen, de mindenkitől alapos munkát kívánjon. Mindezek mellett 
— nem utolsósorban — mindenütt ott voltak az alapszervezet kommunistái, akik 
fáradságot n e m kímélve, az ügy érdekében hallatták szavukat. 

Az elmúlt év alatt valamennyi erdőgazdasági dolgozónak feszítetten kellett dol
gozni, de csak így sikerült közös erővel, tervszerű munkával ezt a nagyon szép ered
ményt elérni. 

A Journal of Forestry 1958. évi 11. száma, amely a genetika időszerű problémáit 
foglalja össze, a magplantázsokkal foglalkozó cikkében hivatkozik Bánó István két 
tanulmányára. Közli Bánó I. tapasztalatát, amely szerint a plantázsok az első 5—10. 
évben termőre fordulnak, de egyes esetben mái- az egy éves oltványokon is jelennek 
meg tobozok. 


