


Vendégszerkesztő: dr. Ébli György A Z E R D Ő 
T A R T A L O M : 

„A fagazdaság közgazdasági kérdései" a Gazdaságtani Szak
osztály konferenciája 529 

Megnyitó 529 
Dr. Madas András: A hosszútávú tervezés közgazdasági alap

jai 531 
Váradi Géza : Ágazati rendszerre épülő kSzép- és rövidtávú 

tervezés 539 
Halász Aladár: A vállalati tevékenység közgazdasági szabá

lyozása 545 
Dr. Keresztesi Béla: A közgazdasági kutatások összhangjának 

megteremtése a fagazdaság területén 551 
Jíerneczki István: Szervezés és gazdálkodás 554 
Dr. Hagy László: A vállalati tervezés fejlesztésének kérdése... 555 
Vida László: A faterniesztés vállalati hatékonyságának foko

zása 558 
Dr. Szabó Károly: A fűrészipar, a fafeldolgozás gazdaságossága 500 
Dr. Márkus László: Milyenek a munkahelyi vezetők? 564 
Illyés Benjámin: A hálóstervezési eljárások erdőgazdasági al

kalmazásának lehetőségei 565 
Kotány György: Az üzem- és munkaszervezés mint a termelé

kenységfokozás eszköze 566 
Király László: A vállalati, ágazati szintű információs rendszer, 

és az elektronikus adatfeldolgozás 508 
Hozzászólások és zárszó 570 
Címlapon: Nemzetközi lucfenyő származási kísérleti telepítés 

a Mátrában (Foto MTI) 
Hátlapon: Az úttörők hagyományos karácsonyfájának felállí

tása az országházban (Foto MTI) 

C O f l E P J K A H H E 
„3K0H0MHMecKne Bonpocw nccHoro xoanítcTBa", KOHíJiepeH-

UMH OTnejieHHH S K O H O M H K H 529 
JX-p Álatíaw A.: SKOHOMMMCCKHC ocHOBbi ncnrocpoMitoro nna-

HH pOBaHMH 531 
Bapadu r.; CpenHC- H KpaTKOcpoMHoe nnaiiHpoBaiiHe, O C H O -

BaHHOe Ha orpac/ieBOíí CHCTCMC 539 
Xanac A.: SKOHOMHMecKoe peryjiHpoBaHHe nenTCnbnocTH 

npennpHHTHtí 545 
JX-p Kepecmeum B..- Co3naHHe comacoRaHHOCTH HCcnenoBaHHH 

no 3 K O H O M H K C 551 
XepfeuKU M.: OpraHM3íiuHR H XO.-ÍHHCTBO 554 
JX-p Hndh JI.: Bonpocbi pa3BMTH« nnaHHpOBaHHfl Ha npcnnpH-

H T H H X 555 
Buda JI.: nonhiinenHe 3(f:(|>eKTMBHOCTH npcnnpHíiTHH no Bbipa-

uiHRaHHio ncca 558 
JX-pCaflO H.: 3K0b?0MH'lH0CTb JieCOnHJlbHOH npOMhlUJJICHHOCTH 

nepepaöOTKH npeRecHHbi 560 
JX-p Alapfcyui Jl.: KaKOBbi pyKOBojiHTejiH paőOMMMH MCCT3MHV 564 
HAJlbeiU B.: Bo3MO>KHOCTM neC0X03flMC1BCHH0r0 npHMCHCHHÍl 

npHtMOB no ccTepoAiy n/iauHpopaHHio 565 
Komán /7b..- OpraHM3auMH npon3BoricTPa H Tpyna, Kan cpen-

CTBO nOBblUJCHHÍl npoM3BOJIH1 ejlbHOCTH 566 
Kupajib Jl.: CHCTCMÜ HH<t>opMaunH Ha ypoBHe npejinpuRTHn, 

OTpacjtM M nepepaőoTKa naHHbix c noMonibio sjitKipoHHOÍi 
TCXHHKH 568 

ripeHMH M 3aKjuoMMTejibH0e cnoBO 570 

CONTENTS 
„ECONOMIC PROBLEMS OF THE TIMBER ECONO-

MY", on the conference organized by the économie 
section of the National Forestry Association . . . . 529 

Dr. Madas. A.: The économie basis of long-term p l a n -
ning 531 

Váradi. G.: Médium- and long-term planning based 
upon the interrelations betvveen the économie bran-
ches 539 

Halász, A.: Économie regulation of the companies' ac-
tivity 545 

Dr. Keresztesi, B.: Harmonization of the research acti-
vities in the field of economy 551 

Herneczki, / . : Organization and management . . . . 554 
Dr. Nagy, L.: Somé aspects on improving the c o m 

panies' planning work 555 
Vida, L.: The profitability of timber growing írom 

the companies' point of view and its increase . . . . 558 
Dr. Szabó, K.: The profitability of sawmilling and 

timber processing in generál 560 
Dr. Márkus, L.: The leaders of vvorking teams and 

their responsibility 564 
Illyés. B.: Possibilities on forestry application of net-

work planning methods 565 
Kotány, Gy.: The organization of the workshops and 

their work. as a means of increasing the labour 
productivity 566 

Király, L.: The national and enteprisal information 
system and the electronic data processing 568 

Contributions and summary 570 

Az Országos Erdészeti 
Egyesület kiadványa 

A szerkesztő bizottság levél
címe: 1277 Budapest Pf. 17. 

távbeszélő száma: 150-624 
Szerkesztő: dr. Keresztesi Béla 

Szerkesztőségi főmunkatárs: 
Jérome René 

A szerkesztő bizottság tagjai: 
Balázs István, Budapest; 
Beck Antal, Pécs; 
dr. Birck Oszkár, Budapest; 
Boldizsár Antal. Miskolc; 
Botos Géza. Debrecen: 
Büttner Gyula. Esztergom; 
Deák István, Tamási; 
Erdős László. Budapest; 
Fila József, Budapest; 
Firbás Oszkár. Sopron; 
Gáspár Hantos Gaza. Budapest; 
Hatler Rudolf. Kaposvár; 
dr. Herpay Imre. Sopron; 
Iharos Frigyes, Veszprém; 
Imreh János. Budapest; 
John Ferenc, Eger; 
dr. Járó Zoltán. Budapest; 
dr. Káldy József. Sopron; 
Király Pál. Budapest: 
dr. Madas András. Budapest; 
Mészöly Győző. Budapest; 
dr. Radó Gábor, Budapest; 
dr. Sali Emil. Budapest: 
dr. Sólymos Rezső, Budapest; 
dr. Speer Norbert. Budapest; 
Stádel Károly. Győr: 
Tóth István. Budapest: 
dr Tóth Sándor. Budapest; 
Varr/a Ferenc. Sopron; 
Vida László, Szeged; 
Vörösmarty Zoltán, Tatabánya. 

Kiadja a Lapkiadó Vállalat 
(Budnpest VI.. Lenin krt. 9—11. 
Levélcím: 1906. Postafiók: 223.) 
Felelős kiadó: Siklósi Norbert. 
Kapják az Országos Erdészeti 
Egyesület tagjai, előfizethető 
még a Posta Központi Hírlap 
Iroda (1900 Budapest V.. József 
nádor tér 1.) és a lapterjesz
téssel foglalkozó egyes posta
hivatalok útján. Külföldön ter
jeszti a ..Kultúra" Könyv- és 
Hírlap Külkereskedelmi Válla
lat. H—1389 Budapest. Pf. 149. 

Az évi előfizetés ára 7 $. 
Példányszám: 6050 

1973 — 1980 
Révai Nyomda, Budapest — 

F. v . : Povárny Jenő 

Index: 25208 



0Í1.3(439.151) ; 634.0:338 

A fagazdaság közgazdasági kérdései 
A Gazdaságtani Szakosztály konferenciája, 

Budapest, 1973. október 11—12. 

Az Országos Erdészeti Egyesület Gazdaságtani Szakosztálya elméleti és gyakorlati 
szakemberek bevonásával kétnapos konferenciát rendezett a Magyar Tudományos 
Akadémia székházában. A programot több mint 300-an hallgatták meg. 

Az első napon dr. Keresztesi Béla akadémiai levelező tag nyitotta meg a 
konferenciát és látta el az elnök tisztét. A második napon dr. C zir áki József, a 
soproni Egyetem rektora elnökölt. Fontos érdek fűződik ahhoz, hogy a két napon 
elhangzott előadásokban, korreferátumokban foglaltak minél szélesebb körben isme
retesekké váljanak, mód legyen a hallottak részletesebb felidézésére. A Szerkesztő 
Bizottság ezért teljes lapszámot állított e cél szolgálatába. Ebben a lapterjedelem ál
tal megszabott méretű, hosszabb-rövidebb kivonatokat közlünk. A vita során elhang
zottakból szintén csak a szélesebb körű érdeklődésre számottartó mondanivalókat 
ismertetjük. 

Megnyitó 
Nincs még másfél évtizede, hogy a Magyar Tudományos Akadémia akkori 

főtitkára, Erdei Ferenc az 1959. évi nagysikerű erdőnevelési konferencia 
megnyitásakor ebben az épületben tartott bevezető előadásában megállapí-

Dr. Keresztesi Béla megnyitja a konferenciát 

totta, hogy a fahozam növelése mellett nem kevésbé fontos az erdőgazdasági 
termelés gazdaságosságának a javítása. E tekintetben egyaránt szükség van a 
termelési költségek csökkentésére, a munkatermelékenységnek a növeléséire, 
valamint az erdőgazdálkodás jövedelmezőségének a javítására. Megállapította 



azt is, hogy ez a feladat elsősorban technikai fejlesztés megvalósítását, a me-
chanizálás fokozását igényli, e mellett azonban üzemszervezési és általában 
az ökonómiai kérdések egész sorát veti fel. Utalt arra is, hogy a közgazdasági 
és üzemgazdasági problémákra a továbbiakban jóval több figyelmet kell for
dítani és ki kell szélesíteni az erdőgazdálkodás közgazdasági és üzemszervezési 
problémáinak tudományos feldolgozását is. 

Segítette az erdészeti közgazdasági munkák megkezdését az is, hogy főható
ságunk a Berlini Egyezményben kötelezettséget vállalt a K G S T erdészeti gaz
daságtani munkájába való bekapcsolódásra. 

Nemcsak a kívülállók, de saját szakunk gyakorlati szakemberei is mind 
gyakrabban és mind nyomatékosabban hangoztatták, hogy az erdészeti gaz
daságtani kutatásnak nagyobb teret és állandó keretet kell biztosítanunk. A 
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A konferencia résztvevőinek egy részlege 

kedvező külső körülmények és a belső óhaj együttes hatása eredményt hozott. 
A z Erdészeti Tudományos Intézetben és a Faipari Kutató Intézetben 10 éve 
megindult az önálló közgazdaságtani kutatás, az Országos Erdészeti Egyesület
ben pedig megalakult és azóta is eredményesen működik a Gazdaságtani Szak
osztály. 

Az elmúlt 10 év munkájának részeredményeit a magyar és idegen nyelven 
megjelent tanulmányok tükrözik. A legszámottevőbb vállalkozásnak értékel
hetjük azt a kézikönyvet, amelyet a gyakorlat és a kutatás szakembereinek 
kollektívája írt és amely a jövő évben jelenik meg. A munka alapot kíván 
adni a gyakorlatnak és az oktatásnak azzal, hogy makro- és mikroszinten ösz-
szefoglalja nemcsak az erdőgazdálkodás, hanem az egész vert ikum: a fagazda
ság közgazdasági alapjait. Lezárja a meglehetősen nehéz első évtized munkáját 
és egyben alapot teremt a j ö v ő számára. 



A z előzőkből következik jelenlegi feladatunk: a jövő munkájának felvá
zolása. Jövő feladataink kitűzésekor kiinduló alap csak a végtermék szemlé
let, tehát a komplex fagazdaság szemlélet lehet. A feladatok ebből adódóan 
szerteágazók, az egyes részek fontossága viszont különböző. Mivel a rendel
kezésre álló anyagi és szellemi erőforrások lehatároltak, szükséges, hogy erő
inket gazdaságosan hasznosítsuk. Mai konferenciánk egyik célja, hogy a 
felső vezetés, a kutatás, az oktatás és a gyakorlat képviselői felvázolják mai 
helyzetünket és irányt mutassanak problémáink megoldásához. 

A fagazdaság fejlesztési koncepciója alapként rendelkezésre áll. E koncep
ció alátámasztására szolgáló feldolgozó, kutató munka folyamatban van. A 
különböző távú tervezés közgazdasági alapjainak és metodikájának kidolgozása 
befejezéshez közeledik. Felmértük a néhány éves múlttal rendelkező fagazda
ság ágazati kapcsolatait. Ez felhívta a figyelmet arra, hogy eddigi szemléle
tünkben és tématerveinkben erdészetcentrikus szemlélet uralkodik, ami nem 
kis veszélyt rejt magában, mert a népgazdaságban való helyzetünket irreálisan 
becsüljük és ezért helytelen az arányérzetünk. Elsőrendű ágazati érdek a nép
gazdaságban való reális helyünk felmérése, ehhez kapcsolódik a tényleges ösz-
szefüggéseknek az ágazati kapcsolatok segítségével való kimunkálása, ö s sze 
hangolt, a gyakorlatra épülő kutató munkát igényel a vállalati tevékenység 
közgazdasági szabályozása is. Nem kis probléma a megfelelő jövedelmezőség 
elérése érdekében a fatermesztés hatékonysága fokozásának vizsgálata. Alapos 
munkát igényel a modern költségszámítási módszerek kidolgozása, az ál ló-
és forgóeszköz gazdálkodás alapjainak kialakítása, erdeink élőfaállományának 
természetes egységekben és minőségben, valamint értékben való felmérése. A 
teljes vertikum korszerű információrendszerének kidolgozása szintén sürgős 
feladat. Párt- és kormányhatározat a termelékenység fokozása érdekében tűzte 
ki célul az üzem- és munkaszervezési kérdésekkel való foglalkozást. Ez a munka 
is megindult. 

A z elméleti és gyakorlati feladatok kijelölése, azok végrehajtásának meg
szervezése és az összhang megteremtése nagy munka. Ennek a fontos, egy
máshoz szorosan kapcsolódó kérdéscsoportnak megvitatását kívánja szolgálni, 
az OEE Gazdaságtani Szakosztálya e konferencia megrendezésével. 

Dr. Madas András 

A HOSSZÚTÁYÚ TERVEZÉS KÖZGAZDASÁGI ALAPJAI 

A K G S T államok egyeztetett programja szerint valamennyi K G S T állam 
elkészíti 1971—1990. időszakra vonatkozó hosszútávú — 20 éves — tervét. 

A népgazdaság hosszútávú tervezési munkái keretében eddig elkészült a fa
gazdaság távlati fejlesztési koncepciójának tervezete. Ez a munka népgazda
sági szinten tárja fel az egész fagazdaság fejlődési tendenciáit, kapcsolatait a 
népgazdaság különféle ágazataihoz, helyzetét nemzetközi kapcsolatainkban. 
Azonban számos fontos kérdés nem ítélhető meg tárgyilagosan és helyesen az 
üzemi távlati tervek nélkül. Ezért szükségessé vált az egész fagazdaságban a 
vállalatok távlati fejlesztési elgondolásainak megismerése. 

A z 1990-ig terjedő üzemi távlati tervek készítésekor az egész fagazdaság 
előtt álló távlati feladatokból kellett kiindulni. A fagazdaság előtt álló leg
fontosabb távlati feladat az erdők funkcióinak olyan harmonikus érvényesí
tése, amely biztosítja azok optimális hasznosítását az ország gazdasági fejlő
dése és az egész társadalom érdekében. 



Az erdőállomány fejlesztése 

A fagazdaság távlati tervezésére kiadott részletes munkaprogram szerint az 
erdőállományfejlesztés távlati tervezéséhez az erdők funkciójának meghatáro
zására és az erdőtelepítésekre vonatkozó, szektorokra és megyékre kidolgo
zott munkarészek elkészültek. Ennek keretében megállapításra került a je
lenlegi és a tervezési időszakonként ténylegesen várható igényeknek megfe
lelően a meglevő erdőállományok elsődleges rendeltetése. A faállomány fej
lesztésének távlati tervezését eddig az állami erdőrendezőségek végezték, az 
erdőgazdaságok, állami gazdaságok, termelőszövetkezetek és egyéb gazdálko
dók, továbbá a tanácsi szakigazgatási szervek, társadalmi szervek bevonásával, 
koordinálásával. 

A z elkészült munkarészek feldolgozása, értékelése folyamatban van, majd 
az érdekelt országos hatáskörű szervekkel történt egyeztetés után véglegesíteni 
lehet az erdőállomány fejlesztésének országos koncepcióját. A beérkezett mun
karészek előzetes számait a táblázat mutatja. 

Összes erdőterület elsődleges rendeltetés szerinti változása 

A z elsődleges rendeltetés 
megnevezése 

A z erdőterület elsődleges rendeltetése 
A z elsődleges rendeltetés 

megnevezése 1960-ban jelenleg 1990-ben A z elsődleges rendeltetés 
megnevezése 

ezer ha /o ezer ha % ezer ha % 

Környezetvédelmi 
Szociális-üdülési 

1227 
73 

6 

93,9 
5,6 
0,5 

1365 
128 

32 

89,5 
8,4 
2,1 

1345 
284 
216 

72,9 
15,4 
11,7 

1306 100,0 1525 100,0 1845 100,0 

. A z üzemi tervezés adatai szerint az összes erdőterület a tervezési időszakban 
320 ezer ha-ral növekszik, míg ennél nagyobb távlatban — a racionális föld
használat előzetes adatainak megfelelően — a növekedés 850 ezer ha. Kiemel
kedően a legnagyobb telepítési feladat (több mint az összes telepítés egyhar
mada) Bács-Kiskun megyében jelentkezik, majd Szabolcs, Pest, Borsod a sor
rend. A távlati tervezés ütemezése során a zöldövezeti telepítéseket helyeztük 
előtérbe. Azt kívánjuk elérni, hogy a városok közvetlen környékén a szüksé
ges igényeket már az V. ötéves terv során kielégítsük. A z erdőtelepítés — a 
látszat ellenére — nem 30—120 év múlva megtérülő beruházás. A z újonnan 
létesített faállomány telepítése pillanatától kezdve évről évre növeli az ország 
élőfakészletét, évi növedéket. A z utóbbi évek nagyarányú erdőtelepítése tette 
részben lehetővé a jelentős mértékű fakitermelési növekedést. Ugyanakkor — 
egyelőre pénzben még ki nem fejezhető mértékben — a telepítés megtörténte 
után azonnal, egyre növekvő mértékben látja el környezetvédelmi és szociá
lis-üdülési szerepét. 

A z erdőállomány fejlesztésének fontos tényezője a termőhely fatermőképessé-
gének lényegesen jobb kihasználása, A fafajok arányának kedvező változása 
jórészt az erdőtelepítések révén, de jelentős mértékben a csekélyebb hozamú 
cser- és akácállományok fokozódó ütemű felváltásával valósul meg. Ez a ten
dencia továbbra is elengedhetetlen feltétele a bővített újratermelésnek. A fe
nyőfélék — az ipar hagyományos nyersanyagai — korábban erdőterületünknek 
csak 6%-át foglalták el, jelenleg már 10u/o-át, míg a távlatban — az üzemi el
gondolások szerint — 20—25%-os arányt képviselnek. A z jparilag ugyancsak 



jól hasznosítható nyár a 2—3%-ról 7%-ra emelkedett és távlatokban ugyancsak 
20—25%-os arányt ér el. A többi fafajok területe — bár arányukban némi 
csökkenés mutatkozik — általában változatlan vagy gyengén növekvő. Ennek 
a magas fenyő és nyár aránynak a realitását azonban még alaposan meg kell 
vizsgálni, különösen ezen állományok területállósága szempontjából. Erre a 
kérdésre a közeljövőben a fenyő célprogramnak kell választ adnia. 

A fatermőképességnél alacsonyabb hozamú faállományok átalakítása k o 
moly közgazdasági problémákat vet fel. A kitermelhető fatömeg növekedése 
elsősorban a még mindig felhalmozódott gyenge minőségű és nem kelendő fa-
fajú állományokban jelentkezik, melyek átalakítási költségeit a faanyag árbe
vétele nem fedezi. Felméréseink szerint ez évente 110 millió Ft veszteséget oko
zott, amelyet a gazdaságos erdők jövedelméből kellett fedezni. A gazdaságta
lan erdők kitermelésének elhagyása sem megoldás, mert megtörné az élőfa-
készlet bővített újratermelésének ütemét, stagnálásra kényszerítené a fahoza-
mot, másrészt a túltartott állományok környezetvédelmi és szociális-üdülési ér
téküket is vesztenék és végül eltávolításuk olyan többletráfordítást okozna, 
amelyet a fa értéke még részben sem ellentételezne. Indokolt lehet tehát a 
gazdaságtalan erdők átalakítását — mint az erdőtelepítést, a környezetvéde
lemmel, szociális, üdülési funkciókkal összefüggő feladatokat — társadalmi 
szolgáltatásnak és a tevékenységből származó veszteségek kiegyenlítését köz
ponti állami feladatnak tekinteni. 

A z erdőállomány-fejlesztés körében került megtervezésre az állományneve
lési irányelv is. A folyamatos pozitív szelekció, az erdőnevelési tevékenység 
az utóbbi időben jóval hatékonyabb a korábbinál. A z e téren elért kutatási 
eredmények alapján ritkábban és nagyobb fatömegét vágnak ki az állomány
ból egy-egy nevelővágás során. A kedvező üzemi tapasztalatok megerősítik 
az elv helyességét és a további feladatokat ennek figyelembevételével tervez
zük megvalósítani. 

Belföldi faanyagforrások 

A távlati tervezés egyik célja, hogy feltárjuk a közellátási és faipari igények 
minél nagyobb mérvű kielégítésének lehetőségét hazai nyersanyaggal, annak 
tudatában, hogy ennek maradéktalan megoldása távlatilag sem lehetséges. A 
növelés lehetősége a kitermelhető fatömeg mennyiségi és minőségi növekedése, 
a hulladékanyag széles körű felhasználása. 

A z elmúlt 25 év erdőtelepítései, a további erdőtelepítések, a termőhelyek 
potenciális kihasználása lehetővé teszi a fakitermelés lényeges növelését. A 
részletes felmérés — különös tekintettel a nyár és fenyő hozamokra — folya
matban van, de a prognózisok szerint már most megállapítható, hogy 2000-re 
a fakitermelés megközelíti a 9 millió m 3 -t , aminek 54,6%-a véghasználati fa
kitermelésből adódik majd. A kitermelhető összes fatömegnek 21%-át a töl
gyek, 20%-át a cser és akác, 15%-át a nyarak, füzek, 12%-át a fenyők adják, 
míg a többit az egyéb lombos fafajok. Az előhasználatok aránya különösen nagy 
lesz a fenyőkben, nyárban. A z ipari kihozatal növelésére az alacsonyabb értékű 
és vékony választék feldolgozásának fejlesztése ad csak lehetőséget. 

A z utóbbi években a fakitermelés és -feldolgozás volumenével egyre nő a 
hulladék. Ugrásszerűen emelkedett a kitermelt, de feldolgozatlan vastag és 
vékony tűzifa minőségű anyag (1972-ben 470 ezer m 3 ) . A tűzifa-fogyasztás vár
ható csökkenése, a tűzifa-választék gazdaságtalan feldolgozása tovább nö
veli a rendkívüli apadék és ipari hulladék mennyiségét (becsült adat 1975-re 
kb. 1,2—1,5 millió m ! ) . A műszaki-gazdasági szempontok együttes vizsgálata 



mellett az V. ötéves terv során az alábbi főbb területeken reális az előrehala
dás nagy mennyiségű hulladék hasznosításával: 

— a kéreghulladéknak a komposztálása, 
— a vékony erdei faanyagoknak és a darabos ipari hulladékainak (főleg fe

nyő és lágy lombos) cellulóz-, forgácslap-, farostlemezipari célra való felhasz
nálása, 

— az egyéb darabos hulladéknak (kemény lombos) és a fűrészpornak hőener
gia-termelésre való hasznosítása szárítókban, valamint kazánokban. 

Faan yag hasznosítás 

A hasznosítási lehetőségeket illetően főleg a hazai építőipar dinamikus ter
melésnövekedése folytán a fa és agglomerált lap felhasználásának további nö
vekedésével kell számolnunk. A z ÉVM igénye az V. ötéves tervben fűrészáru
ban 38%-os, lemezlapokban több mint 100%-os, fa alapú padlóburkolatban 
46%-os növekedést irányoz elő, melyek gömbfa egyenértéke 1 556 000 m 3 

( + 5 3 % ) . A mezőgazdasági építészetben a könnyű szerkezetek és nagy készült
ségi fokú könnyűfal-elemek a fejlődés tendenciái. 1980-ra várható igény fa 
alapú falszerkezetekre 415 000 m 2 . A fa csomagolóeszköz várható igénye mint
egy 15%-kal növekszik. 

A bútoripar, a bútortermelés volumene 1985-ig 160%-kal emelkedik. A vo
lumen-növekedéssel párhuzamosan a bútorgyártás is változáson megy keresz
tül, amelynek főbb jellemzői 

— a felhasznált fatermékek strukturális változása, 
— az alapgyártó ipartól átvett faipari termékek készültségi fokának emel

kedése. 

Mindkét változás a kooperáció kiszélesítését vonja maga után. 
A bútoripar és az elsődleges faipar kooperációinak végső célja, hogy a bú

toripar összeszerelő iparrá alakuljon át, ahol a különböző kooperációkban be
szerzett bútoralkatrészekből, méretre szabott, felülkezelt lemezekből, lapokból 
összeállítják a bútort. Jelenleg az elsődleges faipar a bútoriparnak szállított 
fűrészáruban kifejezett mennyiségnek csak 6,3%-át (1020 m 3 ) szállította 80 
százalékos készültségi fokban, a többit fűrészáruban (15 180 m 3 ) . 1980-ban a 
bútoripar az alábbi mennyiségű félkész és kész alkatrészeket igényli az el
sődleges faipartól: fenyő alkatrész 27 ezer m 3 , lombos alkatrész 173 ezer m 3 , 
méretre szabott agglomerált lap 77 ezer m 3 . A z adatokból következik, hogy a 
faipar rekonstrukciója során a magas készültségi fokú alkatrészgyártás kiala
kítására kell törekedni. A rekonstruálandó fűrészüzemek és a rekonstruált 
bútoripar közötti szorosabb kooperáció kifejlesztésének azonban jelenleg ko
moly akadályai vannak. A bútoripar egyrészt áttért, illetve áttérőben van az 
eddigieknél korszerűbb technikára, ami azt is jelenti, hogy jobb minőségű 
alapanyagot és félkészterméket igényel, de másrészt a lakosság is egyre na
gyobb igényekkel lép fel a minőség iránt. Ezt a fűrészipar csak korszerűbb 
gépek beállításával, a szárító^kapacitás megteremtésével tudja kielégíteni. Ezek 
a rekonstrukciók költségesek és az ennek révén előállított j o b b minőségű ter
mékeknek a magasabb költsége a magasabb árban meg kell hogy térüljön. A 
bútoripar azonban egyelőre a j o b b minőséget azonos áron kéri, hivatkozva az 
árak stabilizálására irányuló kormányzati intézkedésekre. 

Ugyanakkor az exportban megtérülnek a j o b b minőség eléréséhez szükséges 
magasabb költségek, így vállalataink jelenleg e rekonstrukciók tervezése so
rán elsősorban a tőkés export fokozásában érdekeltek. Ezt az érdekeltséget 
nem szándékozunk csökkenteni, mert : 



— elősegíti a tőkés piaci konjunktúra kihasználását a népgazdaság érde
kében, 

— elősegíti a fűrészüzemek gyorsabb modernizálását, 
— elősegíti faanyagkészletünk gyorsabb ütemű hasznosítását még olyan 

fafajokban is — korlátozott mértékben — mint a cser. 

Emellett meg kell keresnünk azonban a fűrészipari és bútoripari szabályozó
rendszer olyan módosítását, ami érdekeltté teszi a fűrészüzemeket abban, hogy 
a bútoripart ellássák a szükséges minőségű alapanyagokkal és félkésztermé
kekkel. 

A z elsődleges faipar termékfelhasználásában a fenyőfűrészáru-felhasználás 
kiemelkedő szerepet tölt be. Elsőrendű feladat ennek maximális helyettesítése 
hazai fa nyersanyagból gyártható termékekkel, lombos fűrészáruval, agglome
rált lapokkal. Több éves kutatási munkák igazolták, h o g y a hazai körülmények 
között legnagyobb mennyiségben számításba vehető nyár és akác fafajok mű
szaki tulajdonságai számos területen lehetővé teszik a fenyő eredményes he
lyettesítését. A lehetőségek számát növeli az agglomerált lapok gyártásának és 
típusválasztékának bővítése is. 

Vastag tűzifában a várható szükséglet a korszerű tüzelőanyagok térhódítása 
következtében 1980-ig 5—10%-kal csökken. Amennyiben a csökkenés nagyobb 
mérvű, akkor értékesítési nehézségek jelentkeznek, melynek megelőzésére vagy 
az egyébként is veszteséges cser és akác fakitermelést kell időszakosan csök
kenteni, vagy kimondottan exportra történő termelés céljából további kb. 60 
ezer m 3 kemény lombos tűzifa feldolgozására alkalmas farostlemez- vagy for
gácsgyár létesítése szükséges. 

A külkereskedelmi tevékenység terén továbbra is a fenyőnek belföldi fa
anyagokkal történő helyettesítését és a fenyőimport csökkentését, emellett az 
eddiginél is erőteljesebb tőkés exportorientációt kell gazdaságpolitikánk alap
elvének tekinteni. A szocialista országokkal folytatandó külkereskedelmünk te
kintetében a tőkés export révén elérhető árelőny kihasználása céljából — az 
export-lehetőségektől függően — célszerű a szocialista import-lehetőségeket tel
jes mértékben kihasználni. A papírfa-export terén az 1972. évit némileg meg
haladó volumenekkel számolunk. Hangsúlyozni kell, hogy a tőkés piaci árelőny 
miatt az alacsonyabb értékű faanyagnak papírfaként történő exportja a ter
melők számára előreláthatólag mindig gazdaságosabb lesz, mint annak belföldi 
feldolgozása. A papírfa-export fenntartása, sőt annak fokozása a vállalati ér
dekekkel egybeesik, ezért a farostlemez- és a forgácslapgyártás fejlesztését az 
exportpapírfa minőségét el nem érő, s nem exportálható kemény lombos tűzifa 
bázison kell megvalósítani. 

A termeléstechnika fejlesztése 

A fagazdaság műszaki fejlesztését az egyes területeken a következő fő célok 
határozzák meg : 

— a f atermesztési tevékenység racionalizálása, 
— a fahasználat hatékonyságának gyors ütemű növelése, 
— a fafeldolgozásban a fűrészipari termékek iránt támasztott változott 

minőségi igények kielégítése, a faforgácslap- és farostlemeztermelés to
vábbi fejlesztése, termékválasztékának bővítése. 

A fatermesztési tevékenységben az erdőállományok telepítési, felújítási, ne
velési és védelmi eljárásait oly m ó d o n kell fejleszteni, hogy a termeléstechnika 
fejlesztése egyben a gazdaságosság jelentős javítását is eredményezze. Ezen az 
alapon különösen az alábbi területeken szükséges gyors előrehaladást elérni: 



— az erdészeti nemesítési munka eredményeként rendelkezésünkre álló faj
tákat széleskörűen el kell terjeszteni és biztosítani kell, hogy a legnagyobb ter
mőképességű termőhelyekre a kis hozamú fajták és klónok helyett az új fajták 
kerüljenek telepítésre; 

— a szaporítóanyag-termesztésnek olyan zárt rendszerét kell kialakítani, 
amely biztosítja a nemesítési eredményeknek a termelésben való realizálását; 

— a csemetetermelés technikai fejlesztésében tovább kell folytatni a terme
lés koncentrálását, az intenzív eljárások alkalmazását; 

— az erdőfelújítás — erdőtelepítés — fásítás területén a technikai fejlesztés 
kerüljön fokozottan előtérbe, a tágabb hálózat, a részleges (tuskózás nélküli) 
talaj előkészítés, a szezonális munkacsúcsok széthúzása, és az élő munkaerő 
csökkentése, a vegyszeres talaj előkészítés, növényápolás; 

— az erdőnevelési munkának fokozottan géppel való végzése; 
— az erdővédelmi technika fejlesztésében be kell fejezni a földi védekezés 

gépsorának kialakítását és ki kell szélesíteni a helikopteres permetezések és 
porozások alkalmazását. 

A fahasználat területén, annak ellenére, hogy az elmúlt két évtized alatt a 
termelékenység két és félszeresére emelkedett, magas az élőmunka-ráfordítás, 
sok a nehéz fizikai munka, alacsony a gépesítettség foka. Döntő változást kell 
elérni elsősorban a korszerűbb, termelékenyebb hosszúfás fahasználati munka
módszer alkalmazásában, de ahol ennek bevezetése még nem érhető el, tovább 
kell folytatni a műveletek gépesítését is. 

A z alsórakodói felkészítés a tapasztalatok szerint — a korszerű megvalósí
tást feltételezve — a fahasználat eszközigényét jelentős mértékben emeli. Ezért 
a termelés gazdaságosságát szem előtt tartva gépesített alsó felkészítő-telepek 
létesítését elsősorban 

— meglevő gravitációs központokban, 
— legalább évi 40 000 m 3 faanyag-felkészítés biztosítottsága esetén, 
— már alkalmazott és minősített technológiák, gépsorok adaptálásával, illet

ve azok továbbfejlesztésével, 
— a munkavégzés és irányítás szakmai-személyi feltételeinek biztosításával 

szabad előirányozni. 

Az erdőfeltárás területén a fatermesztés és a fahasználat technikai fejlesz
tése, ezen belül a hosszúfás termelési technológia fokozott mértékű bevezetése 
és a nagyobb raksúlyú szállítóeszközök alkalmazása, továbbá az erdők társa
dalmi funkcióinak kielégítése határozzák meg a további fejlesztés irányát, 
amely 

— az erdei úthálózat bővítésében, 
— a meglevő erdei utak egy részének a korszerűsítésében, 
— az útfenntartás hatékonyságának növelésében, 
— a turista személyforgalmat lebonyolító egyes erdei vasútvonalak korsze

rűsítésében, 
— a felső és alsó felkészítő telepek kiépítésében és 
— a fafeldolgozó üzemek rönk- és áruterének korszerűsítésében jelölhető 

meg. 
A feladatok ellátásához szükséges gépek beszerzése az elmúlt időszakban az 

erdészet területén krónikus problémát jelentett nemcsak hazánkban, de csak
nem valamennyi szocialista államban. A gépgyártás a kis szériák iránt álta
lában nem mutatott érdeklődést, a beszerzés lehetőségei — kismértékben a 
technika fejlődése miatt is — évről évre változtak. E helyzeten az ellátás köz-



pontosítása, kevés számú — de vizsgált és j ó — típus beszerzése, ezen típusok 
beszerzésének központi támogatása, a szerviz, alkatrészellátás és gépkezelő
képzés átfogó megoldása segít. A géprendszerek meghatározásában, a beszer
zésre kerülő típusok kijelölésében fel kell használni a szocialista országokkal 
való együttműködésnek most kialakuló lehetőségeit. A tervidőszak végéig el 
kell érni, hogy a gépállomány döntő részét a fahasználat területén is az egyez
tetett géprendszerben szereplő gépek képezzék. 

A fejlett technika gazdaságos alkalmazásának alapvető feltétele a hozzáértő 
szakemberek képzésének a megoldása. Ebben a vonatkozásban a szabályozott 
módon történő szakmunkásképzés mellett minden jelentős alaptípus kezelői
nek szervezett — rövidebb időtartamú — gyakorlati képzéséről gondoskodni kell 
a fejlett erdészeti technikával rendelkező országok tapasztalatai alapján (daru, 
csörlő stb.). 

A fafeldolgozás fejlesztésében a fűrészipar korszerűsítése, termeléstechnikai 
színvonalának emelése, s ennek révén a gyártmányszerkezet igényeknek meg
felelő módosítása az egyik fő cél. A megoldást sürgetik és halaszthatatlanná te
szik a következők: 

— a hengeres fát feldolgozó üzemek zöme nem alkalmas a változott piaci 
igényeknek megfelelő színvonalú fűrészipari termék előállítására, 

— az új, korszerű alapgépek teljesítőképességének kihasználása, az anyag
mozgatás gépesítése, a korszerűbb termelésszervezés és továbbfeldolgozás meg
valósítása sürgetően követeli a feldolgozó-kapacitások ésszerű koncentrálását, 

— a jelenlegi termelési technika fenntartása esetén a lombos anyagok fű
részipari feldolgozásának jövedelmezősége egyáltalán nem, vagy csak igen ala
csony szinten biztosítható. 

A termelés gazdaságossági szempontjai ugyanakkor megkövetelik, hogy 
— a hagyományos rönkminőséget el nem érő, alacsonyabb értékű erdőgaz

dasági választékokat továbbra is bevonjuk az ipari feldolgozásba, 
— a termékek készültségi fokát emeljük a továbbfeldolgozó bútor- és építő

ipari igényeknek, valamint az export-követelményeknek megfelelően, 
— tovább törekedjünk az ipari fahulladékok hasznosítására. 
E célok megvalósításához az eddiginél korszerűbb technológiák, technikai 

eszközök, s a termelés-szervezésnek a javítása szükséges. A fejlődésnek gátja, 
hogy a meglevő kapacitások jelentős része szétaprózott kisüzemekben van. Hiá
nyoznak a gépesítés, a termékek készültségi fokának emeléséhez szükséges tech
nikai eszközök gazdaságos megteremtésének, és sok helyen a termelés megfe
lelő szakmai irányításának a feltételei. 

A termelést a faanyag-gravitáció figyelembevételével kijelölt mintegy 40—50 
— zömmel meglevő — telephelyen kell összevonni úgy, hogy az éves teljesít
mény az alapgépek teljes kétműszakos kihasználását tegye lehetővé. E fejlesz
tés révén a kapacitás mintegy 80%-át a tervidőszak folyamán beállított kor
szerű, az igényeknek megfelelő méretpontos vágást biztosító új alapgépek fog
ják képezni. 

A z — elsősorban lombosfa-termékek — piaci elhelyezése követelményként tá
masztja a nyers szelvényáru jelentős részének természetes, illetve mesterséges 
szárítását és továbbmegmunkálását, részben kész méretek kialakítása céljából, 
részben a meglevő felületképzés biztosítására. Bútoripari, építési célú és ex
port célú fatermékek gyártásának megvalósításához az igények figyelembevé
telével mintegy 250 000 m 3 szelvényáru szárítását biztosító új kapacitás létre
hozása szükséges. 

A szárított szelvényáru feldolgozását bútoralkatrész és padlóburkolás céljára 
asztalosipari jellegű vertikális üzemrészekben kell létrehozni. A termelésszer-



kezet javítása, valamint az értékesíthetőség és a gazdaságosság céljából a fű
részipari felvágás során nyert szelvényáru 30—40°/o-ának ilyen módon történő 
továbbfeldolgozásához kell e feltételeket megteremteni. 

A fűrészipar rekonstrukciója mellett a másik fő cél a faforgácslap és fa
rostlemez-gyártás dinamikus fejlesztése. A fejlesztés révén teljes mértékben 
ipari hasznosításra kerülhet a fenyő és lágylombos rostfa és vágástéri, illetve 
ipari hulladékmennyiség, valamint a keménylombos tűzifa felszabaduló meny-
nyisége. 

A rétegeltlemez gyártás-fogyasztás színvonala várhatóan nem változik. A 
furnérgyártás terén az alapvető problémát az alapanyagellátási helyzet válto
zása jelenti. A növekvő furnérigény mellett az egzóta alapanyagellátás csök
kenése következik be. A méretileg és minőségileg eltérő hazai alapanyagok nö
vekvő felhasználása többletkapacitás létesítését igényelheti. 

A fejlesztés feltételei 

A fagazdaság fejlesztése terén az V. ötéves tervidőszak folyamán nagyarányú 
lemaradást kell felszámolni, mind az erdőgazdálkodásban, mind a faiparban 
rendkívüli mértékben elhasználódott állóeszközök majdnem teljes cseréjét, 
ezenkívül nagyarányú fejlesztést kell megvalósítani. 

A z erdőgazdálkodás terén 

— a racionális földhasználattal összefüggésben szükségessé váló 85 ezer hek
tár erdőtelepítés és fásítás, s a gazdaságtalan erdők felújítása összesen kb. 3 
milliárd Ft beruházási igényt támaszt; 

— a pankerdőgazdálkodás fejlesztéséhez a IV. ötéves tervidőszak folyamán 
várható 180 millió Ft-tal szemben legalább 400 millió Ft beruházás szükséges; 

— a fakitermelés és az erdőművelés terén jelentkező feladatok végrehajtása 
szükségessé teszi az erdőgazdaságok gépparkjának teljes lecserélését, s az ed
digit legalább 60—80%-kal meghaladó erdőfeltárás megvalósítását; ezért az er
dőgazdálkodás műszaki fejlesztése együttesen legalább 3 milliárd Ft beruházást 
igényel. 

A fafeldolgozás terén 

— a fűrészipari rekonstrukciók megvalósítása legalább 1 milliárd Ft; 
— a forgácslapgyártás rekonstrukciója és kapacitásának kb. 120 ezer m 3-rel 

történő bővítése mintegy 800 millió Ft; 
— a farostlemezgyártás rekonstrukciója és kapacitásának összességében kb. 

80 ezer m 3 -rel történő bővítése mintegy 1 milliárd Ft; 
— a farostlemezek és forgácslapok felületkezelésének fejlesztése összességé

ben kb. 300 millió Ft. 

A fagazdaság fejlesztési forrásai — a jelenlegi árak és szabályozók mellett 
— a nélkülözhetetlen beruházások, s a termelésfejlesztés (kb. 800 millió Ft) fe
dezetét csak mintegy 40—50%-ban teszik lehetővé. Ezért a korábbi időszakok
ban bekövetkezett nagyarányú lemaradásra való tekintettel a közgazdasági sza
bályozók módosításával és az állami támogatások körének kiterjesztésével kell 
majd megteremteni a nélkülözhetetlen beruházások forrásfedezetét. 

Mondanivalóim ez alkalommal főleg az erdők termelési funkciójára vonat
koztak. A környezetvédelmi és a szociális-üdülésiek változatlanul előtérben van
nak, de ezekről mostanában több ízben is részletesen beszéltünk. 



Váradi Géza: 

ÁGAZATI RENDSZERRE ÉPÜLŐ KÖZÉP- ÉS RÖVIDTÁVÚ TERVEZÉS 

Amíg a fagazdaságnak — mint közgazdasági blokknak — a makroökonómiai 
összefüggés vizsgálata céljából nagy szerepe van a hosszútávú tervezés mene
tében, addig a közép- és rövidtávú tervezési munkát ennek eredményeként, a 
közép- és rövidtávú terveket a népgazdaság ágazati rendszerében kell végezni, 
illetve elkészíteni. 

A népgazdaság egységes ágazati osztályozásának rendszere 1970. január 1-től 
érvényes, a vertikális szervezeti formában dolgozó faipari vállalatok, erdő- és 
fagazdaságok tervezése az alábbi ágazati rendszerben folyik. 

1. Ipar 
17 Könnyűipar 

171 Fafeldolgozó ipar 
1711 Fűrész- és lemezipar 
1712 Épületasztalosipar 
1713 Bútoripar 
1714 Egyéb fafeldolgozó ipar 

népgazdasági ág 
ágazat 

alágazat 
szakágazatok 

3. Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, vízgazdálkodás 
32 Erdőgazdálkodás 

321 Állami erdőgazdálkodás 
3211 Állami erdőgazdaságok (a költségvetési szervként működő ál

lami erdő- és vadgazdaságok és állami parkerdőgazdasággal 
együtt) 

3212 Szakvállalatok 
322 Szövetkezeti erdőgazdálkodás 

3221 Erdőgazdálkodási szövetkezeti társulások (közös vállalkozások, 
szövetkezeti közös vállalatok) 

A tervezés folyamata 

A népgazdaság ágazati tervezésének menetét az alábbi logikai fázisok alkot
j ák : 

•1. Elemzés keretében feltárják a tervezés időhorizontjának megfelelő hosz-
szabb, vagy rövidebb időszakra a népgazdaság (ág, ágazat, szakágazat) fejlő
dését, értékelik a kialakult gazdasági helyzetet is és megállapítják, hogy ez mi
lyen követelményeket támaszt a tervezéssel szemben. 

2. Hipotézisek és prognózisok készülnek a tudomány és technika fejlődési 
irányainak, a külpolitikai és külgazdasági feltételeknek, a demográfiai ténye
zőknek és munkaerőforrásoknak stb.-nek az előrebecslésére. 

3. Koncepcionális változatokat alakítanak ki, mérlegelik előnyeiket és hátrá
nyaikat, majd kiválasztják a legkedvezőbbnek ítélt változatot, amely a népgaz
dasági terv koncepcióját képező gazdaságpolitikát tartalmazza. 

4. A z elfogadott népgazdasági terv-koncepcióból következtetéseket vonnak le 
a különböző ágazatok és tevékenységek fejlődésére, s konkretizálják az ezzel 
kapcsolatos feladatokat. Ezután sor kerül a terv elgondolások végső koordináció
jára. Végül megfogalmazásra kerül a népgazdasági terv. A középtávú terv a 
népgazdasági tervek rendszerében különösen fontos szerepet tölt b e : a tervek 
láncolatában ez az alapvető láncszem. 



A vállalatok középtávú tervező munkája 

Az ötödik ötéves népgazdasági terv kidolgozása hamarabb kezdődött el és 
előbb fejeződik be, mint a vállalati középtávú terveké. A vállalati tervek ki
dolgozása előreláthatóan — teljes erővel — csak 1974. év végén, iletve 1975. év 
elején bontakozik ki, támaszkodva a népgazdasági tervezés addigi eredmé
nyeire. A népgazdasági tervezés jelenlegi szakaszában viszont részt vesz az álla
milag kiemelt 50 nagyvállalat. Saját vállalatainknak, gazdaságainknak viszont 
jelenleg a negyedik ötéves terv elemzését, hipotézisek és prognózisok kidolgo
zását és — az előzőekben kifejtett tartalomnak megfelelően — fejlesztési elgon
dolásokat és koncepció változatokat kell elkészíteni. Ezzel nagy segítséget ad
hatnak az ágazati szintű tervezési munka további szakaszaihoz. 

A vállalatok előzetes fejlesztési elgondolásainak kialakításakor nem tervezési 
táblázatok kitöltésére van szükség, hanem arra, hogy a vállalatok fejlesztési po
litikájuk lehetséges alternatíváit feltárják és azokat mérlegeljék. Ezért ezeknek 
a fejlesztési elgondolásoknak — a piaci és gazdaságossági feltételek, valamint 
a vállalati lehetőségek mérlegelése alapján —. alapvetően a következőket kell 
összehangoltan tartalmazniuk: 

— a termelés és az értékesítés bővítésének nagyságrendjét, szerkezeti vál
tozásainak fő irányait és arányait; 

— a műszaki fejlesztés, a gyártmányfejlesztés irányait és módjait, ezek 
anyagi, pénzügyi, munkaerő, szakemberszükséglet stb. feltételeit; 

— a nemzetközi együttműködés fejlesztésével (elsősorban tudományos, 
műszaki és kereskedelmi területen) kapcsolatos elgondolásokat. 

Az erdőgazdálkodás és a fafeldolgozás tervezése a népgazdasági tervezés 
rendszerében 

A z erdőgazdálkodás és a fafeldolgozás területén végzett tervezési munkában 
— a tervtörvény előírásainak megfelelően — alkalmazkodni kell a közép és rö
vid távú tervmunkák logikai fázisaihoz, Csakis a sokoldalú műszaki-közgazda
sági elemző munka révén lehetnek ágazati-szakágazati koncepcióink majd a 
népgazdasági terv szerves részévé. A z ötödik ötéves terv gondos előkészítése 
érdekében az egyes logikai fázisokban az alábbi lényegesebb feladatokat kell 
megoldanunk: 

1. Elemző munka területén legfontosabb feladatként vizsgálni kell a IV. öt
éves terv gazdaságpolitikai célkitűzéseinek — a tervtörvény által előírt — cél 
és tartalmi követelményeinek teljesítését. Ezen belül: 

—• Meg kell vizsgálni, hogy az élőfakészletet milyen mértékben hasznosítot
tuk a hazai iparfejlesztés nyersanyagként és ezáltal hogy javult a lakosság ellá
tása. 

— Elemeznünk kell a cellulóz-papíripar fejlesztésének hazai nyersanyagbá
zison történő fejlesztése területén előállott új gazdasági-műszaki helyzetet. 

— Vizsgálni kell az erdőterületek alakulását és azok fafaj-összetételét. Át kell 
tekintenünk az általános erdőtelepítési előirányzatok mellett az elsődleges ren
deltetés szerinti kategorizálás közgazdasági feltételeinek kidolgozási lehetősé
geit. Vizsgálni kell a betelpítésre váró termőhelyek potenciális adottságait, 
— ezen belül a követendő fafajpolitikát — a várható ráfordítások és hozamok 
tükrében. 

— Át kell tekinteni az erdők és az erdősítésre váró területek szerepét, funk
cióit az általános környezetvédelmi és egészségvédelmi programban. Értékelni 
kell az erdők hármas funkciója iránti követelményrendszer speciális gazdálko
dási előírásait és költségvetési kihatásait. 



— A tervtörvénynek a hatékonyság növelésével kapcsolatban megfogalma
zott előírásainak figyelembe vételével, részletesen át kell tekinteni annak ala
kulását az ágazatok, alágazatok, szakágazatok területén. A z egyes szakágazato
kon belül a vállalatoknak az elő- és utókalkuláció elvégzésével, összehasonlítá
sával is fel kell tárni a hatékonyság növelésének lehetőségeit. E munka részletes 
elvégzése azért is indokolt, mivel az ötödik ötéves terv minden területen a haté
konyság növelését írja elő és ennek segítésére a holt- és élőmunka közterheinek 
további differenciálását tervezi. 

— A z elemzés fontos feladata feltárni a műszaki fejlesztés és a termelési cé
lok közötti összhang realitását, a munkaerőhelyzet alakulását, ezen belül a 
szakmai képzettség és a korszerűbb technika, technológia alkalmazásának gaz
dasági kihatásait. Elemezni kell termelőeszközkereskedelem területén kiala
kult külkereskedelmi pozícióinkat, annak gazdasági és műszaki vetületeit. 

Csakis ilyen sokrétű célra orientált és nem az általánosítások színtjén mozgó 
feltáró, elemző munka lehet az alapja a hipotézisek és prognózisok kidolgozá
sának. 

2. Hipotézisek és prognózisok készítése vonatkozásában — bár több elemző 
munka még nem fejeződött be •— már rendelkezünk bizonyos elvi kiindulási 
alapállással. Ezeket egyrészt az információkból, másrészt a népgazdasági ter
vezés jelenlegi állásából levonható következtetésekből alakítottuk ki. 

— A z egyik feltételezés a jelenlegi vállalatgazdálkodási formák (vállalati, 
költségvetési, vegyes) további fenntartásával számol. Ez a feltételezés az erdők
ben többcélú gazdálkodást irányoz elő. Ezzel összhangban a vállalati gazdálko
dást lényegében a gazdasági erdőkre korlátozza, míg az egyéb erdőkben folyó 
gazdálkodás színvonalát a költségvetés teherviselő képességétől teszi függővé. 
Ez a hipotézis tehát leválasztaná a vállalati tevékenységről az infrastrukturális 
beruházásokat, kiadásokat. 

Természetesen az eltérő rendeltetésű erdőkben folyó gazdálkodást — a terü
leti körülhatárolás tudományos alapokon történő elvégzése mellett — ki kell 
dolgozni. Csak így biztosítható megnyugtatóan, hogy ez a feltételezés a 
koncepció változatok közé kerülhessen. Ezzel a hipotézissel prognosztizálható, 
hogy a gazdálkodás eredményessége nem romlik, sőt a munka- és üzemszerve
zési, a vezetési ismeretek, valamint a szakképzettség növelésével mérsékelten 
növekszik. 

— A másik feltételezés, hogy az értékarányos árakra történő teljes áttéréssel 
a költségvetési terhek lényegesen nem változnak és a gazdálkodás hatékony
sága is nő. 

— A prognózis jellegű munkák közül fontos az iparifa és tűzifa felhasználá
sának várható alakulása. Ez a munka szorosan kapcsolódik a felhasználó ága
zatok műszaki fejlesztési elgondolásaihoz, valamint az energiafelhasználás 
strukturális változásaihoz. Feltétlezhető, hogy ennek a komplex kérdésnek több 
változatban történő kidolgozása is indokolt lesz. A variáció számítások végső 
eredményeként el kell érni, hogy a jelentős élő- és holtmunkát magábanfog
laló erdei és feldolgozott fatermékeket minél kisebb végső hulladékveszteséggel 
hasznosítsák. 

— A jövő faanyagellátásának biztonságosabb megítélése érdekében el kell vé 
gezni az erdőtelepítésekre és fásításokra váró területek osztályozását a termő
helyek potenciális adottságai alapján. Ez a prognosztizáló munka a Fagazda
sági Tanács határozata alapján már megindult. 

3. A tervkészítést megelőző koncepciós szakasz érdemi munkáiban nagymér
tékben kell támaszkodni az előző két logikai fázisra. A többirányú információ, 



résztanulmány és tárgyalás eredményeként az ötödik ötéves terv koncepcioná
lis kérdéseit — jelenlegi ismereteink alapján — az alábbiakban lehet megha
tározni. 

a) Az ár és jövedelemszabályozás rendszerének továbbfejlesztése, valamint a 
költségvetés teherviselőképessége alapján a termelőegységek gazdálkodási (vál
lalati, költségvetési, stb.) formáinak meghatározása. 

b) A fakitermelés színvonalának megállapítása a képződött fejlesztési forrá
sok és az állami támogatási rendszer továbbfejlesztése függvényében. 

cj A , ,b" ponttal összefüggésben az élő- és holtmunkaigényes faanyag maxi
mális ipari hasznosításának variánsait a belföldi, a külkereskedelmi igények és 
a beruházások gazdaságosságának figyelembevételével kell kialakítani. E kon
cepciós kérdésen belül különösen nagy súlyt kell helyezni a döntéselőkészítésre 
(gazdaságossági számítások, elő- és utókalkuláció, alapanyag és késztermék 
iránti minőségi és mennyiségi igény, tervezői és kivitelezői kapacitás, stb.) va
lamint a döntések körültekintő meghozatalára. 

d) Ki kell dolgozni az iparfejlesztési koncepciót a nyersanyagbázisok reális 
értékelésével, valamint a kapcsolódó ágazatok alapanyag igényeinek figyelem
bevételével. A z iparfejlesztési koncepción belül különösen nagy figyelmet és 
alaposságot kell megkövetelni az erdőgazdálkodási termelés rentabilitásával 
összefüggő forgácslap és farostlemezipar, valamint fűrészipari korszerűsítés 
részkoncepcióinak kidolgozásával kapcsolatban. 

ej A műszaki fejlesztési célkitűzésekkel összhangban koncepcionális kérdés 
a hozzájuk kapcsolódó üzem- és munkaszervezés helyzetének, fejlődésének, va
lamint a szakember ellátottság várható alakulásának komplex elemzése. Ezt a 
hatékonysági követelmények egyik legfontosabb variánsának kell tekinteni. 
Természetesen ez az igény szükségszerűen felveti, hogy a vállalati középtávú 
tervnek szerves része legyen a részletes munkaerőszükségleti terv is. 

f) A z ágazatok és szakágazatok közötti termelési és műszaki fejlesztési kon
cepciós irányok és mértékei, különös tekintettel a mezőgazdasági ágazatra, a 
magasépítőiparra, az építési szak és szerelőiparra, az egyéb építőipari szerve
zetekre, a papíriparra (mint alágazatokra), továbbá az épületasztalosipari és bú
toripari szakágazatokra. Ismeretes, hogy a IV. ötéves terv időszakára ezekre a 
tetrületekre egy szoros ágazati termékkapcsolatot és a műszaki fejlesztések koor
dinálását irányoztuk elő. A z elemzési szakasz eddigi eredményei szerint ezek
nek a hipotéziseknek jórésze nem teljesül, így a teljes keresztmetszetű (mű
szaki és gazdasági) vizsgálat az ágazati tervezés fontos feladatát képezi. 

g) Végül, de nem utolsó sorban koncepcionális kérdésnek tekintjük az erdő
telepítések és fásítások volumenének meghatározását. Ebben a tekintetben az 
erdőgazdálkodási ágazat szoros függvénye a mezőgazdasági ágazatban folya
matban levő gazdaságossági törekvésnek. A mezőgazdasági termelésből kibo
csátott területek további hasznosítási irányainak egyike az erdőtelepítés és fásí
tás. A kibocsátott területek potenciális adottságainak minősítése, valamint a ki
vitelezés műszaki-gazdasági vonzata egyértelműen azt indokolja, hogy a terve
zés ezen szakaszában már rendelkezzünk fásítási koncepció variánsokkal. Így 
biztosítani lehet, hogy a parlag területek befásításához fűződő össztársadalmi 
érdekeket a tervben realizálni lehessen. 

Rövidtávú tervezés 

A rövidtávú tervezés nem új gazdaságpolitikai célok kialakítására és az erdő
gazdálkodás, fafeldolgozóipar újraszabályozására, hanem a középtávú terv vég
rehajtására törekszik. Ennek megfelelően a rövidtávú tervezés a középtávú 



tervben meghatározott gazdaságpolitikai célokból azok megvalósításának, a gaz
dasági helyzet alakulásának folyamatos elemzéséből indul ki. A z ötéves terv 
alapján kialakított gazdasági szabályozás hatásainak figyelembevételével az öt
éves tervben kitűzött célok megvalósítására és a népgazdasági egyensúly biz
tosítására irányuló intézkedéseket dolgoz ki. Természetesen ugyanezt a vi
szonyt kell megtartani a vállalati tervezés menetében is. 

Amellett, hogy az éves népgazdasági terv egyéves időszakra konkretizálja a 
gazdaságpolitika céljait, az alábbiakat tartalmazza: 

— a tervévben kezdődő és befejeződő egyedi nagyberuházások megjelölését, 
továbbá az egyedi nagyberuházások tervévi megvalósításának ütemét, 

— a célcsoportos és egyéb állami beruházások előirányzatait a tervévre, 
— a vállalati beruházások állami támogatásának céljait és mértékét, 

— az árpolitikai jellegű központi intézkedéseket, 

— a bér és szociális intézkedéseket, 
— a termékforgalom esetleges megkötöttségeit (pl. kontingensek). 

A z éves népgazdasági tervvel összhangban alakítják ki az állami költség
vetés előirányzatait, a hitelpolitikai irányelveket és meghatározzák a hitelezés 
adott évi feltételeit, a beruházási hitelkontingenseket, a hitelpreferenciákat és a 
korlátozások körét, jellegét. 

Az ágazati kapcsolatok alakulása az erdőgazdálkodás és a fafeldolgozás 
területén 

A távlati tervezés menetében fontos feladat az egymással szoros termelési, fel
használási kapcsolatban levő blokkoknak, pl. fagazdasági, élelmiszergazdasági, 
ipari és építési blokkoknak egymáshoz való viszonyát és a blokkokon belüli 
összefüggéseket vizsgálni. Ezek a makroökonómiai kapcsolatok elemzésének 
fontos bázisai. 

A közép- és rövidtávú tervezésben viszont az egyes ágazatoknak egymáshoz 
való naturális, értékbeni viszonyát kell vizsgálni. Ismeretes, hogy az új gazda
sági irányítás rendszere óta az értékbeni tervezés egyre nagyobb szerepet kap. 
így az 1960-as években beindított „sakktábla" módszer tovább fejlődött és 
megteremtődött a naturáliák mellett az értékbeni folyamatok vizsgálatának 
feltétele is. 

A z erdőgazdasági ágazattal szoros kapcsolatban levő fafeldolgozási alágazat 
szakágazatainak adatai, mivel azok a könnyűipari ágazatban összevontan szere
pelnek, csak a KSH által kiemelt években állnak rendelkezésre. Ezért az ágazati 
kapcsolatok vizsgálatánál a 83 X 83-as szektormodell adatainak felhasználásá
val, azok arányainak változatlanságával lehet az 1972. évi tény bruttó termelési 
értéket a faipari szakágazatok között elosztani. 

A z 1972. évi bruttó termelési érték felosztása a táblázat szerinti ágazati kap
csolatokat eredményezi. 

A z ágazati mérleg adataiból látható, hogy az erdőgazdasági ágazat bruttó ter
melési értékének mintegy 43%-át a könnyűipari ágazat igényli. Ennek jelentős 
részét adják a könnyűipari ágazatba sorolt fűrész-lemezipar és bútoripari szak
ágazatok. 

A z erdőgazdasági ágazat kibocsátási struktúrája 1968—1972 között jelentősen 
megváltozott. Míg 1968-ban a bruttó termelési értéknek 87%-á került fo lyó 
termelő és csak 13%-a végső kibocsátásra, addig 1972-ben 7 2 % volt a folyó 



Az 1972. évi ágazati kapcsolatok alakulása 
M. e.: % 

Megnevezés Erdő-
gazd. 

Fűrész és 
lemezipar 

Fafeldol
gozóipar 

Erdőgazd. 
és fafeldol
gozóipar 

7,7 2,4 1,0 3,5 
Villamosenorgiaipar 0,1 0,1 0,1 0,1 

0,2 0,6 0,5 0,4 
0,2 7,6 5,8 3,7 

Építőanyagipar 0,4 0,9 1,0 0,8 
Vegyipar 0,2 0,6 0,9 0,6 

42,5 24,3 15,2 25,5 
— 5,8 3,8 2,4 
0,3 1,0 2,0 1,3 

Ipar összesen 51,6 43,3 30,3 38,3 

1,4 20,9 18,7 12,2 
4,8 0,4 1,6 2,8 

Erdőgazdálkodás 12,3 0,2 0,1 4,6 
0,1 0,2 0,1 0,1 
0,2 0,2 1,1 0,8 

Belkereskedelem 1,5 2,1 ( 3,9 3,0 
— 0,4 0,7 0,4 
71,9 67,7 56,5 62,2 

Folyó term. fel haszn. összesen 71,9 67,7 56,5 62,2 

Nem termelő 
9,3 2,4 22,0 17,3 

Népgazd. beruh 6,3 0,1 4,5 5,2 
Készlet felhalm 6,6 23,8 9,1 8,2 
Bruttó fellialm. összesen 12,9 23,9 13,6 13,4 

5,9 6,0 7,9 7,1 

100,0 100,0 100,0 100,0 

termelő és 28° o a végső kibocsátás. E z elsősorban a végrehajtott vertikális szer
vezés eredménye. 

A z ágazati mérlegkapcsolatok megjelölik azokat a legfontosabb felhasználó 
ágazatokat, amelyekkel a tervezés menetében a legszorosabb kapcsolatot kell 
kiépíteni, így a könnyűipari ágazat szakágazataival a lakossági szükségletek 
alakulásával és azok strukturális irányításával, az építőiparral. Emellett a nö
vekvő lombosfa export lehetőségeket kell a tervezés menetében az eddiginél 
jobban feltárni. 

Amenny iben az egyes ágazatok, alágazatok, vagy szakágazatok népgazdasági 
súlyuknál fogva — amit determinálhat a termelési értékük, vagy az ellátásban 
elfoglalt kiemelkedő helyük -—, fontos szerepet töltenek be a tervezés meneté
ben, úgy indokolt ezeken a területeken a tervezői munka sokrétűségének szín
vonalas, komplex elvégzése. Az erdőgazdasági és faipari termékek felhasználá
sának széles köre közismert, így az ágazati kapcsolatok vizsgálata — műszaki 
és közgazdasági komplex szemlélet érvényesítése mellett •— mind a közép, mind 
az éves tervezés menetében elengedhetetlenül szükséges. 



Halász Aladár: 

A VÁLLALATI TEVÉKENYSÉG KÖZGAZDASÁGI SZABÁLYOZÁSA 

A fagazdaságok, elsősorban az erdőgazdaságok vállalati tevékenységének köz
gazdasági szabályozása 1968 és főleg 1971 óta számos vitát váltott ki. E viták 
eddig sajnos nem igen, vagy csak jelentős fázis-eltolódással jártak eredménnyel, 
mivel általában nem a tények mélyreható elemzéséből indultak ki, többnyire 
részletkérdésekre korlátozódtak. A nehézségek okait és a megoldás módját 
majdnem kizárólag a szakágazati szabályozókban, az erdőfenntartási járulék 
rendszerben, vagy az erdőművelés elszámolási rendszerében keresték. Ezért álta
lában csak tüneti kezeléssel jártak, a fahasználat és az erdőművelés, esetleg 
egyes vállalatok közötti, vagyis belső jövedelem-átcsoportosítást vontak maguk 
után. Az erdőgazdálkodás fejlődésében bekövetkezett stagnálás valódi okait 
nem tárták fel, azokat nem szüntették meg. 

Ennélfogva a tüneti kezeléseknek legtöbbször még a tüneti hatása is el
maradt, a problémák pedig mindinkább mélyültek. Egyre súlyosabb ellentét 
alakult ki a vállalati és népgazdasági érdekek között, amit világosan szemléltet 
az, hogy a MÉM felügyelete alá tartozó erdőgazdaságoknak a társadalmi tiszta 
jövedelemhez való hozzájárulása 1970—72-ig mintegy 100 millió Ft-tal nőtt, 
ugyanakkor az erdőgazdaságok vállalati eredménye kb. 70 millió Ft-tal csök
kent. 

1971 végén nyilvánvalóvá vált, hogy az előrehaladáshoz a helyzet mélyreható 
elemzése és a problémák valódi okainak feltárása, az eddigi látszat intézkedé
sek helyett tényleges eredményt biztosító akcióprogram kidolgozása szükséges. 

Ez a felismerés vezetett első kezdeti lépésként az ármechanizmus ellentmon
dásainak feltárásához, s ennek alapján a folyó év elején végrehajtott árren
dezéshez, amely legalább egy időre a feszültségek tényleges enyhülését fogja 
eredményezni. 

Úgy vélem, hogy ez alkalommal, az V. ötéves terv előkészítésének egyre in
tenzívebbé váló szakaszában a fagazdaságok vállalati tevékenységének szabá
lyozásával összefüggő kérdéseket szintén nem általában, és nem befelé fordulva, 
hanem a formai, kevésbé lényeges kérdéseket egyelőre mellőzve, azok rende
zését \ z alapvető problémák megoldása utáni időre halasztva, most az egész 
fagazdaság fejlődését alapvetően érintő, az V. ötéves tervben megoldandó lénye
ges témákra koncentrálva célszerű tárgyalnunk. 

Ennek alapján — az idő rövidségére való tekintettel a teljesség igénye nél
kül — érdemes áttekinteni 

— az erdőgazdálkodás területén a vállalati és a népgazdasági érdekek össze
hangolásával, valamint 

— a fejlesztési tevékenység közgazdasági szabályozásával összefüggő legfon
tosabb feladatokat. 

I. 
Az első téma a fatermesztés egyik legsúlyosabb közgazdasági problémája. A 

vállalati és a népgazdasági érdekek összehangolása a jelenlegi közgazdasági kör
nyezetben, mindenekelőtt a jelenlegi árviszonyok mellett még olyan ágazatok
ban is, ahol a termelés átfutási ideje rövid, egyes esetekben közgazdasági esz
közökkel áthidalhatatlan problémákat okoz, s a közvetlen állami beavatkozás 
alkalmazását teszi szükségessé. A több évtizedes, hosszú átfutási idővel dolgozó 
ágazatokban, így az erdőgazdaságban is az érdekek összehangolása — a dolog 



természetéből következőleg — még nehezebb, s az eddigi felfogás szerint csak 
a közvetlen állami beavatkozás széles körű alkalmazásával lehetséges. 

Ez a felfogás mindaddig, amíg a termelőktől a jövő érdekében nem követel 
nagyobb áldozatot, mint amire az árak, vagy egyéb juttatások fedezetet nyúj
tanak, nem okozhat gondot. Ha azonban az áldozatvállalás iránti követelmény 
nő, az áldozattal kapcsolatos ellenszolgáltatás mértéke pedig nem változik, 
akkor ez egyre növekvő feszültséget okoz, az ágazat helyzetének fokozatos rom
lását idézi elő, mert a jövő érdekében követelt szolgáltatások ráfordításainak 
növekedése az ágazat jövedelmét csökkenti. 

A z erdőgazdaságok helyzetének mélyreható elemzése arra utal, hogy az 1969 
óta egyre súlyosbodó nehézségek — az ármechanizmus ellentmondásain kívül — 
ilyen jellegű ellentmondásra, elsősorban a gyenge minőségű állományok kiter
melése és népgazdasági érdekből szükséges átalakítása terén követelt szolgál
tatások növekedésére és az ezzel kapcsolatos társadalmi ellenszolgáltatás elma
radására vezethetők vissza. 

Az ezzel kapcsolatos probléma megoldása szükségessé teszi mindenekelőtt az 
értékarányos faárak fogalmának, a faárak társadalmi költségtartalmának elmé
leti tisztázását, az erdők hármas funkciójával is összefüggésben. 

Korábban az értékarányos faárak fogálmát úgy értelmezték, hogy azoknak az 
erdők mindhárom funkciójával kapcsolatos költségekre teljes fedezetet kell 
nyújtaniok. Az 1968-ban életbe lépetett faárak az akkori viszonyoknak és a ter
melés akkori összetételének megfelelően biztosították is e költségek fedezetét. 

A termelési funkció tekintetében az 1968-^ban életbe léptetett faárak a ter
melés 1966—67. évi átlagos körülményeire épültek: 

— A tőárat az erdőfelújítás és erdőfenntartás akkori összetétele, átlagos költ
ségszükséglete és a felújításnak a fakitermelés akkori összetétele és átlagos 
hektáronkénti fatömege által determinált volumene alapján határozták 
meg. 

— A kitermelés költségeit az akkori átlagállomány kitermeléséhez szükséges 
költségekkel vették figyelembe. 

— Az árak a kitermelés akkori fafaj-, választék- és minőségi összetétele alap
ján számított átlagár mellett biztosították a termelési funkció jövedelmező
ségét. 

A körülmények 1966—67 óta alapvetően megváltoztak. Változott a termelés 
összetétele: A felújítás-igényes véghasználatok aránya az 1967. évi 62%-ról 
1972-ig 71%-ra nőtt; a bruttó fakitermelés 1967—72-ig az állami erdőgazdasá- t 
gok területén kb. 29%-kal növekedett, a növekedés azonban — a népgazdaság 
távlati érdekeinek megfelelően, a termelési tartalékok és a talaj termőképessé
gének j o b b kihasználása és hatékonyabb távlati állományszerkezet kialakítása 
céljából — főleg azokban a fafajokban és állományokban következett be, melyek 
árbevétele lényegesen alacsonyabb az 1968. évi reform során számításba vett 
átlagárnál, felújítási költségük pedig jóval magasabb az árakban elismert tő-
árnál. A cser fakitermelés pl. melynek átlagos árbevétele 70%-kal alacsonyabb 
az összes fakitermelés átlagos árbevételénél, több mint 32%-kal, az akác faki
termelés pedig, melynek árbevétele 30%-kal alacsonyabb az átlagnál, 61%-kal 
nőtt. 

A termelés szerkezete tehát — lényegében hatósági beavatkozás, a jövő érde
kében követelt szolgáltatások növelésének eredményeként — a vállalati gazdál
kodás szempontjából kedvezőtlenül változott. A z átlagos árbevétel számot
tevően csökkent, a felújítás költségigénye — részben a gyenge állományok na
gyobb arányú kitermelése miatti terület növekedés, részben pedig az állomány-



átalakítás nagyobb költségigénye miatt — növekedett. Mindez együttvéve szá
mottevően csökkentette az erdőgazdaságok jövedelmét. 

Világosan látni kell, hogy ezt a problémát az Erdőfenntartási Alap közvetíté
sével nem lehet megoldani. A z Erdőfenntartási Alapból csak annyit lehet kifi
zetni, amennyi abba a fakitermelés erdőfenntartási járulékaiból befolyik. Ha az 
Alap bevétele a fakitermelés szerkezetváltozása miatt csökken, igénybevétele 
pedig a kitermelést meghaladó mértékben növekvő felújítási kötelezettség miatt 
nő, akkor az Alap egyensúlya felborul, amit csak az erdőgazdaságok jövedel 
mének terhére vagy az erdőfenntartási járulék növelésével, vagy az erdőfelújí
tási egységárak csökkentésével lehet helyreállítani. A z 1968—70-ig be
következett termelési szerkezetváltozás 1971-ben az Erdőfenntartási Alap 
egyensúlyának ilyen kényszerintézkedéssel történő helyreállítását tette szük
ségessé, s ez —-az erdőfenntartással összefüggő juttatások csökkentése révén — 
az erdőgazdaságok nyereségének kb. 100 millió Ft-tal való csökkenését idézte 
elő és még jobban kiélezte a vállalati és a népgazdasági érdekek közötti ellen
tétet. Ez — a piaci igények és feldolgozási lehetőségek korlátozott voltán kívül — 
ma már legfőbb akadálya pl. a cserben és akácban rendelkezésre álló tartalé
kok népgazdasági érdekből indokolt kihasználásának. 

A z érdekellentéttel összefüggő hasonló problémák jelentkeznek a környezet
védelmi és az üdülési funkcióval kapcsolatos szolgáltatások terén is. A z 1968. 
évi reform idején e funkciókkal összefüggő költségeket még alig lehetett érzé
kelni. Azóta azonban — az életszínvonal növekedése és a szabad idő meghosz-
szabbítása következtében — rendkívüli mértékben megnövekedett az erdők e 
két funkciójával szemben támasztott igény. Aránytalanul növekedtek az ezzel 
kapcsolatos költségek. A z 1968-ban kialakított faárak erre szintén nem nyújta
nak fedezetet. Ezért ezen a téren a vállalati és a népgazdasági érdekek között 
már a IV. ötéves terv kezdetén egyre élesedő ellentét alakult ki, amely veszé
lyeztetni kezdte e funkciók betöltését. 

Mindezek alapján a korábbi felfogás — mely szerint az értékarányos faárak
nak az erdők mindhárom funkciójával kapcsolatos valamennyi költségre teljes 
fedezetet kell adniok — a körülmények változása miatt mind a termelési, mind 
a környezetvédelmi és az üdülési funkció terén az érdekellentétek kiéleződé
sét vonta maga után, ami vagy az egész fagazdaság fejlődésének, vagy a hármas 
funkcióval kapcsolatos követelmények végrehajtásának gátjává lehet. 

Ezeket a problémákat az 1973. évi árrendezés sem oldotta meg. A z csak az 
1968. évi reform kezdeti hibáit (állóeszközértékelés) enyhítette és az ármecha
nizmusból eredő ellentmondásokat hidalta át, egy időre. 

A probléma megoldása szükségessé teszi az értékarányos faárakról és a fa
árak társadalmi költségtartalmáról alkotott fogalmaink módosítását. 

A termelési funkció arányeltolódásával, a távlati állományszerkezet javításá
val, továbbá az erdők környezetvédelmi és üdülési funkciójának előtérbe kerü
lésével kapcsolatos többletköltségek a népgazdaság érdekeit tekintve feltétlenül 
hasznosak, a gazdaságpolitika és az életszínvonalpolitika szerves részét képe
zik. Ezek hasznát azonban egyrészt a jövő társadalma fogja élvezni, illetve j e 
lenleg is az egész társadalom és nemcsak a fát felhasználók élvezik. Ezért hely
telen lenne ezeket a költségeket a faárak alkotó elemének tekinteni, s ezáltal a 
társadalom szűkebb rétegére, a fatermékeket közvetlenül felhasználókra hárí
tani. Ez amellett, hogy — a fokozatos arányeltolódás miatt a tények tanúsága 
szerint —• mindinkább csökkentené az erdőgazdálkodás jövedelmét, fatermé
keink versenyképességét is rontaná. 

Ezért az értékarányos faárak költségtartalmát az erdőgazdaságok társadalmi 
szolgáltatásainak értékével csökkentett tényleges termelési költségszint alapján 



kell meghatározni. Az állományátalakításokat, valamint a környezetvédelmi és 
üdülési funkcióval kapcsolatos szolgáltatásokat pedig a társadalom egészének 
javát célzó társadalmi szolgáltatásnak kell tekinteni, s ezek értékét a fatermelés 
árbevételétől függetlenül, nem a tőár részeként, hanem annak kiegészítéseként 
meg kell téríteni a gazdálkodó szerveknek. 

A jelenlegi szabályozó rendszer ennek az elvnek az elismerését még csak 
részben biztosítja. A gazdaságtalan erdőknek közérdekből szükséges felújítását, 
az üdülési funkció fejlesztésével kapcsolatos beruházási költségeket, s az ezzel 
összefüggő fenntartási költségek egy részét már az állami költségvetés fedezi. 
A jövőben azonban gazdaságpolitikai céljaink megvalósítása megköveteli, hogy 
a gazdaságtalan erdők átalakítását teljes egészében a távlati bővített újrater
melést célzó szolgáltatásnak tekintsük, s ennek értékét a fatermelés árbevételén 
felül költségvetési juttatásból fedezzük. A vállalati és a népgazdasági érdekek 
közötti ellentét az erdőgazdálkodás területén közgazdaságilag megalapozottan 
csak így hidalható át, ez teremtheti meg a termelési tartalékok fokozott ütemű 
kihasználásának is — ma már — egyik legfontosabb feltételét. Ezt a megoldást 
egyébként a nemzetközi gyakorlat is alátámasztja: Ausztriában és a Német Szö
vetségi Köztársaságban az alacsony hozamú állományok átalakítását évek óta 
szintén állami támogatásban részesítik. 

A hazai alkalmazás konkrét feltételei és módszerei természetesen még kidol
gozásra várnak. A féltételek tekintetében elfogadható, eléggé biztonságos tám
pontot nyújtanak az erdőgazdaságok adatszolgáltatása alapján az 1970—72-ig 
eltelt három év alatt végrehajtott 35 500 hektár kiterjedésű, 4,3 millió m 3 volu
menű tarvágásos véghasználat ökonómiai osztályozásával kapcsolatban végzett 
vizsgálatok. Ezek eredményeként a jelenlegi költségek és árak alapulvételével 
az állományalkotó fő fafajokra vonatkozólag meghatározták az ökonómiai kü
szöb megbízható jellemzőit, melyek feltehetően alkalmasak lesznek arra, hogy a 
jövőben a fakitermeléseket az üzemtervekben rögzített jellemzők alapján gazda
ságos és gazdaságtalan kategóriába sorolják, s így lehetővé váljék a gazdaság
talan termelésnek objektív alapon történő preferálása. Érdekes megemlíteni, 
hogy az ezzel kapcsolatos elemzés szerint 

•— a tarvágásos véghasználati fakitermelésnek országos viszonylatban kb. 40 
százaléka az ökonómiai küszöb alá esik; ennek végrehajtása 1970—72-ig 
évente átlagosan mintegy 100 millió Ft-tal csökkentette az erdőgazdaságok 
nyereségét; 

— az ökonómiai küszöb legfőbb jellemzője a hektáronkénti véghasználati fa
tömeg; ez a tölgyesek esetében 165 m 3 /hektár, a bükkösök esetében 165 
m 3/hektár, az akácosoknál 230 m 3/hektár, a csereseknél 285 m 3/hektár. 

A megoldás módját tekintve legegyszerűbbnek tűnik az, hogy 

— a gazdaságtalan állományok felújítását — az erdőtelepítéshez hasonlóan — 
a bővített újratermelés részének tekintsük és a célcsoportos állami beruhá
zásból finanszírozzuk; 

— az ezáltal felszabaduló erdőfenntartási járulékot használjuk fel a nyereség
szint helyreállítására és főleg a gazdaságtalan állományok kitermelése iránti 
érdekeltség megteremtésére, részben közvetlenül azoknak az erdőfenntar
tási járulék alóli mentesítésével, részben közvetett módon dotáció nyúj
tásával. 

A végrehajtás előkészítése természetesen még számos részletkérdést fog fel
vetni, ezeket azonban — az erdőfenntartási járulék- és az erdőművelési rend
szerrel kapcsolatos egyéb problémákhoz hasonlóan — áthidalható, formai rész-



létkérdésnek kell tekinteni. Egyelőre az előttünk álló legfontosabb feladat ennek 
az elgondolásnak (amennyiben ezzel a szakmai közvélemény egyetért) az érde
kelt szervekkel történő megvitatása és elfogadtatása. A z erőket a következő 
hónapokban erre kell összpontosítanunk. 

Ez a megoldás az erdőgazdaságok eredményét számottevően javíthatja, 
a gazdálkodás eredményét függetleníti a gazdaságtalan fakitermelések arány
változásának hatásától, s az állomány-átalakítások terén megteremti a vállalati 
és a népgazdasági érdekek azonosságát. Emellett döntő jelentősége abban lesz, 
hogy a szakmai, távlati érdekek sérelme nélkül javítja tevékenységünk haté
konyságát, s ezáltal elősegíti az erdőgazdálkodás és az egész fagazdaság kedve
zőbb népgazdasági megítélését. 

A z érdek-ellentéttel összefüggő hasonló problémaként érdemes röviden a gyé
rítésekkel is foglalkozni. A nevelővágások mindegyike kétségtelenül a gazdaság
talan fakitermelés kategóriájába tartozik. Ezek végrehajtása jelenleg ugyancsak 
közvetlen hatósági beavatkozást igényel. Ezek mégis alapvetően más megítélés 
alá tartoznak, mint az előzőkben tárgyalt állományátalakítások. 

— Elsősorban és főként azért, mert a nevelővágások vonatkozásában az anyagi 
érdekeltség megteremtéséhez szükséges közgazdasági eszközök alkalmazá
sára még körvonalaiban sem alakult ki olyan megoldás, amely az ellenőr
zéshez objektív alapot adna és a visszaélési lehetőségeket kiküszöbölve biz
tonsággal a népgazdasági érdekek érvényesülését szolgálná. 

— Másrészt azért, mert az 1968. évi árrendezés alapjául vett állapothoz képest 
a nevelővágások terén — vállalatgazdálkodási szempontból — kedvező vál
tozás következett b e : A z összes fakitermelésből az 1967. évi 38%-ról 1972-ig 
29%-ra csökkent a nevelővágásokkal kitermelt fatömeg aránya; emellett 
az 1967. évi 22,5 m 3 - rő l 1972-ig 39,1 m 3 - re nőtt a gyérítésekkel 1 hektárról 
kitermelt fatömeg. Ezek a változások — az állományátalakításokkal ellen
tétben — a fakitermelés jövedelmezőségét kedvező irányban befolyásolták, 
így a népgazdaság távlati érdekeinek hatósági eszközökkel történő érvénye
sítése — ezen a téren — nem járt a vállalati érdekek sérelmével, ezért az 
eddigi eljárás módosítása közgazdaságilag nem lenne indokolható. 

Éppen ezért célszerű a figyelmet egyelőre az állomány-átalakításokkal össze
függő probléma közgazdaságilag helyes megoldására összpontosítani. 

II. 
A másik kérdéskomplexum, mellyel a fagazdaság vállalati tevékenységének 

V. ötéves tervi szabályozásával kapcsolatban indokolt ez alkalommal foglal
kozni, a fejlesztés, elsősorban a fejlesztési források kérdése. 

Közismert, hogy az erdőgazdaságoknál az értékcsökkenési leírás, és a nyere
ség fejlesztési hányada is teljes egészében vállalati fejlesztési forrást képez. 
Ezenkívül az erdőfeltárási beruházások 50%-os, egyes gépbeszerzések 47%-os 
állami támogatásban részesülnek. Annak ellenére, hogy ezáltal az erdőgazdasá
gok eszközarányos fejlesztési forrásellátottsága pl. a faipari vállalatok 5,3%-os 
ellátottságával szemben 8,2%, az erdőgazdaságok többsége évek óta fejlesztési 
problémákkal küzd. Ennek valódi okai sajnos számszerűen még nincsenek fel
tárva. Az okok feltehetően 

— az erdőgazdasági termelés alacsony jövedelmezőségével, 
— a nagyfokú technikai lemaradással, 
— az állóeszközök leromlott állapotával, valamint 



— az állóeszközök pótlási értéke és a pótlási fedezet közötti ellentmondással, az 
amortizációs kulcsok elavultságával és végül feltehetően 

— a munkaszervezés és kapacitáskihasználás terén mutatkozó relatív lemara
dásunkkal is függnek össze. 

A z elsődleges ok feltehetően a termelés alacsony nyereségszintje, ami a be
ruházások rendkívül alacsony megtérülését eredményezi. Ezért egyedül a beru
házások állami támogatásának növelése nem hozhat megoldást. Az előrehala
dáshoz az állami támogatás és a nyereségszint egyidejű növelése szükséges. 

A z erdőgazdasági szakágazatban kétségtelenül nagy technikai lemaradást kell 
behozni. Ennek érdekében az V. ötéves terv előzetes irányszámai a szakágazat 
fejlesztésére a IV. ötéves tervidőszak folyamán megvalósuló beruházást szá
mottevően meghaladó összeget irányoznak elő. E jelentős volumenű fejlesztés 
megvalósítása többirányú problémát vet fel : 

— Mindenekelőtt a fejlesztés technikai módszerei tekintetében kell döntésre 
jutni, mind az erdőgazdálkodás gépesítése, mind pl. a fűrészüzemi rekonst
rukciók terén, hogy ennek alapján a fejlesztés reális költségszükséglete meg
bízhatóan számszerűsíthető legyen. 

— Számolni kell a fejlesztésnek a termelési költségekre és a jövedelmezőségre 
gyakorolt hatásával, s a fejlesztést úgy kell megvalósitani, hogy ez — az esz
közköltségek számottevő növekedése ellenére — a termelés jövedelmezősé
gét, s ezáltal a további fejlesztés lehetőségeit is növelje. 

— A fejleszési célok ily módon történő konkretizálása alapján lehet és kell biz
tosítani a fejlesztés pénzügyi forrásait. 

A technikai megoldások tekintetében sajnos számos kérdés vár még mindig 
megválaszolásra. Remélhető azonban, hogy a közeljövőben minden fejlesztési 
cél tekintetében kialakul a leggazdaságosabb megoldásra vonatkozó egységes 
elgondolás, s ennek alapján a konkrét tervezés kezdetét veheti. 

Feltéve, hogy a géprendszerekre és létesítményekre konkretizált fejlesztési cé
lok az előzetes számításokat igazolni fogják, súlyos problémát kell majd áthi
dalni a fejlesztési források biztosítása terén. Előzetes számítások szerint ugyanis 
a tervidőszak folyamán várható összes saját forrás az V. ötéves terv előzetes 
fejlesztési költségigényét csak kb. 56%-ban fedezi. 

A forráshiány áthidalása — a beruházási hitelek növekvő igénybevétele ese
tén is •— az erdőgazdasági szakágazat beruházásainak átlagosan mintegy 50%-os 
állami támogatását, és a támogatási keretnek a jelenlegihez képest legadább 2,5-
szeresére való növelését tenné szükségessé. Ennek realizálása azonban a fejlesz
tési elképzelések indokoltságának minden eddiginél alaposabb számszerű alátá
masztását és főleg a fejlesztés eredményeként a hatékonyság nagyobb mértékű, 
biztonságos növelését követeli. 

A z ezzel kapcsolatos problémát enyhítheti az elavult amortizációs kulcsok mó
dosítása. Az Egyesülés által ezzel kapcsolatban kidolgozott előzetes javaslat sze
rint az erdőgazdasági állóeszközök leírási kulcsainak a tényleges elhasználódás
sal összehangolt módosítása az értékcsökkenési leírást mintegy 40%-kal, évente 
kb. 70—90 millió Ft-tal, az V. ötéves terv ideje alatt összesen legalább 600—700 
millió Ft-tal növelné. 

E rendezés azonban változatlan árszint mellett csökkentené a termelés jöve
delmezőségét és a nyereségből képezhető fejlesztési forrást. Az amortizációs kul
csok módosításának az állományátalakítások pénzügyi rendezésével együtt tör
ténő megoldása azonban mindkét probléma optimális rendezését biztosíthatja. 



Dr. Keresztesi Béla: 

A KÖZGAZDASÁGI KUTATÁSOK ÖSSZHANGJÁNAK MEGTEREMTÉSE 
A FAGAZDASÁG TERÜLETÉN 

A z erdőgazdaságnak és a — tőle egy időben mesterségesen elválasztott — el
sődleges fafeldolgozásnak ágazati egyesítése után semmiképp sem nélkülözhet
jük a két részterületen folyó és egyre jobban kiszélesítendő közgazdasági kuta
tómunka közötti összhangot. 

* 

Az erdészeti gazdaságtani kérdéseknek első rendszeres összefoglalása hazánk
ban a Selmecbányái Akadémián folyt oktatáshoz kapcsolódik. A múlt század 
végén megindult erdészeti kutatás is bekapcsolódott a gazdaságtani kérdések 
vizsgálatába, de az első világháború végével a magyar erdészeti oktatást, kuta
tást is nagy megrázkódtatás érte. A z újjászervezés éveket vett igénybe. Az erdő
mérnökképzés újjászervezésekor az 1920-as évek elején állították fel a soproni 
Főiskolán az Erdőgazdaságpolitikai Tanszéket. A z 1930-as évek elejével újjá-

összefoglalva: A IV. ötéves tervidőszak folyamán tapasztalt problémák ismét
lődésének megelőzése végett a vállalati tevékenység V. ötéves tervi szabályo
zásának előkészítése során a figyelmet elsősorban az egész fagazdaság sorsát 
érintő alapvető kérdések megoldására kell összpontosítani. 

Mindenekelőtt a faárak társadalmi költségtartalmának tisztázása révén el kell 
érnünk, hogy a vállalati szempontból veszteséges, de népgazdasági érdekből in
dokolt állományátalakítások, az erdők környezetvédelmi és üdülési funkciójával 
kapcsolatos szolgáltatásokhoz hasonlóan társadalmi szolgáltatásnak minősülje
nek és a fakitermelés árbevételétől függetlenül az állami költségvetésből nyer
jenek fedezetet. 

Ennek eléréséhez szakmailag egységes fellépésre, további előkészítő munkára 
és még számos vitafórumon való helytállásra lesz szükség. Ez azonban nélkü
lözhetetlenül szükséges ahhoz, hogy helyre lehessen állítani az erdőgazdálkodás
nak a vállalati szempontból kedvezőtlen szerkezetváltozás miatt lecsökkent j ö 
vedelmezőségét és javuljon az egész fagazdaságnak a népgazdasági hatékonyság 
szempontjából történő megítélése, végül megszűnjék a vállalati és népgazdasági 
érdekek között az erdőgazdálkodásban jelentkező legsúlyosabb ellentmondás. 

A fejlesztés terén mindenekelőtt az eddigi általánosságokon túlmenő, részle
teiben is pontosan konkretizált akcióprogramot kell kidolgozni. Ebben tudato
san számolni kell a fejlesztéssel járó eszközköltségek számottevő növekedésével, 
meg kell tervezni azok ellentételét, s így a fejlesztés révén nemcsak a terme
lékenység, hanem a jövedelmezőség javulását is biztosítani kell. Ilyen akció
program az első számú feltétele annak, hogy a technikai lemaradás behozásához 
szükséges gyorsabb ütemű fejlesztés megteremthető legyen. A megalapozott, 
az eddiginél gyorsabb fejlesztés pénzügyi forrásait elsősorban a jövedelemhely
zet javításával, másodsorban az amortizációs kulcsoknak a társadalmi szolgál
tatások pénzügyi rendezésével egy időben történő módosításával, végül az ál
lami támogatások növelésével célszerű megteremteni. 



éledő hazai erdészeti kutatás eredetileg szintén programjába vette az erdögaz-
daságpolitikai, üzemgazdasági és statisztikai problémákkal való foglalkozást, ez 
azonban sajnos megfelelő anyagi keretek hiányában nem valósult meg. 

A z erdészeti gazdaságtani kutatás az Erdészeti Tudományos Intézetben 1958-
ban indult, önálló Erdészeti Gazdaságtani Osztályt 1964 januárjában szerveztek. 
Ezzel lehetőség nyílt az erdészeti gazdaságtani kutatások rendszeres folytatá
sára. A kutatások legnagyobb része a 3. feladattervben „ A z erdőgazdálkodás 
ökonómiai kérdéseinek kutatása" cím alatt folyik, de a 6. „ A fahasználat és ver
tikális fafeldolgozás fejlesztése" című feladatterv szintén foglalkozik közgazda
sági kérdésekkel és jelentős ökonómiai kutatómunkát ró az Intézetre ,,A fenyők 
termesztésének, faanyaguk felhasználásának és helyettesítésének komplex kuta
tása" című célprogram is. 

A fagazdaságnak másik kutatóbázisa a Faipari Kutatóintézet. Az önálló gaz
daságtani kutatás itt 1963-ban vette kezdetét. Kutatómunkája igen nagy jelen
tőségű az egész fagazdaságot illetően, mert a fafeldolgozáson múlik az erdőgaz
daságban megtermelt faanyag hasznosulási szintje és mértéke, az, hogy mit 
hoz a népgazdaságnak a sok évtizedes munkával előállított fanyersanyag. 

Az Erdészeti és Faipari Egyetem Üzemtani Tanszékén diszciplináris kutató
munka folyik „Model l alkotás és komputer alkalmazás az erdészeti gazdaságtan
ban" céllal és címen. 

A z Erdészeti Műszaki Szervezési Iroda ügyvitelszervezéssel és üzemszervezés
sel foglalkozik. A z Erdőgazdasági és Faipari Tervező Iroda átfogó fejlesztési ter
veket állít össze meghatározott körzetek fagazdaságára vonatkozóan. De a Me
zőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium fagazdasággal foglalkozó főosztá
lyain, az Országos Tervhivatalban, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottságban, 
az Állami Erdőrendezőségek Műszaki Irodájában szintén folynak olyan közgaz
dasági elemzések, amelyek szorosan kapcsolódnak a kutatóintézetek munkájá
hoz. 

Valamennyi irányító és kutatóhely erdészeti gazdaságtani tevékenységének 
ma egyik legnagyobb, koordinált összefogása a fagazdaság közép- és hosszútávú 
fejlesztési terveinek megalapozását szolgáló munkaprogram. Ennek egy része 
szerepel a jóváhagyott tématervekben is, azt bizonyítva, hogy a tématervek 
megválasztása j ó volt. A tématerven felüli kutatások egyik témaköre az erdő
állomány fejlesztésével, a racionális területhasznosítással kapcsolatos, a másik a 
fahasználatokkal, a faválaszték-összetétel optimalizálással. 

Jelentős feladat a faárak közgazdasági vizsgálata, a prognosztikai kutatás. 
Nem kis feladat az erdők társadalmi szolgáltatásaival kapcsolatos. E téren a nor
matívák meghatározásán felül a pénzbeli értékelés módszereinek kidolgozása 
fontos. 

Újabb perspektívát nyit a közgazdasági kutatások terén a vállalati szervezés 
fejlesztéséről megjelent kormányhatározat, amelynek célja: a munkatermelé
kenység növelése az állóalapok j o b b kihasználása, az önköltség csökkentése, az 
állami jövedelmekhez való vállalati hozzájárulás fokozása, a termelés és a for
galom összehangoltságának elősegítése, a dolgozó kollektívák munkakörülmé
nyeinek és kereseti feltételeinek javítása. 

A kormányhatározat végrehajtása érdekében a MÉM területén is hatékony 
intézkedések történtek. Megalakult a Munkatani-Ergonómiai Bizottság és ezen 
belül a Munka- és Üzemszervezési Munkabizottság, amelynek feladata a tárca 
területéhez tartozó szektorok üzem- és munkaszervezési helyzetének felmérése 
és a foganatosítandó intézkedésekre javaslattétel. Ezzel egyidejűleg megindult 
az Ipolyvidéki EFAG-ban kísérleti jelleggel központilag irányított, és a többi 



erdőgazdaságban önállóan végzett üzemszervezési munka. A megoldásra váró 
kutatási feladatok teljesítésére a MÉM az ERTI-t és a FAKI- t bázis-intézmény
nek jelölte ki. A z EMSZI-t pedig megbízta az elért kutatási eredmények gya
korlati realizálásával. A három erdészeti szerv hatékony együttműködésének 
megszervezésére ugyancsak intézkedések születtek. 

A z üzem- ós munkaszervezési kutatások követelik talán a legnagyobb mérték
ben a kutatás és a gyakorlat szoros kapcsolatát. De a fagazdaság területét érintő 
közgazdasági kutatás egészét is összehangoltan kell továbbfejleszteni. 

Növelni kell a kutatóbázisok már rendelkezésre álló szellemi és anyagi kapa
citását. Be kell vonni a munkába a rokon területek közgazdászait és a gyakor
lat szakembereit. Tovább kell építeni a hasznos, érdemi külföldi kapcsolatokat. 
Gondoskodni kell arról, hogy a kutatási eredmények könnyen hozzáférhetők le
gyenek és rövid idő alatt publikálásra kerülhessenek. Feltétlenül szükséges volna 
az Erdészeti Tudományos Intézetet, valamint a Faipari Kutató Intézetet az ága
zat köz- és üzemgazdasági adatainak gyűjtő-, tárolóhelyévé kijelölni, ahová f o 
lyamatosan, hivatalból kellene eljuttatni a megkívánt adatokat. Ezzel a gazda
ságtani kutatásnak olyan adatbázisát teremtenénk meg, amely minden további 
kutatást megalapozna. 

A sokrétű és nagy volumenű feladat a közgazdasági kutatóhelyeket hatalmas 
feladat elé állítja, ezért elengedhetetlenül szükséges a gondos koordinálás. Meg 
kell határozni, hogy melyik kutatóhelyen, milyen kérdéseket oldjanak meg, mi
lyen határidőre. 

A közgazdasági kutatások fejlesztése érdekében különösen négy dolog látszik 
szükségesnek: 

1. Hasonlóan a környezetvédelmi kutatáshoz, átfogó feladattervet kell készí
teni az erdészeti gazdaságtani kutatásokra, függetlenül attól, mely kutatóhelyen 
végzik a kutatást. Ez térképezze fel 5—10 év vonatkozásában a tennivalókat az 
egész területen, utána a kutatóhelyek lehetőségeikhez képest gondozzák a téma
csoportokat s induljon meg egy laza, érdemi koordináció. Irreális, divatos elkép
zelések és témafelvetések helyett a mai állapotot célszerűen és reálisan tovább
fejlesztő, a szellemi és anyagi lehetőségekkel arányban álló kutatásokat kell elő
irányozni. Ennek érdekében a témák kiválasztását elsősorban gyakorlati szak
emberekre, illetőleg a gyakorlatot irányító minisztériumi részlegekre kell bízni. 

2. A különböző kutatóhelyeken folyó kutatás koordinációjának elősegítése ér
dekében célszerű újfajta koordináló tanács létrehozása, amely figyelemmel kí
sérné a különböző helyeken folyó kutatásokat, egészséges információáramlást 
biztosítana, felfedné a kutatással le nem fedezett területeket és ösztönözné a 
kutatásokat. 

3. A z érdemi kutatók évenként két ízben üljenek össze baráti megbeszélésre. 
Szezonon kívül pl. üdülőben vagy vadászházban, adott témakörben, előre meg
határozott program nélkül, kötetlen beszélgetés legyen ez, kutatókat érdeklő 
metodikai vagy más kérdésekben. 

4. Javasoljuk létrehívni a MÉM Fagazdasági Tanácsa keretében az üzem- és 
munkaszervezéssel is foglalkozó erdészeti gazdaságtani bizottságot, amelynek 
munkájában a MÉM-en, az érintett kutatóintézeteken, az EFE-n és az EMSZI-n 
kívül a problémakörben élenjáró erdőgazdaságok képviselői is részt vennének. 
Ennek a bizottságnak soros elnökét évente a bennük résztvevő intézmények 
adnák. A bizottság feladata lehetne időnként felmérni a megoldásra váró fel
adatokat. Ezekre alapozódhatna a kutatás időnkénti felülvizsgálása és szükséges 
fejlesztése. Végül a bizottság választhatná ki az elért kutatási eredmények gya
korlati kipróbálására alkalmas üzemeket. 



Herneczki István: 

SZERVEZÉS ÉS GAZDÁLKODÁS 

A szervezési tevékenységre vonatkozóan beszélhetünk ágazati szervezésről, 
termelés- vagy más kifejezéssel üzemszervezésről és munkaszervezésről. 

Vállalati szervezésnek tekinthetjük azt a szervezési tevékenységet, amely a 
vállalat egészére vonatkozik. Az üzemszervezés a termelés fő-, mellék- és se
gédfolyamatainak műszaki és ügyviteli előkészítését és a termelés egyes munka
folyamatainak egységes folyamattá (rendszerré) való szervezését végzi. A mun
kaszervezés a termelési folyamat egyes részével, a munkafolyamattal foglalko
zik. Feladata az egyes műveleti helyek munkájának a megszervezése. Mivel a 
műveleti helyek egyes munkafolyamatait a termelési folyamat egésze szem
pontjából kell vizsgálni, a munkaszervezés és az üzemszervezés közötti határt 
nehéz megvonni. Ez az oka annak, hogy sokszor a munka- és üzemszervezés 
fogalmát szinonim szavakként kezelik, pedig a két fogalom összekeverése nem 
helyes. 

A fejlődés jelenlegi szakaszában a szervezés a különböző tudományos ered
mények egész sorát használja fel. A felhasznált új ismeretanyag közül kiemel
jük az operációkutatást, az elektronikus számítógépek alkalmazását és a velük 
szorosan összekapcsolódó rendszerelméletet. 

A z operációkutatáson a szervezés, s irányítás gyakorlati problémáinak opti
mális megoldására kidolgozott tudományos módszereket értjük. Módszere a szer
vezési és irányítási folyamatok valóságos természete szerint alakult ki, modell
jeit különbözőképpen osztályozhatjuk. Aszerint, hogy a bennük szereplő meny-
nyiségek pontosan meghatározhatók, vagy véletlentől függőek, megkülönbözte
tünk determinisztrikus és sztochasztikus modelleket. Vizsgálhatunk valamilyen 
gazdasági összefüggést egyfokozatúan, illetve többfokozatúan. Eszerint megkü
lönböztetünk statikus és dinamikus modellt. A dinamikus modell több fokozatú, 
amelyben pl. egy előző terv adatait a tényszámok alapján folytatólagosan he
lyesbítjük, és a még hátralevő döntésben a helyesbített adatokkal határozzuk 
meg a következő időszak optimális tervét. A dinamikus modellben tehát sze
repe van a visszacsatolás elvének. 

A z operációkutatáson a szervezés, s irányítás gyakorlati problémáinak opti-
kidolgozott modell típusai közé az elosztási (allokációs) modellek tartoznak. El
osztási problémák különböző feladatok végrehajtásával kapcsolatban merülnek 
fel akkor, amikor a feladatok végrehajtásához szükséges erőforrások (anyag, 
munkaerő, állóeszköz-kapacitás, kereslet, pénzeszközök stb.) korlátozottan áll
nak rendelkezésünkre. Az elosztási feladatok csoportjába tartoznak a szimplex 
módszerrel megoldható lineáris programozási feladatok és az ún. szállítási fel
adat (disztribúciós módszer). 

A lineáris programozás az operációkutatás legelterjedtebb módszere. A külön
böző országokban az operációkutatással foglalkozó szakemberek felmérése, ille
tőleg becslése szerint az erdészeti és faipari problémákra vonatkozó feladatokat 
70—80%-ban oldották meg ezzel a módszerrel. A szállítási modellcsoportba tar
tozik az egyszerű szállítási feladat, a többlépcsős szállítási feladat, a telepítési 
feladat és a járatszerkesztési problémák megoldása. A fagazdaságban ezeknek 
szintén nagy a jelentősége. 

A rövid időtartamú tervekben jól alkalmazhatjuk a hálóstervezési módszere
ket, amikor is egy megvalósítandó feladatot részfeladatokra bontunk, meghatá
rozzuk a részfeladatok időszükségletét, valamint azt, hogy melyek azok a rész-



feladatok, amelyek párhuzamosan és melyek azok, amelyek csak egymás után 
végezhetők el. Ezt f igyelembe véve készítik el a hálót, amelynek segítségével 
megállapítják a feladat kezdetétől a befejezéséig szükséges leghosszabb időt, a 
kritikus utat. 

Fontos operációkutatási vizsgálati módszer a szimuláció, amelyet az utóbbi 
időben előszeretettel használnak erdőgazdasági problémák megoldására. A f o 
lyamatoknak meghatározott vizsgálati szempontból történő utánzását nevezik 
szimulációnak. Analóg és digitális szimulációt különböztetünk meg. Analóg szi
muláció például a Londoni Közgazdasági Egyetem által kifejlesztett modell, 
amely a közgazdasági rendszert és működését szemlélteti úgy, ahogy a víz áram
lása utánozza a pénznek és az áruknak a mozgását. Digitális szimuláció esetén 
a vizsgálandó rendszert leírhatjuk matematikai modellel, ezután gondoskodunk 
az elemek közötti valóságos kapcsolatoknak megfelelő információ forgalomról és 
megvizsgáljuk, hogy a tervezett változások hogyan hatnak a rendszerre. A vé 
letlentől függő jelenségek utánzásán alapuló vizsgálatot sztochasztikus szimulá
ciónak nevezzük. Ilyenek általában a gazdasági folyamatok szimulációi. E prob
lémák vizsgálatára digitális számítógépet alkalmaznak. A szimulációs módsze
rek a cselekvési változatok kísérleti tanulmányozását teszik lehetővé. 

A z operációkutatásban alkalmazott módszerekhez kapcsolódva megemlítjük 
még a matematikai statisztika két fontos fejezetét, a korreláció és trendszámí
tást, amelyeket gazdasági vizsgálatokban sűrűn kell alkalmaznunk, valamint az 
ágazati kapcsolatok mérlegével kapcsolatos vizsgálatokat. 

A disztribúciós módszer használatának lehetőségeit sokoldalúan vizsgálták ha
zánkban. Így készültek tanulmányok, disszertációk, diplomatervek a tűzifa, a 
bányafa, a karácsonyfa szállítási költségének a minimalizálására, a megfelelő 
szállítóeszköz kiválasztására, rakodók telepítésének a meghatározására. A m ó d 
szer alkalmas bizonyos erdőtelepítési problémák vizsgálatára is. Adot t erdőterü
leten meghatározható, hogy kisebb egységeire milyen fafajt telepítsünk, hogy a 
növedék a teljes területen maximális legyen. Disztribúciós módszerrel meghatá
rozható, hogy milyen traktortípust alkalmazzunk az egyes munkákra, hogy az 
összes traktorköltségünk a minimális legyen. 

Dr. Nagy László: 

A VÁLLALATI TERVEZÉS FEJLESZTÉSÉNEK KÉRDÉSE 

A terv szó két kü lönböző fogalmat j e lö l : nevezetesen ezzel a szóval jelöl jük 
a célokat , amelyeket el akarunk érni; de ezzel jelöl jük azoknak a módszereknek, 
megoldásoknak, eljárásoknak összességét, azt a stratégiát is, amellyel el akarjuk 
érni a fentebbi célokat . 

Lássunk mos t néhányat azokbó l a stratégiákból, amelyekkel a vál lalatokat 
is magába foglaló gazdasági rendszer (a népgazdaság) a maga céljait el akarja 
érni. Például azt a fontos célt, h o g y a termelés növekedése a termelékenység nö
vekedése mellett köve tkezzék be, azzal az ál landó tervvel kívánja elérni, h o g y 
a bér tömeg növekedési ü teme csak fele legyen a termelési értékek növekedési 
ü temének. 

E b b ő l az következ ik , h o g y a termelési érték növekményének bérhányada csak 
feleakkora lehet, mint az alapidőszak bérhányada (ha f igyelmen k ívül hagyjuk 
a vastagfa n ö v e k m é n y bér tömegnöve lő hatását) , tehát 



h = 0,5H (1) 

h a termelési érték növekményének bérhányada, 
H bérhányad az alapidőszakban, 

de, mert , 
h = T (2) 

(ahol b a bértömeg és t a termelés növekménye) így az (1) és (2) alapján tehát 

Egy további állandó terve a nagy rendszernek, hogy a dolgozók reálbére év-
rőlről-évre nőjön. Ezért nálunk például évi 4%-os bérszínvonalnövelés adómen
tes. A vállalatnak jólfelfogott érdeke, hogy ezt kihasználja. 

Most — ad abszurdum —tegyük fel, hogy a vállalat 1990-ig nem növeli a ter
melékenységét (tehát 17 év múlva is a jelenlegi létszámmal dolgozik), de a dol
gozók bérét ezzel az évi 4%-kal rendszeresen növeli. Akkor (B-vel jelölve a bér
tömeget és index-szel az időpontot, amelyre vonatkozik) az 1990-ben szükséges 
bértömeg 

_B90 = .B 7 3-i ;04 1 7 = 80,5-l,04 1 7 = 157 millió Ft lenne | (4) 

Az ehhez^szükséges termelési érték növekmény (3 szerint) 

157 — 80 77 

^ C ^ W 6 = - Ö Ö 4 3 - = 5 3 8 m Í 1 1 Í Ó F t / 1 7 é V \ 

Ha most ezt összehasonlítjuk a vállalat jelenlegi termelési értékével (280 mil
lió Ft) az derül ki, hogy 192,1%-kal növelni kell a termelési értéket. A termelési 
érték növekedési üteme tehát 

17 

t = M 2,921 = 106,5% (5) 
Ez így egészen reálisnak tűnik: az évi 6,5%-ósnövekedés az iparban nem el

érhetetlen. Nálunk azonban, ahol a saját alapanyag termelése korlátozott, a vá
sárolt anyagból történő feldolgozás pedig csak a megmunkálás költségeivel és 
nyereségével növeli a termelési értéket, ha nem is elképzelhetetlen, de 
kockázatos cél lenne. 

Most nézzük meg hogyan kellene csökkennie a létszámnak a következő tizen
hét évben, hogy azonos szintű termelés mellett évi 4%-kal nőhessen a dolgozók 
bére. Jelöljük a létszámot L-lel és index-szel az időpontot amelyre vonatkozik. 

Akkor 

L s o = ( 1 - T , c M ^ 7 3 = 0,487-3005 =1460 (6) 

összes foglalkoztatott. Ez azt jelenti, hogy a fizikai létszám csak mintegy 40%-a 
lehetne a jelenleginek. Ez már talán nem támasztana olyan goromba igényeket 
a fejlesztési alappal szemben, mint az előző lehetőség. Kérdés azonban, hogy 
milyen igényt támaszt? 

Hogyan függ össze a fejlesztésre fordítható (legalábbis elvben arra fordítható) 
nyereségrész alábbi képlete és a foglalkoztatott fizikai létszám? 

Ff=0,815Ny(ÓM-R)* (7) 
ahol Ny vállalati nyereség, 



Ff fejlesztésre fordítható nyereségrész és 
R részesedési nyereség aránya, mégpedig 

0,94 , , 
R = -y— (8) 

A (6)-ból mindössze annyi tűnik ki, hogy az elvileg fejlesztésre fordítható 
nyereségrész egyenes arányban függ az eszköz-bér aránytól (vegyük észre az R 
negatív előjelét a képletben), de hogy a számított létszámhoz milyennek kell 
lennie az eszköz-bér aránynak, az sehonnan sem tűnik ki és sehonnan sem szá
mítható. Pedig ez kulcskérdése a további lépéseknek. Ehhez ismernünk kellene, 
hogy termelőerőink adott szintjén és a következő tizenöt év alatti fejlődése közben 
hogyan helyettesíthetik egymást a különböző termelési tényezők. Ismerni kel
lene az erdőgazdasági vállalkozás „technikai horizontját". 

Nálunk Horváth Lajos a fahasználati ágazatra nézve vizsgálta az állóeszkö
zök és a munka arányainak változását. Vizsgálatai szerint & jelenlegi technika 
és technológia mellett: 

a fakitermelésre fordított 
időalap 10 20 30%-os csökkentéséhez 

az állóalapnak 8 67 126%-os növelése lenne 
szükséges 

Ha ezt az összefüggést pénzegységben fejezzük ki, azt kapjuk, hogy 
az élőmunkában megtakarí

tott 2,0 4,0 6,0 millió Ft 
az állóalapban indukálna . . . . 2,4 20,1 37,9 millió Ft-os 
növelést.] 

Ezek a számok azt mutatják, hogy a jelenlegi technikai eszközökkel tovább
haladni a termelékenység növelésében már csak hallatlanul magas beruházások 
árán lehetne. Ebből viszont az következik, hogy az eddig végzett számítások 
hiábavalóak voltak. Valahol az elején kell kezdeni ismét, más úton kísérelve 
meg a helyes arányok kialakítását. 

A megelőző —- a népgazdasági stratégiát részletező fejtegetésekből és azok 
eredményéből levonható a tanulság, hogy azok az algoritmusok (a szabályozók) 
csak a népgazdasági cél elérését szolgáló korlátoknak tekinthetők és semmi esetre 
sem használhatók vállalati belső arányok kialakítására. 

Ha ezt végiggondoljuk és figyelembe vesszük, hogy még csak a bér-, létszám-, 
termelési érték arányoknál tartanánk — ha megbízható eredményeket kap
tunk volna — és még meg sem kezdhettük a nyereség, a fejlesztési alap, a dol
gozók jövedelme (eddig csak a bérükről volt szó), az árak, a járulék, az eszközök 
alakulásának számítását; figyelembe vesszük továbbá, hogy még szóba sem ke
rült a vállalaton belüli ágazati arányok kérdése (és ne felejtsük el, hogy ezek is 
kölcsönösen függenek egymástól, mert rendszeren belülre és rendszeren kí
vülre is termelnek), akkor be kell látnunk, hogy ágazatunk eszköztára — leg
alábbis hosszútávú tervek készítéséhez — nagyon szegényes. 

Pedig a gazdasági matematika az eszközök sokaságát kínálja fel a gazdasági 
döntéselőkészítési feladatok megoldására. 

Az ágazaton kívüli tudományos és műszaki fejlődés eredményeképpen az esz
közök és módszerek sokasága áll rendelkezésre a vállalati tervezés módszertani 

* A f e l o s z t á s e l ő t t ö % k o m m u n á l i s a d ö m i a t t s z e r e p e l a k é p l e t b e n a 0 , 9 4 a z e g y s é g h e l y e t t é s a f e l o s z t á s 
u t á n i k ö t e l e z ő t a r t a l é k o l á s m i a t t a 0.875 a z e g y s é g h e l y e t t . 



és tartalmi fejlesztésére. Ezek alkalmazásbavételének azonban alapvető felté
telei hosszú távon a következők: 

1. A befogadók, a majdani alkalmazók, az erdő- és fagazdaságok minden ve
zető beosztású dolgozója számára meg kellene szervezni aSZAMOK kéthetes Szá
mítógép és vezetés c. tanfolyamát. Ez a tanfolyam ugyan csak elemi ismerete
ket nyújt, de segítségével elérhető lenne, hogy a falakon belül csak híve legyen 
az újnak. 

2. A szakma jó képességű, fiatal szakembereiből (mérnökök, technikusok) 
rendszer-, ill. folyamatszervező szakembereket kellene kiképezni, hogy az ága
zatot ismerő szervezőkkel rendelkezzünk. 

3. Végül az E R T I számára lehetőséget kellene biztosítani, hogy még széle
sebb alapokon folytathassa az ágazati-gazdaságtani kutatásokat. Társadalmi 
munkásoktól, vagy üzemi szakemberektől nem várható el, hogy hivatali mun
kájuk mellett az ágazat égető problémáit mint amilyen pl. a tervmetodika, tu
dományos igényességgel megoldják. Csak kvalifikált erdőmérnökökből, oki. 
közgazdászokból és matematikusokból álló hivatásos team lesz képes erre a fel
iadatra, mivel polihisztorok ma már nincsenek. 

Vida László: 

A FATERMESZTÉS VÁLLALATI HATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSA 

A z élőfatermesztés akkor hatékony, ha a társadalom hosszú távon jelentkező, 
egyre bővülő igényeit a rövidebb időszakokban előállítható és állandóan nö
vekvő vállalati jövedelmezőséggel elégíti ki. A társadalom igényeit a fatermesz-
tés — amelynek termelési átfutási időszaka sok esetben évszázadnyi, vagy lega
lábbis sok évtizedes tartamú — csak akkor képes betölteni, ha a rendelkezésére 
álló területek fatermőképességét maximálisan igyekszik kihasználni. Feltétlenül 
törekednünk kell arra, hogy az adott területen a fatermés maximális legyen 
mennyiségben és lehetőleg értékben is. A hatékony gazdálkodásnak a megjelölt 
bevételi oldalán túlmenően természetesen biztosítania kell a munkálatokkal kap
csolatos költségek általában csökkenő tendenciáját, hogy a rendelkezésre álló 
eszközök kihasználása fokozódjék, megteremtődjenek az alapok az újraterme
léshez, mégpedig bővített formában és a tevékenységben érintett dolgozók 
munkakörülményei javuljanak, jövedelmük fokozódjék. 

A tudományosan megalapozott, gyakorlatias és korszerű erdészeti termő
helyminősítő és osztályozó eljárás lehetőséget ad a termőhely függvényeként 
telepíthető célállományok előállítására. Ez a munka mindenképpen a maximá
lis fatermés irányába hat és csupán a két vagy több fafajú ajánlásai adnak mó
dot a mindenkori fafaj politika szabályozókkal is támogatott érvényesítésére. 
Adot t területen a „ legnagyobb fatermés e lve" mindenekelőtt, azonban lehetőség 
nyílik a minőség javítására is. 

Ma már nem kétséges, hogy a kiválasztás, a nemesítés mennyiségi, vagy mi
nőségi — esetleg mindkét — szempontból nagyobb teljesítőképességű klónok 
előállítására képes. A nemesnyárak és füzek hozamtöbblete nyilvánvaló és a 
szelekció újabb és újabb fajtákkal igyekszik az értéktöbblet vonatkozásában 
segítséget adni az erdőgazdaságnak. A nemesített ültetési anyag hozamtöbblete 
mennyiségben és értékben is — várhatóan — igen jelentős, amely körülmény 
ugyan képes elviselni az állománylétesítés költségeinek növekedését is (maga-



sabb csemeteár, kiemelten gondos munkák többletkiadásai stb.), azonban erre 
a gazdálkodó szerveknek ösztönzést kellene adnia az illetékeseknek pl. az egy
ségárak vonatkozásában, vagy pl. az előállítási térítések előleg folyósításának 
rendszerében. Nyilvánvaló, hogy a népgazdaság hosszú távú célkitűzéseihez 
mindenkor a gazdálkodási ciklusokban ható és ösztönző szabályozó teremthet 
meg jövedelmező állapotot. 

A nemesített ültetési anyagok fokozottabb mértékű alkalmazását szorgalmazni 
kell. Meg kell gyorsítani e kérdéscsoporttal összefüggő hatósági intézkedéseket 
és a kutató tevékenység tapasztalatszerző ütemét is. 

A termőhelyfeltárás segítheti a munka hatékonyságát azon előírás függvé
nyében is, amely kizárja az igen alacsony termőhelyi értékű célállományok lét
rehozását az élő fatermesztés köréből. E lehetőséggel — megjegyzem — az erdő
gazdák egy része nem szívesen élt mind ez ideig, hiszen pl. egy erdőrésznek a 
fenti probléma miatti elhagyása az erdőfelújítási tevékenységből azon veszély-
lyel járhat, hogy elmarad az erdősítése, mert nem biztosan garantált e feladat
végzéshez célcsoportos forrás megszerzése. Állítható, hogy az elmondottakkal 
kapcsolatos hosszabb távon kialakított, rendszeres és körültekintő munka 
ugyancsak növelheti az élőfatermesztés hatékonyságát és jövedelmezőségét. 

A fatermesztés hozamnyerő tevékenysége hatékonyság tekintetében kicsúcso
sodik a fafaj politikai nézőpontot is f igyelembe vevő természetes felújításban. 
Igaz, hogy e technológiacsoport eredményessége a ráfordítások viszonylagos ala
csony voltában rejlik elsősorban, de a fatermesztési lehetőségei a termőképessé
get — útmutató a természet — maximálisan segítik kihasználni. A közgazdasági 
szabályozók napjainkban is jelentős ösztönzést adnak a természetes felújításhoz, 
de nyilvánvalóan bővíthető alkalmazása jövedelmezőségére, viszonylag alacsony 
eszközszükségletére és a mindenképpen előtérbe helyezendő, szakmailag kívá
natos eredményességére való tekintettel. 

A termőképességnek legmegfelelőbb fatermést előállító célállományok elve 
semmiképpen nem mond ellent annak a tapasztalatnak, amely a legutóbbi évek 
erdőművelési munkái következtében egyik-másik fafajból létrehozott célállo
mányok túlzottnak tartott mértéke jelent. Megemlítem példának a hazai fenyők 
esetét. Ha egyértelmű a termőhelyfeltárás fafajelőírása, akkor nem szükséges, 
de nem is szabad kevésbé alkalmas célállomány létesítésére gondolnunk. Talán a 
gazdasági szabályozók (egységárak, felárak) módosításával lehetne — de nem 
feltétlenül szükségszerűen — korlátozni egyik-másik fafaj túlzott mértékűnek 
tartott alkalmazását. Persze ez esetben is korrekt kell hogy legyen a gazdálkodó 
szerv eljárása. 

Az erdősítés jelenlegi jövedelmezőségi szintje nagyjából kielégítőnek mond
ható (jobb az erdőtelepítések esetében és kevésbé j ó az erdőfelújítások munkái
nál) és a legutóbbi időkig általában biztosítani tudta az újratermeléshez és az 
egyéb szükségletekhez feltétlenül fontos vállalati alapokat. A mindinkább foko
zódó gépesítés állandóan növekvő eszközterhei (beszerzés, fenntartás) az állapot 
feszességéhez vezettek, amely problémából a kivezető út a racionális technoló
giában, illetve a technológiák műveletcsoportjainak korszerűsítésében, egysze
rűsítésében és ezeken keresztül olcsóbbá tételében keresendő, olyan körülmé
nyek között, amelyet az egyre csökkenő munkáslétszám, az ezzel kapcsolatosan 
jelentkező technikai ellátottság fokozása, az eredményes erdősítés átfutási ide
jének csökkentése nehezít. 

A fatermesztési munkák önköltségcsökkentésének problémái közül néhányat 
érintek a következőkben: 

A csemetetermelés korszerű módszerei biztosíthatják a fejlett gyökérzetű, 
méretes ültetési anyagot. További lépések tehetők a szelektált fajták előállítá-



sára. A szaporítóanyagtermelésben géprendszerek, illetve gépsorok is alkalmaz
hatók (lásd a fenyő finn módszerű termesztését). A csemetetermelést jelenleg 
szolgáló objektumok számának csökkentése az eszközkihasználást jobbá teheti, 
a munkaszervezést segítheti. 

Az erdősítést előkészítő tevékenységek, bozótirtás, sarj visszaszorítás, tuskó
zás és kapcsolódó műveletei, a szántás, a talajlazítás stb. igen jelentős költség
komponensei az élőfatermesztésnek. Biztató kezdeményezésekről, sőt üzemszerű 
alkalmazásbavételekről is tudunk, amelyek pl. a kémiai módszerekhez fűződnek, 
vagy pl. a tuskózást és szántást kiküszöbölő, helyettesítő részleges, vagy teljes 
talajlazítást bizosító berendezésekhez kapcsolódnak. 

Erdősítések ültetési és ápolási munkáinál a szélesebb sortávolságok beveze
tése, a méretes ültetési anyag alkalmazásával összefüggő tőszám-csökkentés, a 
gépesítés fokozása, illetve a nagyobb teljesítményű berendezések alkalmazása, 
a vegyszeres úton géppel történő gyomirtás mind megannyi lehetőség a kor
szerű módszerekhez és a jogosan feltételezett költségcsökkentéshez. 

A z erdősítések létrehozásánál alkalmazható különleges eljárások egy része 
ugyan növelheti a ráfordításokat, de ezek alkalmazása a legintenzívebbnek tar
tott ültetvényes módszerekhez kapcsolódik gyors megtérülést feltételezve. A 
közteshasznosítás, bár elég régi eljárás, hatékonyságából semmit sem veszített. 

Nagy lehetőségek nyílnak viszonylagosan az üzem- és munkaszervezés tevé
kenységeinél. A jól szervezett, gondos erdősítési munka fokozza az eredményes
séget. A megfelelő képzettségű, tapasztalt dolgozók művezetési szinten végzett 
irányítása (szakosítás) feltétlenül növeli a hatékonyságot. Természetesen szám
talan egyéb szervezési lehetőség adódhat még a felsoroltakon túlmenően. 

Napjainkban igen sok szó esik a rendkívülien munkaigényes nevelővágások 
korszerű módszereiről. A tisztítások jelentős hányada egyelőre még jórészt ér
téktelen faanyagot ad, de a munkákra történő költségráfordítások (a műveletet 
többször is elvégezzük) elérhetik a 8—10 ezer forintot is. Természetesen a mun
kaigényességük egyéb problémákat is felvet (munkaerőhiány, bértömeggond, 
nehéz munka stb.). A z ültetési hálózat megválasztása, a széles sortávolságok al
kalmazása, az ezzel összefüggő tőszámcsökkentés jelentős lépések a nevelővágási 
munkák hatékonyságának növelése érdekében. 

A mechanikus, a sematikus nevelővágási módszerek és az ezekben történő 
gépi alkalmazási lehetőségek nem lebecsülendő értékű megoldások a hatékony 
munkát illetően. A kémiai szerek használata is sok esetben előremozdíthatja a 
racionális és jövedelmező feladatvégzéseket. 

Nemcsak az elmondottak adnak lehetőséget a felvetett, vagy a nem említett 
problémák megoldásához. Az élőfatermesztés hatékonyságának növelésére for
dított, igen jelentős szellemi és anyagi erőfeszítések fokozatosan, de meghozzák 
eredményüket. 

Dr. Szabó Károly: 

A FŰRÉSZIPAR, A FAFELDOLGOZÁS GAZDASÁGOSSÁGA 

A z ipari termelés akkor gazdaságos, ha olyan nyereséget hoz, amely hosszabb 
távon teszi a termelő szervezetet anyagilag érdekeltté mind személyi, mind 
tárgyi vonatkozásban. A z 1968-ban életbe léptetett új gazdaságirányítási rend
szer legfőbb célkitűzése is az volt, hogy olyan új termelői árrendszert alkosson, 
amellyel elérhető az ipari termelés gazdaságosságának előbb említett feltétele. 



Miért nem gazdaságos a fafeldolgozás ? 

Ha kiindulunk az előbbi feltételből, s vizsgálat tárgyává tesszük, vajon — az 
új gazdaságirányítási rendszerben — biztosított-e a fűrészipar, illetve az elsőd
leges fafeldolgozás gazdaságossága, fel kell fedezzük azokat a hiányosságokat, 
melyek a fafeldolgozás gazdaságosságát bizonytalanná, sokszor illuzórikussá 
teszik. 

Ilyen elsősorban az a tény, hogy a termelés költségei nem reálisan tükrözik — 
általában — a szükséges ráfordításokat. Ennek okai az elsődleges fafeldolgozás
ban a következők: 

1. A z állóeszközök nettó és bruttó értéke különbségének közdazdaságilag he
lyesen kellene tájékoztatni a pótlási szükségletekről. A nettó érték elvileg az 
állóeszközöknek olyan maradványértéke, melyet a hátralevő üzemeltetési idő 
alatt kell a termékek értékébe átvinni. Egy sor termelőszervezetben a jelen
legi alacsony bruttó állóeszközértékek ezt a pótlási szükségletet a valóságnál 
sokkal kisebbnek tüntették fel, s a pénzügyi alapok is ennek megfelelően kép
ződtek. Ezen felül a termelés költségeiben a tényleges szükségletnél sokkal ke
vesebb eszközköltség (amortizáció, eszközlekötési járulék) számolódott el. Ha ez 
a tény összekapcsolódik az alacsony szerves összetétellel — az elsődleges fa
feldolgozással foglalkozó termelő szervezetek ilyen szerves összetételűek — ak
kor a műszaki felzárkózás szinte eleve lehetetlen, illetve gazdaságtalan. Ezzel a 
ténnyel állunk ma szemben, mivel az elhasznált berendezések miatt a gépek cse
réje, a műszaki fejlesztés elengedhetetlen. 

Az 1973-ban végrehajtott faárrendezés csak átmenetileg enyhítette a problé
mát, az alapvető ok megszüntetése nélkül, s teremtette meg a termelési célki
tűzések megvalósításához szükséges jövedelmezőségi feltételeket, mivel a folya
matban levő, mérsékelt szintű rekonstrukciókkal járó eszközköltségek növeke
dése a jövedelemszint- állandó csökkenését idézi elő. Súlyosbítja a problémát 
az, hogy nem teremthettük meg a reális eszköz-elhasználódás leírási költségfe
dezetét. 

2. A fűrészipari termékek árainak kialakítása kizárólag az akkori fűrészipari 
vállalatok bázisadatain történt, s nem volt tekintettel arra, hogy az erdőgaz
daságok fagyártmánytelepei már akkor is több százezer m 3 hengeres fát dol
goztak fel, jelentős mennyiségű fűrészáruféleségeket gyártottak, természetesen 
eltérő műszaki-gazdasági feltételek mellett. A feldolgozott fanyersanyag minő
ségi együtthatói szükségszerűen különböztek egymástól, s emiatt a feldolgozás 
költségei is eltérőek voltak. A gyártmánystruktúra sem volt törvényszerűen azo
nos. A kihozatali arányok kisebbek voltak a fagyártmánytelepeken. Rosszabb 
minőségű hengeres fa feldolgozás több költséggel járt, főleg ami az élőmunka 
költségeket illeti. Mindezek kiemelése ma azért is szükséges, mert az erdő- és 
fafeldolgozó gazdaságokba integrált fűrészipar ma törvényszerűen olyan elszá
molási rendszert képez, melyben a fűrészüzemek és a fagyártmánytelepek egy
mást kiegészítve működnek. 

A probléma érzékeltetésére szolgáljanak a következő számadatok. A z új ár
rendszer kialakítására a bázisév: 1964. A most életbeléptetett árkorrekció bázis
éve: 1971. A tölgy hengeres fa feldolgozás összehasonlító műszaki-gazdasági 
adatait az 1. és 2. táblázat mutatja. 

A z alacsonyabb értékű hengeres faanyag nagyobb élőmunka és üzemi költ
ségráfordítással dolgozható fel. A tölgyfeldolgozás esetében a többletköltség 639 
Ft/m 3 . A z 1973. május hó 1-ével életbeléptetett árkorrekció a tölgyfeldolgozás 
gazdaságosságát illetően csupán erre a többletköltségre nyújt anyagi fedezetet. 
Ti. az árkorrekciós terveink elkészítésénél még mindig nem tudtuk érvényesí-



1. táblázat 
Termékstruktúra 

Termék 1964 1971 
megnevezése 0 / 

/o 

55,7 41,8 
24,9 24,4 
11,6 5,1 

Talpfa 5,2 3,7 
— 1,6 
— 8,4 
2,6 15,0 

100,0 100,0 

Anyagkihasználás 55,1 49,5 

2. táblázat 
A feldolgozott alapanyag %-os megoszlása 

Megnevezés 
1964 1 1971 

Megnevezés 
0 / 
, 0 

1 m 3 árura jutó bruttó 

100,0 

1685 Ft 

50,0 
50,0 

1610 Ft 

teni a fűrészipar integrálásából adódó költségviselési következményeket. 
Ugyanez a helyzet más fafajok ipari feldolgozásánál mutatkozó költségtöbbletet 
illetően is. Számításaink szerint például a bükknél ez a többletköltség 603 Ft /m 3 

a hengeres fára vetítve. 

A két legsúlyosabb probléma tehát 

— az eszközköltségek irreális volta és 
•— az 1968-ban életbeléptetett árrendszerünk helytelen bázisa, 

aminek következtében az elsődleges fafeldolgozás jövedelmezősége ma nem ki
elégítő, egyre csökkenő, s funkcióját betölteni képtelen. 

A jövedelmezőség növelhető 

A fafeldolgozás gazdaságosabbá tételének feltételei, eszközei közül a követ
kezőkben néhányat megemlítek. 

Azon túlmenően, hogy az üzem- és munkaszervezés területén nagy léptek
kel kell, hogy előrehaladjunk, továbbá a termelés koncentrálását az erdő- és 
fafeldolgozó gazdaságoknak meg kell oldaniok, nézetem szerint a fafeldolgozás 
gazdaságossága úgy növelhető, ha hatékony lépést teszünk a fa komplex fel
dolgozása irányában. Ezen a téren az elmúlt évtizedben alig jutottunk előbbre, 
pedig az Európában mutatkozó krónikus fahiány olyan technológiák, s műszaki 
berendezések kidolgozására vezettek, melyek lehetővé tették az eddig csak tü
zelésre alkalmas fahulladéknak magas értékű termékké való feldolgozását. 

A másik terület, ahol a fafeldolgozás jövedelmezősége növelhető, az elsődle-



ges fafeldolgozóipari termékek készültségi fokának emelése, a fűrészipari re-
kontsrukció egyidejű megvalósítása mellett. A z elavult berendezéseket ugyanis 
le kell cserélni. A fejlesztés új alapjainak beruházási költségei azonban ma már 
olyan magasak, hogy azokat áremeléssel kiegyenlíteni nem lehet. A megoldás 
csupán a termékek készültségi fokának olyan mérvű emelése, mely a beruhá
zott tőkéhez viszonyítva a nyereséget oly mértékben fokozza, hogy az rentábi
lissá teszi a műszaki fejlesztés költségeit. 

A hagyományos termékstruktúra, a hagyományos készültségi fok mellett a 
fűrészipari rekonstrukció beruházási költsége 1 032 millió Ft, s a feldolgozott 
1 670 ezer m 3 hengeres fafeldolgozás 1670 X 61 = 101 870 mFt nyereséget rea
lizálna. Ha ebből a fanyersanyagból az optimálisan gyártható primer fűrészipari 
termékek 54%-át, a fűrészáruk 66%-át félkésztermékké, alkatrésszé dolgozzuk 
fel, úgy 650 millió Ft többlet beruházási költség mellett nyereségünk 1670 X 300, 
azaz 501 millió Ft lenne. A z 1 millió Ft beruházásra jutó nyereség az első eset
ben 98,5 ezer Ft; az utóbbinál már 299,0 ezer Ft. 

A z ok kézenfekvő: a továbbfeldolgozás gépei kevésbé eszközigényesek — o l 
csóbbak —, mint az alapgépeké. A z üzemeltetési költségek kisebbek, s az é lő 
munka-ráfordítással fordítottan arányosak. 

A szabályozórendszer továbbfejlesztése 

A fafeldolgozás komplexszé tétele, a termékek készültségi fokának emelése, a 
fafeldolgozás ipari berendezései rekonstrukcióján túl a fafeldolgozás jövede lme
zőségét a szabályozó rendszer finomítása is elősegítené azáltal, hogy serkentene 
az önköltségcsökkentésre. Gondolok itt elsősorban a következőkre: 

— A vállalatok érdekeltségi rendszerét hosszú távúvá kellene alakítani. A fel 
nem osztott nyereség befektetése így kibővítené a meglevő tőkét, s amennyiben 
a beruházás-fejlesztés hatékony, növeli az eredeti befektetés egységére jutó j ö 
vőbeni részesedést. Ennek érdekében: 

a) meg kellene szüntetni a nyereségnek központi szétválasztását, és vállalati 
hatáskörbe kellene azt utalni. Egyben megszüntethető volna a nyereség két ré 
szének progresszív, illetve lineáris adóztatása; 

b) a részesedési nyereségrész jelenlegi progresszív adója 35—40%-os illet
ményadó formában kellene, hogy elszámolásra kerüljön (az árszínvonal emelé
sére ez az elvonási forma sem gyakorolna nagyobb hatást, mint a jelenlegi p rog 
resszív adó, de serkentően hatna az önköltség csökkentésére, a munkatermelé
kenység emelésére). 

— A műszaki fejlesztésre, gépesítésre eleve roppant kedvezőtlen a minden
kori devizaszorzó, amit a 30—40%-os vámtételek tovább súlyosbítanak. K í v á 
natos lenne, hogy ott, ahol csak tőkés piacról biztosíthatók a fejlesztés műszaki 
eszközei, kedvezőbb devizaszorzóval legyen aktiválható a beruházott termelési 
eszköz, a vámtételeknek egyidejű elengedése mellett. 

A szabályzók fenti módosításával az új gazdaságirányítási rendszer a termelő 
szervezetek gazdasági érdekeltségével, elvileg értékarányos áraival és a piac ár
szabályozó tevékenységével valóban a termelőerők fejlődésének új útjait m u 
tatná, ha a faipar termelő szervezetei a közgazdasági szabályozók belső tartal
mát magukévá tennék, funkciójuk kifejtését nem gátolnák olyan elszámolási 
rendszerrel, melyben a gazdasági folyamatok nem reális értékkel tükröződnek 
vissza. 



Ennek előfeltételeit belső elszámolási rendszerünkben meg kell teremteni, 
mert anélkül a jelenlegi termelői folyamatokban nem halmozódhatnak fel azok 
az eszközök — a kívánt mértékben —, melyek a harmonikus, saját erőből tör
ténő fejlesztés reális alapjai lehetnének. Nem szólván arról, hogy a termelés 
gazdasági eredményeit illetően enélkül reális információt nem kaphatunk. 
Enélkül minden alacsony szerves összetételű termelőszervezet műszaki fejlesztés 
esetén nemhogy növelhetné gazdasági eredményeit, hanem a termelés eddigi 
eredményeit teszi kockára. 

Dr. Márkus László: 

MILYENEK A MUNKAHELYI VEZETŐK? 

A z üzem- és munkaszervezésről szóló párt- és kormányhatározat, valamint a 
MÉM utasítás egyaránt kitér arra, hogy a dolgozó ember számára legmegfele
lőbb munkakörülmények biztosítására kell törekedni, és foglalkozni kell az em
beri tényezők elemzésével a vezetés megjavítása céljából. Ennek érdekében a 
munkahelyi vezetőktől előre meghatározott kérdésekre kértem Szegeden és Sop
ronban „titoktartás" mellett választ. 

Összesen 94 fő adatgyűjtő lapja állt rendelkezésre a kiértékeléskor. Ez kb. 
2,5%-os reprezentációt jelent, amely már lehetőséget ad bizonyos általánosítá
sokra is. 

A válaszadók legnagyobb része (56,4%) a 26—-45 éves kor kategóriába tarto
zik, a 46—55 évesek százalékaránya 3 3 % volt, 44,7% négyéves technikumi vég
zettségű, a többi zömmel erdész szakképzettségű. A z adatgyűjtő lapon található 
59 kérdés közül csupán a legfontosabbaknak a kiértékelése módot ad arra, hogy 
az átlag erdész „modellje" kialakuljon. Ezek szerint: 

—• Középkorú, kis családú, technikumi végzettségű, a beltelekben lakik, m o 
toros közlekedési eszközzel rendelkezik. A világgal j ó a kapcsolata a rádió, tele
vízió útján, szakmai továbbképzésére a szaksajtót igénybe veszi. Munkaidejének 
nagyobbik része műszaki munka, az adminisztráció kb. csak tizedrésze az ösz-
szesnek. Átlagban hetenként egyszer ellenőrzik munkáját. A munkakörével ál
talában elégedett, nagyobb feladatot már nem igen vállal. Tanácsosabbnak véli 
a bírálattól való tartózkodást, igaz, hogy őt is ritkán bírálják. Véleményét rit
kán hallgatják meg, ugyanez vonatkozik az értékelésekre is. 

Szinte önkéntelenül jön az összehasonlítás, illetve a 25 év minőségi fejlődésé
nek lemérése. Mi idősebbek még arra a modellre emlékezünk, aki nagycsaládos 
volt, hat elemije és szakvizsgája volt, az erdő közelében lakott, a j o b b módú
nak esetleg kerékpárja volt. Rádió is alig akadt. A szaklapot alig olvasták. A k 
kor egzisztenciális kérdés volt a bírálattól való tartózkodás. Véleményére a ve 
zetés ritka helyen volt kíváncsi. 

Azt hiszem, hogy a megkezdett vizsgálat annyira időszerű és érdekes, és olyan 
információkat ad a különböző szintű vezetésnek, hogy folytatni érdemes. 



Illyés Benjámin: 

A HÁLÓSTERVEZÉSI ELJÁRÁSOK ERDŐGAZDASÁGI 
ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI 

A gazdaságmatematikai módszerek számos változata közül a hálóstervezési 
eljárások szélesebb körű gyakorlati alkalmazását tükrözik az általános és er
dészeti szakirodalomban megjelenő tanulmányok, a nemzetközi tudományos ta
nácskozásokon elhangzott előadások. Gyors ütemű elterjedésük magyarázata, 
hogy viszonylag egyszerűek, az alkalmazásukhoz szükséges ismeretek hamar el
sajátíthatók. Előnyük az is, hogy kísérleti bevezetésükhöz nem kell hosszadal
mas előkészítés, és alkalmazási lehetőségük szinte korlátlan. Minden olyan fel
adat végrehajtása megszervezhető segítségükkel, melyek időben egymásután és 
egymással párhuzamosan végrehajtandó, egymással logikai kapcsolatban álló 
részfeladatokra bonthatók. 

Felismerve a hálóstervezési módszerek erdőgazdasági alkalmazásából szár
mazó előnyöket, viszonylag hamar, 1967-ben megindult az ERTI-ben a beveze
tést szolgáló kutatómunka. Kialakítottunk egyszerű, ellenőrizhető kézi számítási 
eljárást, megvizsgáltuk a CPM (kritikus út módszere) alkalmazási lehetőségeit 
és feltételeit az erdősítési munkák, az útépítési munkák, a fakitermelési és ér
tékesítési tevékenység megszervezése területén. 

A hálóstervezési eljárások erdőgazdasági alkalmazásának kezdeti szakaszában 
vagyunk. Széles körű bevezetésük érdekében még sok a tennivalónk. Mindenek
előtt meg kell ismertetni szakembereinkkel e modern szervezési eljárásokat. A 
közelmúltban jelentős intézkedések történtek ennek érdekében, egyre többen 
rendelkeznek a szükséges alapismeretekkel. 

Fontos, hogy vállalataink kihasználják a hálóstervezési ismeretekkel rendel
kező szakembereik tudását. A vállalati szervezőmunka tökéletesítése érdekében 
összeállított intézkedési terveket célszerű lenne kiegészíteni a hálóstervezés 
konkrét felhasználása érdekében szükséges tennivalók meghatározásával. A k o 
rábban említett területeken kívül elsősorban a következő feladatokban indokolt 
a hálóstervezés felhasználására törekedni: központi rakodók kialakítása; magas-
és mélyépítési tevékenység megszervezése; gépfelújítások elvégzése; faházak 
termelésének és kivitelezésének megszervezése; faipari rekonstrukcióval kap
csolatos feladatok megtervezése. 

A hálóstervezés erdőgazdasági felhasználását szolgáló kutatómunkát a szerve
zési kutatásokhoz kapcsolódva intenzívebbé kell tenni. A kutatási tevékenysé
get az alkalmazástechnikai problémák megoldására kell összpontosítani. Először 
az erre kijelölt vállalatoknál célszerű bővíteni a gyakorlati alkalmazások körét. 
Előrehaladásunk meggyorsítása érdekében meg kellene teremteni e konkrét fel
adatokra irányuló adaptációs munkában a baráti országok szakembereinek, ku
tatóinak aktív együttműködését. 

A z így nyert tapasztalatok ismeretében meg kell határozni azokat a feladato
kat, melyek a hálóstervezés széles körű alkalmazását elősegítik ágazatunkban. 
Konkrét javaslatokat kell tenni a tapasztalatok alapján az információs rendszer 
továbbfejlesztésére, szükséges szervezeti változtatásokra és az elektronikus szá
mítógépek felhasználását biztosító feltételek megteremtésére. A z új ismeretek 
birtokában a kijelölt vállalatoknál mintaszervezéseket kell végrehajtani. Ezek
hez kapcsolódó tapasztalatcserékkel célszerű lerövidíteni az eredmények szak
embereinkhez való eljuttatásának idejét. 



Kötény György: 

AZ ÜZEM- ÉS MUNKASZERVEZÉS, 
MINT A TERMELÉKENYSÉGFOKOZÁS ESZKÖZE 

Népgazdaságunk mai fejlettségi fokán a termelésnek extenzív eszközökkel 
való növelésére már alig van mód. A z állandóan fokozódó munkaerőhiány a 
meglevőnek j o b b kihasználását, a termelékenység fokozását követeli meg. A ter
melési eszközöket kell korszerűsíteni, új berendezéseket kellene üzembe állítani, 
anyagi eszközeink azonban végesek, a beruházásokra fordítható összegek szű
kösek. A gazdaságos, nyereséges termelés érdekében az élő- és holtmunkát 
együttesen szükséges csökkenteni, s ennek legfőbb eszköze a munkaszervezés 
javítása, a termelés növekedését legjobban segítő szervezet kialakítása. 

A z 1003/1973. Korm. sz. határozat tehát a reális helyzetből indul ki. és a kor
szerű követelményeket veszi f igyelembe, amikor a szervezést tudományos ala
pokra helyezi, a népgazdaság minden ágában kötelezővé és társadalmi méretűvé 
teszi. 

A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium az Ipolyvidéki Erdő- és Fa
feldolgozó Gazdaságot jelölte ki már 1972-ben arra, hogy munka- és üzemszer
vezési tevékenységet bontakoztasson ki és annak kidolgozását az Erdészeti Mű
szaki és Szervezési Irodára bízta. Kiemelt szervezési feladatainkat —• melyeket 
1973-tól kezdődően valamennyi gazdaságra kiterjesztett — a következő pon
tokba foglalta a felügyeleti hatóság: 

1. a fahasználat-koncentráció lehetőségeinek feltárása; 
2. a fafeldolgozás koncentrációjának és a speciális lehetőségeinek kidolgozása; 
3. az előbbiekhez szükséges információs-rendszer kiépítése. 

A z Irodával, illetve a téma vezetőjével a végrehajtás metodikáját, az üteme
zést, a feladatok szétválasztását közösen alakítottuk ki. A z összehangolt és elfo
gadott álláspontunk szerint a feladatpontoknak teljesítése, illetve a fahasználat 
és a fafeldolgozás koncentrálása, az egyes részfeladatoknak meghatározhatósága 
érdekében ismerni kell 15—20 éves távlatban, erdőrészletenkénti mélységben 
és időrendi sorrendben a kitermelhető véghasználati és gyérítési fatömeget, 
valamint a feldolgozható alapanyagot. 

A meghatározott időszakban termelésre kerülő erdőrészleteket ezért térképi 
munkalapon ábrázoltuk. Ezen az ötéves tervciklusok figyelembevételével külön 
színnel jelöltük a véghasználatra és a gyérítésre kerülő erdőrészleteket. A meg
levő és a megépítendő szállítópályák, valamint a terepalakulatok feltüntetésével 
a termelési körzetek szinte önmaguktól kirajzolódnak. A termelési körzeteken 
belül a termelési tömbök, hegyvidéki viszonyaink között a gerincek és völgyek 
által meghatározott termelési füzérek kialakíthatók. 

Hegyvidéken a szakmai előírások és a természeti adottságok (főleg a magter
més) a vágásterületek nagyságának határt szabnak. Ezért nem a vágásterületek 
mértéktelen növelésére, hanem a vágásterületeknek tömbökön belüli sorrendi
ségére helyezzük a súlyt a fahasználatok koncentrálása során. Szükséges azon
ban az üzemtervi előírások rugalmas kezelése, illetve az üzemtervek készítése
kor az álláspontok összehangolása annak érdekében, hogy a tömbökön belül a 
szomszédos erdőrészletekben minden fahasználati munkára azonos időszakban, 
egymás után kerülhessen sor. 

A z egymáshoz közel levő állományoknak egy időszakon belüli kitermelése már 
a munkaerő, az eszközök és a gépek koncentrációját, a legmegfelelőbb tech
nológia alkalmazását, a végrehajtáshoz szükséges technika kiválasztását és meg-
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felelő kihasználását lehetővé teszi. A z ily módon koncentrált munkahelyeken a 
dolgozók munkafeltételei, szociális körülményei lényegesen javíthatók, a megfe
lelő felügyelet, ellenőrzés, irányítás és folyamatszervezés biztosítható. 

A véghasználatok koncentrálásával az erdőfelújítási munkák is koncentrálttá 
válnak. A z egymáshoz közel eső, egyidős erdősítések vegyszeres (akár repülő
gépes) ápolására, a növényvédelem hathatós ellátására, a munkaerő koncentrá
lására és ezzel együtt a fokozottabb munkairányításra lehetőség nyílik. 

A fahasználatok, és ennek révén csaknem a teljes fatermesztési munkafolya
mat koncentrálása az erdészetek irányítási, tervezési, szervezési és ellenőrzési 
munkáját is megkönnyíti . A gravitációs irányok figyelembevételével kialakított 
termelési körzetekben előre meghatározható az alkalmazandó technológia, fel
mérhető és tervezhető a szükséges gépek, eszközök mennyisége és milyensége, a 
létszámszükséglet, az irányító személyzet és ezek ismeretében számítható a 
költség. 

Elfogadott álláspontunk szerint a termelési körzetek meghatározott időszak
ban kitermelhető fatömegét nem elégséges fafajonkénti mennyiségben ismerni, 
azt méretcsoportos bontásban kell meghatározni. Az egyes méretcsoportok ösz-
szesített fatömege mennyiségének és minőségének ismeretében megbízhatóan 
tervezhetők az egyes választékok és ezen belül meghatározható az egy-egy ter
melési körzetben rendelkezésre álló, feldolgozásra alkalmas fatömeg. A feldol
gozható fatömeg mennyiségének és milyenségének hosszú távon való ismerete, 
az egyes gravitációs körzetek feldolgozásra rendelkezésre álló fatömegének fel
mérését teszi lehetővé. Ennek alapján számítható a szükséges üzemnagyság, 
előre megtervezhető a szükséges fejlesztés, az esetleg feleslegessé váló feldol
gozó üzemek helye és azok megszüntetésének időpontja. 

A feldolgozandó fatömeg fafaj, minőség, méret és mennyiség szerinti isme
rete, a feldolgozó üzem gépi felszereltsége és technológiája, ezenkívül a felvevő 
piac igényeinek együttes ismerete már meghatározza az illető fagyártmányüzem 
leggazdaságosabban termelhető választékösszetételét, lehetőséget ad a fagyárt-
mányüzemek specializálódásának kialakítására. 

A gazdasági eseményeket rögzítő bizonylatokból a számvitel minden ágában 
sokirányú és nagy tömegű adat keletkezik. Ezeknek csak kis része hasznosul 
előnyösen a döntés előkészítésében. Az információ áramlását úgy kell átszer
veznünk, hogy a vezetés hatékonyságának növelése érdekében megbízható, 
gyors, könnyen áttekinthető és a legszükségesebb mennyiségű adatot szolgál
tassa. 

A kiemelt feladatpontok szervezése mellett egyidőben vizsgáljuk a központ és 
az erdészetek közötti kapcsolatot, intézkedést teszünk annak korszerűsítésére, 
az erdészetek önállóságának és hatáskörének növelésére, általában a döntési 
szintek elkülönítésére. A z e téren megvalósítandó szervezési tevékenységünk 
arra irányul, hogy a Gazdaság központja főleg koordinálási, műszaki fejlesztési, 
értékesítési és adatrögzítési feladatokat lásson el, a termelés végrehajtásához a 
hathatós munkairányítás és ellenőrzés megfelelő szakszemélyzet ellátásával az 
erdészetekhez kerüljön. A koncentráltan jelentkező munkaterületek, a kon
centrált nagy értékű gépek és nagyszámú munkaerő lehetőséget ad arra, sőt 
parancsolóan írja elő, hogy az ottani munkák közvetlen irányításával, szerve
zésével jó l felkészült, egyéb munkáktól függetlenített mérnök foglalkozzon. 

A vázolt feladatok következetes megoldása és annak állandó finomítása f o 
lyamatosan végzendő. A munka- és üzemszervezés akkor biztosítja a várt ered
ményt, ha az azzal foglalkozó szervezet átfogó jellegű, széles körben érvényes 
sémáját az adott munkaterületre a termelést irányító szakember napról-napra 
tovább finomítja. 



Király László: 

A VÁLLALATI, ÁGAZATI SZINTŰ INFORMÁCIÓS RENDSZER 
ÉS AZ ELEKTRONIKUS ADATFELDOLGOZÁS 

Fagazdaságunk hatékonyságának fokozása alapvető cél. Jó, számítógépesített 
információs rendszer segítséget nyújthat számunkra ennek eléréséhez. Hangsú
lyozni kell, hogy ez önmagában még nem jelenti a hatékonyság fokozását, csu
pán nagyon hatékony eszközt ad számunkra ehhez. 

A számítógépesítést szokás egyszerűen a szellemi munka gépesítésének tekin
teni. A fizikai és szellemi munka gépesítése közötti analógia azonban téves 
szemlélethez vezethet. Mint ahogy az űrhajózás sem tekinthető semmiféle fizi
kai munka gépesítésének, hanem a közlekedési lehetőségek teljesen új területre 
való kiterjesztésének, úgy egy jól végrehajtott számítógépesítés sem tekinthető 
valamilyen adott szellemi munka egyszerű gépesítésének, hanem sokkal inkább 
a szellemi munka alapvető korszerűsítésének, amely teljesen új lehetőségeket 
nyújt számunkra. 

Sajnos ez a szemlélet nem általános. A számítógépalkalmazással foglalkozó 
szakembereket a vezetők igen gyakran csupán azzal bízzák meg, hogy a meg
levő információs rendszert, — illetve legtöbbször annak csak egy kis részét — 
gépesítsék. Természetesen ez is hálás feladat lehet olykor — főképp olyan ese
tekben, amikor az eredeti kézi adatfeldolgozás túlméretezett és gazdaságtalan 
volt — , de nem visz sokkal közelebb az integrált információs rendszer megvaló
sításához. A fő jelentősége abban áll, hogy a szélesebb szakközönség számára 
bemutatja, mire is képes a számítástechnika — bár sokan úgy képzelhetik, hogy 
többet nem is tud — , kialakul a korábbinál jóval szigorúbb bizonylati fegye
lem, és néhány ember számára lehetővé válik, hogy közelebbről is megismer
kedjen az elektronikus adatfeldolgozás rejtelmeivel. 

Példaként hadd hozzak fel egy-két konkrét — erdőrendezőségi vonatkozású 
— adatfeldolgozási feladatot. A z 1966. évi üzem tervi adatokból még kézi mun
kával készült el a kötetnyi táblázat. Az eredeti elképzelés szerint ennek több
szörösére lett volna szükség, de a kézi feldolgozás olyan nagy munkát jelen
tett még így is, hogy a bővítésről le kellett mondani. A z egységes forma ked
véért azután az 1967—1970-es évekre számítógéppel is kb. csak ugyanezeket 
a táblázatokat készítettük el. A z elkészült táblázatokat csak kevesen haszno
sították. A z egész adatfeldolgozási eljárás azonban nagyon j ó iskola volt mind 
az Erdőrendezési Fejlesztési Osztály, mind az egész erdőrendezési szervezet ré
szére. A z elektronikus számítástechnika fő előnye azonban nem is ebben j e 
lentkezett, hanem abban, hogy előállt egy olyan — sajnos nem teljes körű — 
adattár, amelynek rendkívül sokféle kérdést lehet feltenni. Így pl. részletesen 
meg tudtuk vizsgálni néhány fontosabb fafaj vágásérettségi, elegyedési és fa
termési viszonyait. 

Hasonló példa az erdősítések műszaki átvétele is. A z erdőfelügyelőségek ré
szére számítógéppel csak azok a táblázatok készültek el, amelyeket eddig kéz
zel állítottak elő. Mindössze országosan jelenkezett olyan többlet-információ, 
amelynek előállítására kézi feldolgozással nemigen gondolhattunk volna. 

Vagy vegyük a fatömegszámítás és az üzemterv-előállítás példáját. A gépen 
egy meglehetősen bonyolult, összetett számítási eljárást kellett szimulálni, s 
amellett a gépírói munkát is a gépre kellett bízni. Végső soron azonban ez 
sem egyéb, mint a szellemi munka gépesítése. 

Sorolhatnék még több példát is — a pilisi üzemtervaktualizálás alapján az 



ERDŐTERV részére kidolgozott gépi aktualizálási eljárást, a nagy területi erdő
leltározást Vas megyében, a favágatási terv gépi előállítására irányuló szom
bathelyi kísérletet, de azt hiszem ennyi elég az elmondottak szemléltetésére. 

Az érvényben levő információs rendszer számítógépre vitele tehát járható 
út, de nem elég hatékony. Iskolának jó , de azzal a veszéllyel jár, hogy konzer
válja az aktuális információs rendszer hibáit. Mivel a kézi — ill. kisgépes — 
adatfeldolgozásra alapozott információs rendszerek általában csak igen kis mér
tékben integráltak, ezzel a módszerrel nagyobb fokú integráció a számítógéptől 
sem várható. E nélkül pedig még az is vitatható, hogy egyáltalán beszélhetünk-e 
aktuális információs rendszerről. 

Megint egy példa: Hiába visszük gépre az üzemterveket, az erdősítések és a 
fahasználatok műszaki átvételi adatait, ha az eltérő azonosító rendszer követ
keztében ezekből nem tudunk előállítani egy évenként aktualizálható szaknyil
vántartást (erdőleltárt). 

A másik megközelítési mód a korszerű vállalati és ágazati szintű vezetés in
formációs igényéből indul ki. 

Mit jelent ez? Először is ki kell alakítani a fagazdaság vállalati és népgazda
sági szintű közgazdasági modelljét. Ezen belül minden szinten meg kell hatá
rozni a döntési helyeket, a fontosabb döntésfajtákat (döntés típusokat), a dön
tési szabályokat (döntési algoritmusokat), az ezekhez szükséges adatfeldolgozó 
ejlárásokat, és végül a szükséges alapadatok előállításának módját. 

A gyakorlatban persze mindez még sokkal bonyolultabb. Először is szüksé
günk lenne egy használható — matematikailag formalizált, ellentmondás men
tes, valósághű — közgazdaságtudományi elméletre. Sajnos ilyen — Kornai Já
nos Antiequilibriumának tanúsága szerint — nincs. Ezt az elképzelt, de még ki 
nem dolgozott elméletet kellene aztán alkalmaznunk a fagazdaságra. Azt hi
szem, az általános közgazdaságtudományi elméletnek alig lenne olyan része, 
amit fel ne kellene használni, hiszen a fagazdaságban a mezőgazdasági, ipari, 
kereskedelmi és infrastrukturális jellegzetességek egyaránt megtalálhatók. T o 
vábbi komplikációt jelent, hogy az erdőgazdálkodásban a szektorbontáson kívül 
el kell különítenünk a vállalati gazdálkodástól a hosszú távú erdőállománygaz
dálkodást, amely az erdőrendezési szervezet feladata. 

Bármennyire is tetszetős és kívánatos ez a megközelítési mód, nyilvánvaló, 
hogy —• szigorúan és következetesen alkalmazva — a számítógépesítést inkább 
elodázná, mint elősegítené. — De mit csináljunk, ha egyik módszer sem hasz
nálható? — Talán a leghelyesebb válasz, hogy mind a kettőt, vagy inkább az, 
hogy egyiket se, hanem valamit a kettő között. 

Induljunk ki a ma is keletkező alapadatokból; vizsgáljuk meg, hogy milyen 
további információkra lehet még szükségünk az elképzelhető korszerű irányí
tási eljárások esetén; biztosítsuk, hogy az alapadatok számítógépes feldolgo
zásra alkalmas adathordozóra kerüljenek; gondoskodjunk ezeknek az adatok
nak alapos ellenőrzéséről; és végül alakítsunk ki a garantáltan j ó alapadatok
ból- egy olyan adattárat, s hozzá olyan adatkezelő, lekérdező rendszert, amely
nek segítségével szinte bármilyen elképzelhető döntési algoritmus információ
igénye megfelelően rövid idő alatt kielégíthető. 

Ez az úgynevezett adatbank-koncepció. (Egyesek még egyéb — tisztán tech
nikai jellegű — követelményeket is támasztanak az adatbankkal szemben. Bár 
ez nem látszik indokoltnak, mégis célszerű óvatosan bánni az adatbank foga
lommal, mert nem mindenki tulajdonít azonos jelentés neki.) Egy ilyen fagaz
dasági adatbank tulajdonképpen az élőírt — de még meg nem valósított — 
erdészeti szaknyilvántartás (erdőleltár) bővítéseként is felfogható. Különösen 
célszerűnek látszik a gyakorlati munka ilyen szemléletű megközelítése, ha az 



adatbank létrehozásának finanszírozási nehézségeire gondolunk. További érv 
emellett, hogy az elektronikus adatfeldolgozás erdészeti alkalmazása hazánkban 
elsősorban az erdőrendezésen belül kezdődött, s mindig sokkal könnyebb vala
mit továbbfejleszteni egy meglevő magból, mint újra elölről kezdeni. A készülő 
Országos Erdőgazdálkodási Szabályzatban célszerű lenne lerögzíteni, hogy mi
iyen követelményeket kell kielégítenie egy ilyen erdőleltár adatbanknak. A leg
alapvetőbb követelmény feltétlenül az, hogy az erdőre vonatkozóan mindig ak
tualizált adatokat tartalmazzon, könnyen lekérdezhető formában. 

Tehát elsőként egy szűkebb, de fokozatosan bővíthető adatbankot kell létre
hoznunk. Azután ezt az adatbankot a vállalati ügyvitelgépesítés kialakításához 
kapcsolódóan fokozatosan bővítenünk kell. Ilyen ügyvitelgépesítési munka j e 
lenleg is folyik a MÉM Vállalatfelügyeleti Főosztály irányításával, Kecskemé
ten, az EMSZI és az erdőgazdaság közös munkájával. Szép eredményeket értek 
el a favágatási terv számítógépes előállítása és az elektronikus adatfeldolgozás
hoz kapcsolható középgépes ügyvitelgépesítés terén. 

A z adatbank kiépítésével párhuzamosan ki kell dolgoznunk az adatbankon 
alapuló döntéselőkészítési és döntésautomatizálási eljárásokat. Ki kell emelni 
itt különösen a döntésautomatizálás fontosságát. Ez annyit jelent, hogy igen sok 
azonos típusú, rutinszerű döntési feladatot a gépre bízunk, vagyis a sok döntés 
helyett csupán egyszer kell egy általánosabb érvényű, a gépnek beprogramoz
ható döntést hoznunk. 

Nézzük meg a továbbiakban, hogy mi is szükséges egy ilyen — adatbank
koncepción alapuló — fagazdasági információs rendszer kialakításához? 

Először is: a szervezési munkára megfelelő szaktudású, függetlenített dolgo
zókból ki kell alakítani egy munkacsoportot, amely néhány évig csak ezzel a 
feladattal lenne megbízva. 

Másodszor: létre kell hozni egy fagazdasági számítóközpontot, amelynek 
megfelelő szellemi kapacitással kell rendelkeznie a szükséges alkalmazói prog
ramcsoportok előállításához. 

Harmadszor: az Erdészeti és Faipari Egyetemen sürgősen be kell indítani a 
számítástechnika oktatását. 

Negyedszer: biztosítani kell az arra alkalmas dolgozók szervezett számítás
technikai és operációkutatási továbbképzését. 

ötödször: ki kell alakítani az információs rendszer központi gép bázisát és 
távadatfeldolgozási rendszerét. 

Hatodszor: az erdészeti és faipari kutatásokban elsőbbséget kell adni az in
formációs rendszer kialakításához feltétlenül szükséges kutatásoknak. 

Végül: az egész munka tervszerűségét korszerű hálós tervezési módszerrel 
(pl. PERT) kell biztosítani. 

A feladat ijesztően nagynak tűnik, de biztosak lehetünk benne, hogy ez a 
jövő útja; és bár nagy a veszély, hogy rossz útra tévedünk, még ennél is na
gyobb , hogy menthetetlenül lemaradunk. 

Hozzászólások és zárszó 

Dr. Szász Tibor hozzászólásában elmondotta, hogy a tetrvezésben a különböző 
mélységű kalkulációknak milyen fontos szerep jut. A szervezettség javítása objektív 
alapokon képzelhető el, ehhez — mondotta — megfelelő adatbázis kell. A meglevő 
és jó adatbázisból az üzemtervek adatait említette meg, de ezen túlmenően szüksé
gesnek ítélte a napi munkafelvételeket, időelemzést, a munkahelyek tipizálását. Mind
ezen adatok gépi feldolgozásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Hozzászólása 



további részében megemlítette, hogy különböző célokból, különböző mélységű terve
ket kell készíteni. Legelmaradottabb területnek ítélte a munkavégrehajtás terveinek 
gyakorlati elkészítését. 

Kassai Jenő a távlati céljaink tisztánlátásának szükségességére hívta fel a figyel
met. A z ágazatot be kell illeszteni az általános fejlődés folyamatába, az igényekhez, 
lehetőségekhez rugalmasan kell alkalmazkodni. Figyelemmel kell kísérni a fa he
lyettesítőjeként szóba jöhető anyagok kínálatát, versenyképességét, s ezzel párhuza
mosan, az intenzív fajokon keresztül, nagy hozamok gyors elérésére kell törekedni. 
Fafaj politikánknak helyes irányú átalakítására törekedtünk eddig (fenyőfélék ará
nyának növelése), s a nyugat-európai országok példája (Anglia, Dánia) igazolja, hogy 
jó úton járunk. Mivel ez az átalakítás össznépgazdasági érdekeket szolgál, így annak 
költségeit is vállalnia kell. 

Kaiser Tibor a gyakorlat oldaláról fűzött néhány kiegészítést a konferencián el
hangzottakhoz. Sürgősen megoldandó kérdések között említette az értékarányos árak 
kialakítását. A választékonkénti önköltségszámítás a gyakorlatban még nem valósult 
meg, emiatt a globális ,,árfedezet"-en és önköltségen belül kell a választékok meg
felelő sorrendjét kialakítani. Megemlítette, hogy a vállalati érdekeltség évről évre je
lentkezik, szükséges tehát, hogy a szabályzókat differenciáltan alakítsák, s ezeken 
keresztül jussanak kifejezésre a távlati érdekek. Hozzászólása további részében a 
IV. ötéves terv időarányos értékelésére kiadott adatlapok összesítésének tapasztala
tairól szólt. Általános tapasztalat, hogy a termelő egységek nem kellő áttekintéssel, 
az összefüggések figyelése nélkül töltötték ki az adatlapokat. Még a jól szerkesztett 
adatlapok további használhatóságát is megakadályozza az, hogy a kitöltésük nem 
pontos, s ha a vezetők erre nem figyelnek fel, úgy ennek veszélyes következményei 
lehetnek (a gépi úton történő információfeldolgozás egyik elemi kelléke a bizonyla
tok helyes kitöltése). 

Dr. Kocsmár Ferenc az információk áramlásáról és az adatfeldolgozás problémáiról 
szólt. Általánosságban a szervezés — mint tudatos emberi cselekedet —, az alapvető 
célok kielégítéséhez szükséges rendszer része. „ A z adott szervezet bizonyos célkitű
zéssel jön létre, ehhez kell a termelés helyén az összes egyéb tevékenységet, pl. a szer
vezést alárendelni" — mondotta. A széles körű szervezési rendszer egyik fontos eleme 
az információ. Ahhoz, hogy helyes információk alakuljanak ki, fel kell építeni az in
formációk követelményrendszerét. „Döntési szintektől függő információk kellenek, 
s ezek az információk akkor szolgálnak jó célt, ha az adatkört jól rögzítjük, s a fel
dolgozás sorrendiségét helyesen határozzuk meg. A z adatfeldolgozás módszere még 
az előzőekhez szükséges technikai út. Az adatok rögzítése, helyes megjelentetése a 
feldolgozás alapkívánalma". 

A következőkben üzemi jellegű példával támasztotta alá elméleti megállapításait. 
Ismertette, hogy szűkkörű szakemberkollektíva, a Kyritzi-adatrögzítő gép segítségé
vel, lyukszalagos feldolgozásra alkalmas információs rendszert szervezett. Ennek ke
retében erdészetenkénti, méretcsoportos faanyagnyilvántartást terveztek. Munkájuk 
alapkelléke volt, hogy helyi ismerettel rendelkező, vállalati szervezési szakember is 
részt vett a munkában. 

Dr. Kassai Imre a távlati szükségletmeghatározással kapcsolatban a fenyőhelyet
tesítés problémáiról szólt. Vázolta röviden, hogy a növekvő szükségletet csak részben 
elégítik ki a helyettesítő anyagok. A műanyagok használata ugyan terjed, de egyelőre 
költséges helyettesítő anyag, s távlatában a fémmel való helyettesítés is csak részben 
elégíti ki a többletigényt. Utalt arra, hogy ágazatunknak fokozni kell a lapféleségek 
gyártását, s a helyettesítést elsősorban ezzel, ill. a lombos fűrészáruk fokozott hasz
nálatával lehet elérni. 

Hozzászólása második részében a gazdaságmatematikai eszközök, módszerek gya
korlati használhatóságáról szólt. Gyakorlati példákkal igazolta azt, hogy a népgazda
ság más területein már milyen széles körben használják a matematikai eszközöket. 
Megemlítette pl., hogy a hálóstervezés gyakorlati eredménye volt a müncheni olim
piai közvetítés zavartalan bonyolítása, az M—7-es útépítés egy szakaszának kivite
lezése, a 43. sz. Állami Építőipari Vállalat házgyárüzemeltetési programja. Eredmé
nyesen alkalmazzák a hálóstervezést főtermékek gyártáspi ogramozásánál, a gyakor
lati termelésirányításban. Véleménye szerint ágazatunk e téren csak úgy tud előre
lépni, ha a számítógépes szakembereket széleskörűen bevonjuk a munkába, s egy
ben biztosítjuk az alkalmazottmatematikai módszerek közgazdaságilag megalapozott 
ágazati alkalmazását. 

Göndöes Imre hozzászólásában a jelenlevők figyelmét a fogalmak pontos tartal
mának a meghatározására hívta fel, ugyanakkor utalt arra is, hogy az új tudományág, 
a kibernetika alkalmazása érdekében a szakmánk alapkérdéseit tisztázni kell. Cél
szerűnek és szükségesnek ítélte az elektronikus adatfeldolgozás egyre szélesebb körű 



gyakorlati alkalmazását. Utalt arra, hogy ezen megnövekedett igények kielégítése 
csak felkészült szakemberek segítségével oldható meg. Az oktatásunk modernizálá
sának kérdésében kiemelte a differenciált oktatás szükségességét. A vállalaton belüli 
szervezési bázisok kialakítását sürgetőnek ítélte, de utalt arra is, hogy a már kiala
kított helyes módszereket más területről vegyük át, adaptáljuk. A közgazdasági 
munka egyes részkérdéseinek hatékony kutatása, továbbvitele megkívánja, hogy az 
ágazat közgazdasági szakemberei esetenként egy-egy részkérdést mélyrehatóan, ösz-
szefüggéseiben elemezzenek. Alkalmak legyenek ezek az információk gyors cseréjé
hez, hasznosításához is. 

Jérome René szerint igen örvendetes az erdőgazdálkodásban a népgazdasági és vál
lalati szint fokozódó különválasztása és az, hogy az erdőrendezés egyre inkább érzi 
a népgazdasági szintű gazdálkodásban a felelősségét. Nem felelhet meg azonban en
nek addig, amíg csupán a faterméssel, pusztán a köbméterekkel igyekszik gazdál
kodni. A köbméteren túl a forintnak is elhatározó szerepe van. Az erdőrendezés már 
nem utasíthatja el a forinttal való foglalkozást — ha feladatának valóban meg akar 
felelni. Sürgeti ezt az az elhangzott elgondolás, hogy a jövőben a költségvetéssel kí
vánjuk viseltetni azoknak a részben szintén fatermesztési célú intézkedéseknek költ
ségeit, amelyekre nézve a faárak fedezetet nem nyújtanak, nem nyújthatnak. Az 
ilyen népgazdasági szintű gazdálkodáshoz azonban ma még hiányoznak a kellő ala
pok — információs rendszerünk erre teljesen alkalmatlan. Többen mutattak rá és 
ha csupán ebben az egyben sikerülne változást elérni, ez a konferencia jelentős si
kert könyvelhetne el. 

Király Pál az Országos Erdészeti Egyesület vezetősége nevében köszöntötte a kon
ferencia résztvevőit. Megemlítette, hogy a Szakosztály kezdeményezését szívesen tá
mogatták, s örül annak, hogy a rendezvény létrejött. Jó időponti an, megfelelő napi
renddel, sikeres konferencia került megrendezésre. Elismeréssel szólt arról a követ
kezetes munkáról, amit a rendezők a Konferencia sikeres megrendezése érdekében 
kifejtettek. 

Dr. Papp Mihály, a Szakosztály elnöke összefoglalásképpen elmondotta, hogy a 
Konferencia munkajellegű volt és programot adott a közeljövőre. Törekedni kell a 
jövőben arra, hogy az általános probléma megfogalmazáson túl, az ágazatunk gazda
ságtanának egyes kérdéseit mélyrehatóbban is elemezzük. Szakterületünkön állan
dóan nő az igény a közgazdasági oldal tisztánlátása érdekében. „Tudatosan és meg
alapozottan kell ezen kérdéseket állandóan napirenden tartani" — mondotta. Az ága
zati egységes gazdaságtan alapjainak lerakása mellett azok gyors alkalmazására kell 
törekedni." A Konferencia sikerét a gyakorlati élet bizonyítja, de jó jel az, hogy 
kétnapos Konferenciánkat több mint 300-an hallgatták meg — fejezte be a Szak
osztály elnöke. 

Egy százéves szerződés története 
Az 1866. december 9-én megalakult Or

szágos Erdészeti Egyesület fennállásának 
első éveiben eléggé rendszertelenül jelen
tette meg saját folyóiratát. Az „Orszá
gos Erdészeti Egyesület Közleményei" 
című kiadványának az 1867. évi 1. fü
zete, 1868. évi 1—2. füzete, az 1869. évi 1. 
füzete és az 1870. évfolyam augusztus 
havi füzetének megjelenéséről van tudo
másunk. 

Emellett Bedő Albert egyesületi titkár 
szerkesztésében „Az Országos Erdészeti-
Egyesület Évkönyve" címmel évkönyvet 
is megjelentetett az 1867—1872-es évek
ről. Ezek az évkönyvek az Egyesület 
helyzetéről, működéséről, a vezető testü
letek munkájáról adtak képet és a köz
gyűléseken megvitatott szakkérdésekkel 
kapcsolatos cikkeket tartalmaztak. 

A legrendszeresebben megjelenő erdé

szeti sajtótermék a Díváid Adolf és Wag
ner Károly által Selmecbányán megindí
tott „Erdészeti Lapok" című folyóirat 
volt. 

Bizottsági jelentés az Erdészeti Lapokról 

Száz esztendővel ezelőtt, 1873-ban tör
tént, ami igen fontosnak bizonyult mind 
az Egyesület, mind az „Erdészeti Lapok" 
szempontjából: a folyóirat tulajdon- és 
kiadási joga adásvételi szerződés alapján 
az Országos Erdészeti Egyesületre ment 
át. 

A rendelkezésre álló adatokból nem ál
lapítható meg egyértelműen, hogy ez a 
szerződés melyik fél kezdeményezésére 
jött létre. Az előzményekre némi fényt 
vet az igazgató választmány 1872. decem
ber 23-án tartott ülésének jegyzőkönyve, 
illetve az a jelentés, amelyet két egye-



sületi tag: Scherffel Samu és ifj. Hoff-
mann Sándor írásban a választmány elé 
terjesztett. 

Ebből a jelentésből kitűnik, hogy 
Scherffel és Hoffmann az Egyesület el
nökének, gróf Keglevich Bélának hozzá
juk intézett írásbeli felhívása alapján bi
zottságilag vizsgálta meg az „Erdészeti 
Lapok" tulajdon- és kiadásijoga meg
szerzésének lehetőségét és „ .. .a f. hó 
23-án tartandó választmányi ülésnek ja
vaslatot tennénk az iránt, hogy mennyi
ben kívánatos ez ügylet foganatosítása, 
miképpen volna az eszközlendő s hogy a 
kiadó tulajdonosoknak a tulajdoni jog 
átengedéséért méltányos arányban minő 
összeg lenne megajánlandó." 

Különösen érdekes a 10 oldalas jelen
tésből az első bekezdés: 

„Részünkről kiválóan az Egyesület ér
dekében állónak ismerjük azt, hogy az 
Egylet és a tagok között a szellemi téren 
való találkozás minél fokozottabb mér
tékben történjék s e tekintetben a leg
célravezetőbb eszköznek tartjuk azt, ha 
az Egylet az eddigi évkönyv helyett a 
tagoknak legalábbis havonként egy oly 
szakközlönyt juttat birtokába, melyből 
azok erdőgazdasági alapos ismeretek 
nyerhetése mellett erdészeti teendőink és 
viszonyainkról és e mellett az Egyesület 
működéséről is gyors tudósítást nyerje
nek." 

A továbbiakban a bizottság nem tartja 
sem anyagi szempontból kívánatosnak, 
sem erkölcsi szempontból ildomosnak 
(tekintettel Díváid és Wagner évtizedes 
erőfeszítésére), hogy „a jelenleg magán 
kezekben levő, de egyébiránt az Egylet 
közlönyének elismert" Erdészeti Lapok 
mellett az Egyesület új lapot indítson. 
Ehelyett Scherffel és Hoffmann „ .. .er
dészeti irodalmunk megindult üdvös fej
lődése valamint Egyesületünk és összes 
tagtársaink érdekében is igen kívánatos
nak ismerik, hogy az ,Erdészeti Lapok' 
tulajdoni joga az Országos Erdészeti
egyesület számára olyképpen szereztes
sék meg, hogy annak átengedéséért a je
lenlegi tulajdonosoknak kárpótlásul a 
Lapok jelenlegi jövedelméhez mért s egy
szer és mindenkorra kifizetendő összeg 
szavaztassák meg." 

512 előfizető 1872-ben 

Ezután tüzetes jövedelmezőségi kalku
láció következik a jelentésben, amelyet 
kettős cél szerint végzett a kéttagú bi
zottság; egyrészt a méltányos vételárat 
kívánták megbízhatóan kipuhatolni, más
részt azt kívánták kimutatni, hogy a lap 
átvétele milyen anyagi következménnyel 
jár az Egyesületre nézve. 

Érdekesek adataik. Az „Erdészeti La
pok" előfizetőinek száma 512, előfizetési 

díja egész évre 6 Frt. A bevétel kb. 3400 
Frt, a kiadások 2600 Frt, a kiadó tulaj
donosok jövedelme tehát 800 Frt, ami 
6—8000 Frt alaptőkének felel meg. Az 
Egyesület ez idő szerinti taglétszáma 731 
fő, ezek közül 400 előfizetőre számított a 
bizottság, kiknek 3 Frt előfizetési díj fe
jében ajánlották juttatni a lapot, további 
225 Egyesületen kívüli előfizető számára 
pedig 8 Frt-ért. 

(Lapszerkesztők és egyesületi titkárok 
örök sorsa: a szerkesztő évi 600 Frt dí
jazásáról szólva megjegyzik a bizottság 
tagjai, hogy „azt igen szerény jutalma
zásnak találjuk ... oly kötelezettséget ro
vunk Bedő Albert titkár úrra, ki e terhet 
kétségen kívül csak is az egylet szolgá
lati ügyében eddig is tanúsított kiváló 
buzgó igyekezettel viselheti el.") 

6000 forint vásárlási ár 

A források tételes, alapos felmérése 
alapján a bizottság arra az álláspontra 
jutott, hogy 6000 Frt az az összeg, ame
lyet különböző helyekről elő tud terem
teni az Egyesület a lapvásárlás céljára. 

A bizottság jelentését a december 23-i 
választmányi ülés teljes egészében elfo
gadta. Az ülés a karácsonyi ünnepekhez 
csatlakozott, de a döntés sürgős volt, 
mert az adás-vétel létrejötte esetén 1873. 
január 1-étől már az Egyesületnek kel
lett gondoskodnia a lap megjelente
téséről. Az elnök megkeresése alap
ján december 20-án kelt levélben 
nyilatkozott eladási szándékáról a két ki
adó laptulajdonos: Díváid és Wagner is. 
1873. január 5-én már az Egyesület rend
kívüli közgyűlése is jóváhagyását adta a 
szerződésre, amely végül is 1873. ja
nuár 18-án létrejött. 

A szerződés értelmében az „Erdészeti 
Lapok" tulajdoni és kiadói joga 1873. ja
nuár 1-től kezdve az Egyesület birtokába 
ment át 6000,— Frt készpénzben fizetett 
vételár ellenében. Divald és Wagner a 
lap főmunkatársai maradtak, s a szerző
désben kötelezték magukat, hogy amíg 
a lapok az OEE kiadásában megjelennek, 
addig nem indítanak más olyan lapot, 
amely az Erdészeti Lapoknak „versenyt 
csinálhatna". 

A szerződést az eladókkal szemben az 
Egyesület nevében a lapszerkesztést is 
ellátó Bedő Albert egyesületi titkár írta 
alá és az a Hoffmann Sándor, aki ké
sőbb Horváth Sándor néven Bedő nyo
mába lépett a titkári tisztségben. A szer
ződést az aznapi választmányi ülés ha
tározata alapján gróf Keglevich Béla, az 
Egyesület elnöke hagyta jóvá. 

A szerződés jelentősége 

Száz év óta van tehát a szaklap (amely 
1953 óta „Az Erdő" címmel jelenik meg) 



Egyesületünk birtokában. Rendkívül nagy 
idő ez egy folyóirat létezése szempontjá
ból. Ez a körülmény önmagában is bi
zonyítja az ismertetett szerződés jelentő
ségét. Alig valószínű, hogy magánvál
lalkozás termékeként az 1862-ben ala
pított lap ezt a rendkívül magas kort 
megérte volna, melyhez hasonló múlttal 
csak 1—2 újság rendelkezik hazánkban, 
a szaklapok közül pedig ugyancsak egy-
kettő az egész világon. 

De nagy jelentőségű volt a szerződés 
által előidézett változás az Egyesület 
szempontjából is. A szaklap mindig alap
vető fontosságú volt az egyesületi élet
ben: tájékoztatott, tanított, irányt muta
tott, mozgósított, szellemi és szervezeti 
kapcsolatot jelentett az országban szét
szórtan élő tagság között, valamint az 
Egyesület vezetősége és a tagság között. 
Hiányát akkor éreztük valójában, ami

kor megjelenése kényszer okok követ
keztében (1945—48 között és 1953-ban) 
szünetelt. 

Egyesületi jelentőségét mutatja az a 
körülmény is, hogy amíg az első Alap
szabályokban az egyesület fő célkitűzései 
között csak „az erdészeti magyar iroda
lom pártolása" szerepelt, 1873 után már 
az Alapszabályokban tartották szüksé
gesnek rögzíteni a legfontosabb felada
tok között: „az erdészeti magyar iroda
lom fejlesztése, saját szakközlöny ki
adása." 

Egyesületünk ma is féltő gonddal őrzi 
a száz évvel ezelőtt a gondos elődök ál
tal szerzett örökséget; legújabb Alapsza
bályainkban is szerepel az immár évszá
zados feladat: „az 1862-ben alapított Er
dészeti Lapok folytatásaként saját szak
mai folyóirat szerkesztése és kiadása." 

Király Pál 

E G Y E S Ü L E T I 
K Ö Z L E M É N Y E K 

R o v a t v e z e t ő : K i r á l y P á l 

Országos értekezlet. Király Pál főtitkár október 10-én országos értekezletet tartott 
a helyi csoportok titkárai, a szakosztályok és bizottságok vezetői részére, az alábbi 
napirend szerint: 

1. Az egyesületi munka 1974. évi központi irányelveinek ismertetése. Előadó: Ki 
rály Pál. 

2. Egyesületi lehetőségek az V. ötéves vállalati tervkoncepciók kidolgozásával kap
csolatban. Előadó: Halász Aladár. 

3. Egyesületi feladataink a termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás helyzetének fel
tárásával kapcsolatban. Előadó: Fekete Gyula. 

A napirendi pontok feletti vita során a hozzászólásokból egységes szemlélet és 
tenniakarás csendült ki. 

* 
A Szerkesztő Bizottság ülést tartott. Elsőnek dr. Keresztesi Béla, a Bizottság veze

tője tájékoztatást adott az MTESZ-nek a szaklapok felülvizsgálatára adott kérdések 
megválaszolására indított véleménykutatás eredményéről. A kapott válaszok szerint 
a tagok véleménye egybehangzóan kedvező a szerkesztést illetően. 

Ezt követően kialakították a Bizottság 1974. évi munkatervét. Ennek értelmében 

— ösztönözni kívánja az V. ötéves terv koncepciójának ismertetését és megvi
tatását ; 

— bővebb teret szentel a termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás helyzetének, kér
déseinek tárgyalására; 

— márciusi számában mozgósítani kíván az „Erdők Napja" megrendezésére; 
— lapszámainak változatos tartalmú összeállításával továbbra is igyekszik hozzá

járulni az egyesületi tagság szakmai érdeklődésének bővebb kielégítéséhez; 
— az eddiginél is nagyobb teret szentel a helyi csoportok, szakosztályok mun

kájának, rendezvényeik ismertetésére. 



A z Erdei Vasutak Szakosztálya ülésén Tóth Gyula előadás keretében ismertette az 
erdei vasutak részesedését az üzemeltető gazdaságok fejlesztési alapjából, majd az 
erdei vasutak önköltség alakulását. 

A Közjóléti Szakosztály ülést tartott, amelynek keretében megvitatta az erdőállo
mány-fejlesztés távlati tervezésével kapcsolatosan kialakított modellterveket. Meg
állapítást nyert, hogy tagságunk a szociális-üdülési funkciót betöltő erdők tervezé
séhez rendkívül hasznos segítségül szolgál. A z ilyen erdők különböző fajtáira felállí
tottak bizonyos modellt, ehhez meghatározták a szükséges létesítményeket, berende
zéseket, majd levezették a beruházási költségigényét. 

* 
Az Oktatási Bizottság, a Helyi Csoport, az Állami Erdőrendezőség, a Szakközép

iskola, az ásotthalmi Szakmunkásképző Iskola, valamint az MTESZ Csongrád me
gyei Szervezete Megyei Oktatási Bizottsága Szegeden ülést tartott. A megtárgyalt 
legfontosabb kérdések: 

1. A szakmunkás- és szakközépiskolák közötti ésszerű munkamegosztás lehetősége. 
Bizottságunk állásfoglalása: a szakközépiskolák fő feladata a középkáder-képzés, má
sodrendű a továbbtanulásra való előkészítés. A szakmunkásokat az erre a célra létre
hozott szakmunkásiskolák neveljék. 

2. Az ásotthalmi és szegedi iskolák helyszíni meglátogatását egybekötötték a szak
ember-ellátottság konzultációjával. Javaslat: Szeged fokozatosan vegye át a faipari 
képzést alsó- és középfokon, míg az erdészképzést Ásotthalom végezze. 

3. Elemezték a DEFAG szakemberellátottságát. Megállapították, hogy a mérnö
kök száma elegendő, de az erdőmérnök-faipari mérnök aránynak a fordítottjára lenne 
szükség. 

4. A Bizottság megtárgyalta az 1974. évi munkatervhez beérkezett javaslatokat. En
nek alapján — továbbra is meg kell rendezni az iskolák végzős hallgatóinak és a gya
korlat képviselőinek találkozóját; 

— az oktatási előadók továbbképzését; 
— propaganda-füzetet kell készíteni elsősorban a szakmunkásképző iskolák be

iskolázási gondjainak enyhítésére; 
— közre kell működni a távlati tervek szakemberszükségleti tervalapjainak kiala

kításában; 
— foglalkozni kell a nők szakképzésével, továbbképzésével; 
— évenként egyszer elemezni kell a továbbképzés helyzetét; 
— növelni kell a kapcsolatot a helyi csoportokkal és oktatási intézményekkel; 
— foglalkozni kell a szakmunkás és szakközépiskolai helyzettel; 
— közre kell működni minden oktatási továbbképzési munkában. 
A munkaterv véglegesítését szűkebb munkabizottság fogja elvégezni. 
Az Oktatási Bizottság az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Kara tantervi 

irányelvei tervezetének megvitatására ankétot rendezett. 
* 

A Szociálpolitikai Bizottság ülést tartott. Az ülés témaköre „ A szociálpolitikai bi
zottság felmérése és javaslata a műszaki értelmiséggel kapcsolatos néhány fontosabb 
kérdésről" volt. Az ülés vezetője dr. Halupa Lajosné volt, a kérdőíves felmérés ered
ményeit Kopasz Margit titkár ismertette, míg a határozati javaslatokkal kapcsolatos 
vitavezető Nemes József, a bizottság elnökének helyettese volt. A bizottság javasla
tait egyik következő számunkban közöljük. 

* 
Az Erdészettörténeti Szakosztály 1973. október 17—20. között tanulmányutat ren

dezett Szlovákiába. A tanulmányút résztvevői megtekintették a malonyai arborétu
mot, Selmecbányán az egykori erdészeti akadémia épületét, Antalban az erdészeti
vadászati múzeumot, Zólyomban az erdészeti főiskolát és az erdészeti kutató inté
zetet, végül a kisiblyei arborétumot. 

Az „Európai Fakitermelők Nemzetközi Versenyét Szervező Bizottság" az idei ver
senyt ez év szeptember 8—9-én rendezte a romániai Piatra-Neamti-ban. Magyaror
szág színeiben a versenyen Varga Sándor és Varga István balatonfelvidéki szakmun
kások és Dómján József zalai szákmunkás indult. A válogatott keret tagja volt még 
Kálóczi Imre szakmunkás, a Balatonfelvidékről. A szakmunkások felkészítését Győr-
ke Zsombor irányította, a bírói testületbe Jablonkay Zoltánt delegálták. A versenyt 
Románia csapata nyerte meg. A második helyezést Magyarország csapata érte el és 
ezt követte sorrendben Csehszlovákia, Szovjetunió, Jugoszlávia, Norvégia, Lengyelor-



szág, Bulgária és Ausztria csapata. A versenyen megfigyelőként jelen volt Anglia és 
Kanada képviselője is. 

A verseny zárónapján a Szervező Bizottság úgy döntött, hogy a rendezés jogát 
1974-ben Norvégia nyeri el. A norvég küldött a verseny időpontjaként az 1974. au
gusztus 15. és szeptember 15. közötti időszakot határozta meg. 

A lengyel testvér-egyesület múlt évi tanulmányútjának viszonzásaképpen október 
14—21. közötti időszakban Riedl Gyula vezetésével háromtagú delegáció tanulmá
nyozta Gdansk, Olsztya, Bialystok és Bialowieza térségében a lengyel erdőgazdálkodás 
és természetvédelem jelenlegi munkálatait és ismerkedett a jövő feladataival. 

A helyi csoportok életéből 

A Balassagyarmati Csoport a Nógrád 
megyei MTESZ Szervezet elnökségi ülé
sén számolt be munkájáról. Prókay Gyu
la titkár részletesen ismertette a Csoport 
éves munkáját. Vázolta az elhangzott elő
adások mondanivalóját, beszámolt a tag
ság részére nyújtott tanulmányutakról, a 
vándorgyűlésről. A taglétszámuk 223-ról 
251-re emelkedett és ez azt mutatja, hogy 
a Helyi Csoport eljut úgyszólván minden 
szakemberhez. A Szervezet elnöke, Varga 
Gyula a részletes beszámolót elismerés
ben részesítette. Elnökségünket Tóth 
Gyula képviselte. 

A Baranya megyei Csoport vezetőségi 
ülést tartott az 1974. évi munkaterv-ja
vaslat megvitatására. A Csoport filmve
títést szervezett a Gímszarvas, Az őz, a 
Dámvad és a Vadászati Kiállítás II. rész 
filmek bemutatására. 

* 
Az Egri Csoport a Borsodi EFAG 

zempléni-hegységi erdészetei területére 
tapasztalatcserét szervezett. A tanulmány
út résztvevői megismerkedhettek a ron
tott erdők különböző típusaival, hideg
ágyas csemetekertekkel, természetes fel
újításokkal, TDT—55 lánctalpas traktoros 
közelítéssel, hosszúfás szállítással, a köz
jóléti erdők kialakításával kapcsolatos 
munkával. 

A Heves megyei múzeumi és műemléki 
hónap alkalmával a gyöngyösi rendez
vénysorozat kapcsán dr. Kovács Jenő 
igazgatóhelyettes előadás keretében nyúj
tott tájékoztatót a környezetvédelem je
lenlegi helyzetéről, valamint a megye ter
mészetvédelmi problémáiról. 

* 
A Keszthelyi Csoport a Veszprém me

gyei MTESZ Szervezet és a Zsolnai Tech
nika Háza megállapodása alapján szer
vezett cseretanulmányút keretében 8 szlo
vák erdészeti szakember részére a Bala
tonfelvidék térségében bemutatta a hi
degágyas csemetetermelést, a hosszúfás 

felsőrakodói termelési technológiát, a gé
pesített gyérítési fakitermelést, a Zirci 
Arborétumot, a Franciavágási Fafeldol
gozó Üzemet, s Tihany és Veszprém ne
vezetességeit. 

A MÉM Csoport (Budapest) a Győri 
Csoporttal közös rendezésben a Kisalföl
di EFAG Jánosmajori Erdészete terüle
tére tanulmányutat szervezett. Varga 
Gyula, a Helyi Csoport elnöke adott tá
jékoztatást a Gazdaság helyzetéről, majd 
Káráll János csoporttitkár ismertette a 
kisalföldi nyárfatermesztést. A felső Du
na-ártér bemutatása során Máté Károly 
adott ismertetést a Győri Erdészet hely
zetéről, bemutatta az ásványrárói neme
sített szaporítóanyag-termesztő telepet, a 
hullámtéri állományokat és az üzembe 
helyezett uszályrakodó berendezést. Az 
északhansági térségben Komjáthy Ferenc 
erdészetvezető ismertette erdészetének 
feladatait, majd bemutatta a Hanságban 
megvalósított 6800 ha kiterjedésű nyárfa
telepítéseket. Betekintést nyertek a részt
vevők az intenzív égercsemete termeszté
si témába is. 

* 
A Győri Csoport az Országos Műszaki 

Fejlesztési Bizottság kezdeményezésére 
és támogatásával a M É M Erdőrendezési 
Főosztály, az Erdő- és Fagazdasági Egye
sülés, az ERDŐTERV, a Kisalföldi EFAG 
kérésére kísérleti erdei útépítési bemuta
tót szervezett a Hanságban. A lébényi 
erdészkerületben az osztrák Stickstoff— 
Werke cég 200 fm-es kísérleti szakaszon 
mutatta be az általa gyártott Linz PP 
Vlies TS—400 műanyag szőnyeg építésé
nek technológia ját a gyenge teherbírású 
talajon, helyi építőanyagok felépítmény
ként való ráépítésével. A technológia 
forradalmasítja a vizes és nedves, mocsa
ras lápterületek, agyagterületek mélyépí
tési gyakorlatát. A z EFAG kultúrtermé
ben a cég képviselői filmvetítéssel és dia
vetítéssel mutatták be műanyag szőnye
gük sokoldalú felhasználásának eddigi 



eredményeit. A rendezvény során elő
adást tartott Káráll János „ A Hanság er
dőgazdasági jelentősége", Bedő Tibor „ A 
Hanság-feltárás tervezésének és kivitele
zésének állása és műszaki indoklása", 
Gábriel és Kressl mérnökök „A LINZ PP 
Vlies TS—400 műanyag szőnyeg alkalma
zása erdei utak építésében" címmel. 

* 

A Miskolci Csoport Kecskemét, Bugac, 
Baja és Szekszárd térségében tanulmány
úton vett részt. A résztvevők megtekin
tették a bugaci ősborókást és Ván László 
ismertette a gazdaság alföldfásítási, ho
mokfásítási problémáit és az elért ered
ményeket. Ezt követően megtekintették a 
pörbölyi fűrészüzemet és a gemenci er
dőt, ahol Papp László ismertette a Gaz
daság feldolgozási, erdőművelési és vad
gazdálkodási eredményeit, nehézségeit. 
Végül megtekintették Party István ka
lauzolásával a Gemenci Trófea Kiállítást. 

* 

Erdővédő úttörők. A miskolci 36. számú 
általános iskola VII. osztályos tanulói 
elhatározták, hogy megszerzik az „Ifjú 
erdész" címet. Hat őrs jelentkezett, hogy 
részt vesz az erdők védelmében. Munka
szüneti napokon járőrszolgálatot teljesí
tenek a Bükkben, vigyáznak az erdei 
utak tisztaságára, védik a fákat, a nö
vényeket és száraz időben tűzvédelmi 
szolgálatot tartanak. Viszonzásképpen a 
Gazdaság dolgozói megismertetik a gye
rekeket a fák, az erdők életével, a nagy
üzemi fakitermeléssel és a fa feldolgozá
sával. 

A Nagykanizsai Csoport a Kanizsai 
Műszaki Napok keretében környezetvé
delmi ankétot rendezett. Az ankétot Far
kas Pál nyitotta meg. Ezt követősn dr. 
Dobos Tibor az erdőgazdálkodás és kör
nyezetvédelem általános irányelveit, főbb 
feladatait ismertette. Zágoni István a 
különböző európai fórumokon megtartott 
fontosabb konferenciák határozatairól 
számolt be, majd spanyolországi útjáról, 
az ottani környezetvédelem helyzetéről 
adott tájékoztatást diavetítés kíséretében. 
Ivanics József a környezetvédelmi és jó
léti erdőgazdálkodás terveit mutatta be, 
Plander József a zalai parkerdőkről, dr. 
Páll Miklós az arborétumokról adott is
mertetést. Az előadásokat bemutató kö
vette a nagykanizsai parkerdőben és a 
sagóti autóspihenőn. 

• 
A Nyíregyházi Csoport rendezvényén 

Termann István tartott előadást „ A jó
léti erdőgazdálkodás megvalósulásának 
gyakorlati feladatai" címmel. 

A Pápai Csoport szakemberei kétnapos 
tanulmányúton vettek részt a Mecseki 
EFAG területén. A kisvaszari és karászi 
erdészetekben bükk és kocsánytalan tölgy 
felújításokat, szálfás komplex termelést, 
közjóléti létesítményeket tekintettek meg, 
majd megismerkedtek Pécs város mű
emlékeivel. • 

A Pilisi Csoport oktatási munkabizott
sága Toporczer Zoltán főelőadó vezetésé
vel vitatta meg „ A fafeldolgozó munka
körben foglalkoztatottak szakmai tovább
képzésének értékelése és a szükséges te
endők meghatározása" című dolgozatot. 
Megállapították a továbbképzés szüksé
gességét és elhatározták állandó napiren
den tartását. 

A M É M Veszprémi Csoportja Tátra-
lomnicon tanulmányúton vett részt. Itt a 
Tátrai Nemzeti Park fejlesztésével kap
csolatos kétnapos szimpózium előadásait 
is meghallgatták. A Csoport a Kisbalaton 
természetvédelmi területre szervezett ta
nulmányutat. A bejárás során Futó Ele
mér és Moór Gyula ismertette a terület 
problémáit és a fejlesztési célkitűzéseket. 

Nyugdíjazás. Kasza Ferenc több mint 
négy évtizeden át teljesített erdészeti 
szolgálatot, mondhatni teljes egészében 
a baranyai erdőkben. Mint kerületvezető 
erdész kezdte szolgálatát Orfűn, majd 
1945 után Pécsre került központi beosz
tásba. 1949-ben a Pécsi Erdőgazdasági 
Nemzeti Vállalat vezérigazgatója, majd 
rövid ideig Kecskeméten és Budapesten 
teljesít szolgálatot, ahonnan 1955. évben 
kerül vissza Pécsre, mint az Erdőgazda
ság igazgatóia. 1955-től kezdve az OEE 
Baranva megyei helyi csoportjának elnö
ke. Munkásságát, az erdészet területén 
kifejtett érdemeit a Magyar Népköztársa
ság Elnöki Tanácsa a Munka Érdemrend 
arany fokozatának adományozásával is
merte el. 

Danis János M É M főelőadó nyugdíjba 
vonult. Az erdészet, az erdőgazdálkodás 
területén kifejtett tevékenységét a M a 
gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a 
Munka Érdemrend ezüst fokozatának 
adományozásával jutalmazta. 

• 
Halálozás. Kiss János erdésztechnikus 

20 éves korában közlekedési baleset kö
vetkeztében Bakonybélen elhunyt. 

Szemes Ferenc erdész, erdőművelési 
műszaki vezető Esztergomban sok szen
vedéssel járó betegség következtében 55 
éves korában elhunyt. 




