
TERMANN ISTVÁN 

A felsőtiszai erdőgazdálkodás 

A Felsőtiszai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság úgy született, mint a többi gaz
daság. Az 1970. évi, ún. „vertikális integráció" szülötte. Működése két megyére 
terjed ki, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár megyékre, összes területe 63 667 ha, 
ebből 60 453 ha az erdővel borított terület, amely a két megyében több mint 
1 200 000 ha-on szórtan helyezkedik el. 80%-ban a „Nyírség" erdőgazdasági táj
hoz, 20%-ban a „Hajdúhát—Szatmár—Beregi síkság" és a „Tisza-hullámtér" er
dőgazdasági tájakhoz tartozik. Éghajlati viszonyai az Alföldre jellemzően szél
sőségesek. 

Élőfakészletünk meghaladja az 5 millió m 3-t. Az egy ha-ra eső fatömeg 
93 m 3. Az évenként kitermelhető fatömegünk 290 000 m 3 véghasználati és 100 000 
m 3 előhasználati bruttó fatömeg. A véghasználati területek ha-onkénti f atömege 
210 m3. Erdeink 99%-ban üzemtervvel rendelkeznek. 

22 önelszámoló egységünk van: 16 erdészet, 4 fafeldolgozó üzem, 2 műszaki 
erdészet. Szükségesnek tartom megemlíteni, hogy a 16 hagyományos erdésze
tet soknak ítéljük. Számuk csökkentése szükségszerűség, csakúgy, mint a kül
területi központúaknak, magasabb települési helyekre történő költöztetése. Idő
pontja — az anyagi lehetőségektől függően — mihamarább, számuk csökkenté
sének módja; az optimális üzemi nagyságrend elérését célzó összevonás. Ennek 
az elképzelésnek jegyében jön létre — még ez évben — a Debreceni Parker
dészet öt egység összevonásával, mintegy 12 ezer ha működési területtel. A 
többi erdészet korszerűsítésére vonatkozó elképzeléseink is megvannak, az 
anyagi előfeltételek azonban hiányoznak. Kiteljesedésük esetén a jelenlegi 22 
egység helyett 13, vagy 14 működne magasabb települési központokban. 

Az erdőművelés 

Szaporítóanyag vonatkozásában önellátók vagyunk, sőt a középtávú tervcik
lus végére a térségben működő, más szektorok ilyen irányú igényét is kielé
gítjük. Évente 25 millió kiültetésre alkalmas csemetét nevelünk, aminek egy
harmada fenyő, kétharmada lomb. A fenyő erdeifenyő, a lomb elsősorban ko
csányos tölgy, akác és nemesnyár. Ezen felül évente 3 millió szelektált sima
dugványt is előállítunk nemesnyár törzsanyatelepünkön. Dísznövény és dísz
cserje termesztésével is foglalkozunk. Az ültetési, és szaporítóanyagot nyolc 
nagyobb csemetekertünkben termeljük. Ebből kettő 100 ha-nál nagyobb, kettő 
50 ha-os — négy pedig 10—15 ha körüli. Csemetekertjeink szakosítottak. Ez 
tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy, legfeljebb két fafajra specializáltak, de 
még lombfélékből sem termesztünk három fajnál többet egy csemetekertben. 
Csemetekertjeink — egy kivételével — öntözőberendezéssel is ellátottak. A jövő 
fejlesztési elképzeléseinkben korszerű hűtőtároló és csomagoló létesítése is sze
repel. 

Évente 1100 ha erdőfelújítást végzünk, zömmel mesterséges úton. Természe
tes felújítás csak 10%-ban fordul elő, akác sarjaztatással. Vágásterületeinket 
tuskózás után teljes talajelőkészítéssel tesszük alkalmassá ültetésre. Ennek az 
eljárásnak, módszernek azonban a megfelelő eredménye mellett magas az esz
közigénye. Már a IV. ötéves tervciklusban kísérleteket kezdtünk a tuskózás 
nélküli erdőfelújítási módszerrel. A tuskós területeken pásztásan mélylazítást 
végeztünk az ERTI-ben kialakított mélyművelővel és ebbe a meglazított pasz
tába ültettük a csemetét. 



Első kísérleteink eredménye nem egyértelmű. Megfelelő és kevésbé sikeres 
erdősítések váltakozva fordulnak elő. A kezdeti sikertelenség legfontosabb 
okait abban látjuk, hogy egyrészt a feltörő akácsarjak, másrészt a gyomnövé
nyek káros hatását nem sikerült kiküszöbölni. 

Az újabb, nagyobb hatékonyságú vegyszerek alkalmazásával — véleményünk 
szerint — a feltörő akácsarjakat vissza lehet szorítani és ez esetben termőhe
lyeink jelentős részén a módszer eredményesen alkalmazható lesz. Emiatt a 
kísérleteket tovább folytatjuk. Ha már szóltam a vegyszerezésről, akkor hadd 
említsem meg, hogy folyamatban levő erdősítéseinknek, mintegy 50%-án — 
közel 3000 ha-on — végeztünk vegyszeres gyomirtást. A jövőben ezt az arányt 
fokozni kényszerülünk. Eddigi vegyszerezési tapasztalataink szerint azonban a 
vegyszerezés esetén sem hagyható el teljesen a mechanikai talajápolás. 

Tapasztalataink szerint az évről évre keletkező vágásterületeknek, mintegy 
30%-a alkalmas tölgy (kocsányos és vörös), 10%-a nemesnyár célállomány lé
tesítésére. A terület 30%-ára visszakerül az akác, 30%-án pedig fenyőerdő lé
tesül. A fafajmegoszlás az erdőtelepítésben is hasonló. (Megjegyezni kívánom, 
hogy erdőtelepítési lehetőség minimálisra zsugorodott, évente alig tesz ki 100— 
200 ha-t.) Az ilyen fafajpolitikával 20 év alatt elérhető, hogy a legértékesebb 
fafajunk, a tölgy aránya a jelenlegi 22,5"n-ról 30%-ra emelkedik, az akác pe
dig 45% alá szorul vissza a jelenlegi 56%-ról. 

A fahasználat 

Fakitermelésünk az 1970. évi 80 ezer bruttó m3-ről a tervidőszak végéig 390 
ezerre emelkedik. Ezt szükségszerűvé teszi egyrészt a vágásérett állományok 
kötelező kitermelése, másrészt a tervidőszak alatt kapacitásukban lényegesen 
felfutó fafeldolgozó üzemeink saját alapanyaggal való ellátása. 

Éves termelési feladataink teljesítése olyan korszerű munkamódszer beveze
tését tette szükségessé, amely kevésbé élőmunkaigényes, eszközeiben a jelenle
ginél lényegesen magasabb szintű, lehetővé teszi a fakitermelés folyamatgépe
sítését és a rendelkezésre álló élőmunka és termelési eszközök összehangolt al
kalmazása révén gyors termelékenység-emelkedést biztosít. Célunk volt a ne
héz fizikai munka csökkentése mellett, hogy a tervezési időszakban fennálló 
7,26 óra/m3 élőmunkaráfordítást — az ágazatnál felhasznált összes munkaórát 
véve alapul — fokozatosan 3,45 óra'm:,-ra csökkentsük és ezen keresztül 1980-ig 
az emelkedő mennyiségi feladatok teljesítése mellett 161 fő létszám-megtaka
rítást érjünk el. 

Az előfeltételek biztosítása után 1974 márciusában kezdtük meg a guthi er
dészetünkben kísérleti jelleggel a hosszúfás termelést alsórakodói munkamód
szerrel. Felhasználva a termelés folyamán nyert tapasztalatokat 1975-ben már 
négy egységünknél összesen 31 515 m 3-t — a gazdaság összes vastagfa terme
lésének 13%-át — termeltük hosszúfában úgy, hogy 1 m 3-re eső élőmunka-rá
fordítás átlagban 3,23 óra volt. Az elmúlt évben hosszúfában 83 300 m 3-t ter
meltünk, az összes vastagfa 36,6%-át. 

A fakitermelési módszerek továbbfejlesztése során teljes folyamatgépesítést 
kívánunk megvalósítani. A döntő-rakásoló géppel kitermelt faanyagot hidrau
likus közelítőmarkolóval felszerelt traktor közelíti erdei rakodóra. Itt történik 
a szállítható hosszra darabolás, majd önterhelő gépkocsik szállítják a fűrészipari 
feldolgozásra alkalmas anyagot a fűrészüzem mellé telepített és manipulációs 
osztályozó-sorral rendelkező alsórakodóra. Az egyéb választékokat pedig ugyan-



csak önterhelős gépkocsik szállítják a M Á V rakodóra, illetve az átvevőtelepek
re. Az V. ötéves terv végére nagy termelési feladatokkal rendelkező erdésze
teinknél már korszerű munkamódszerekkel oldjuk meg növekvő termelési fel
adatainkat. 

A fafeldolgozás 

A vertikális integráció jegyében létrehozott EFAG-ok alapgondolatának egyik 
legfőbb célja volt a saját kitermelésű fa félkész, vagy késztermékké való fel
dolgozása, továbbá az eddig kettéválasztott folyamat célszerű egyesítése. A 
gazdaság fafeldolgozási tevékenysége a IV. ötéves tervciklus alatt a meglevő 
eszközök kihasználást célozta. Az V. ötéves terv időszakában gazdaságunknak 
messzemenő érdeke fűződik ahhoz, hogy a terv sikeres teljesítése érdekében: 

— nyereségtömegét erősen növelje, amely alapja a fejlesztési alap képzé
sének, illetve növekedésének; 

— a bérfejlesztést folyamatosan megoldja alacsony bérhányadú, magas ter
melési értékű és nyereségképző ágazat műszaki fejlesztésével; 

— átütő erejű fejlesztést hajtson végre az elmaradottság gyors felszámolá
sára a fafeldolgozásban, de a hagyományos ágazatban is. 

Gazdaságunk V. ötéves tervének fejlesztési programjában a fafeldolgozás 
súlypontot képez. E tervezett fejlesztési program azt a célt is szolgálja, hogy 
a gazdaság által kitermelt és iparilag feldolgozható mintegy 110 000 m 3 lombos 
— 70%-ban akác faanyag —• félkész és késztermékké való feldolgozását az V. 
ötéves terv végére megoldja, sőt ezen túlmenően tervezi a termelőszövetkezetek
től és egyéb szektoroktól az iparilag hasznosítható faanyag felvásárlását és fel
dolgozását is. 

A fejlesztési programban tervezett rekonstrukció két központi lombos fa
feldolgozó üzemnek, a hajdúhadházi és a nyírbátori fűrészüzemek továbbfej
lesztését irányozza elő. A vásárosnaményi és tiszalöki üzemek — mint a sza
bolcsi alma göngyöleg gyártására elsődleges céllal létrehozott üzemek — láda
gyártási kapacitását fenntartani, sőt népgazdasági igénynövekedés esetén bőví
teni is kívánjuk. Ezekben az üzemekben szinttartó beruházás keretében az 
anyagmozgatás gépesítését, minőségi gépcserét és technológiai fejlesztést kí
vánunk végrehajtani. A rekonstrukciók belépésével a kis fagyártmány üzemek 
egy része megszűnik, másik része a szőlészeti anyag termelésére fennmarad. 

Az V. ötéves terv időszakában végrehajtott fejlesztés eredményeként a fa
feldolgozási ágazat tevékenységének növekedését az alábbi két alapadat emel
kedése jellemzi: 

— alapanyagfeldolgozásnál 169 200 m3-ről 237 000 m3-re, 
— készterméknél 96 450 m-ről 128 200 m 3-re növekedik a termelés. 

Az V. ötéves terv végére a vertikumon belül létrejön a saját termelésű alap
anyagnak —• kivéve a tűzifát és bányászati primer anyagot — teljes feldol
gozása és ipari célra való hasznosítása, illetve a fakitermelés és feldolgozás 
elválaszthatatlan termelési folyamatának egysége. 

A fafeldolgozási tevékenységen belül a gazdaság területi elhelyezkedéséből 
adódóan foglalkozik importból származó fenyőgömbfa manipulációval is. A ma
nipulációs tevékenységnél is csak szinttartó beruházást tervezünk az V. ötéves 
terv időszaka alatt, nagyobb teljesítményű korszerű gépek cseréjével. 



Az elért eredmény 

Vállalatunk tevékenységének ellátásához megalakulásának évében 165,5 millió 
Ft induló vagyonnal rendelkezett, mely napjainkban 277 millió Ft-ra növeke
dett, tartalékalapunk valamivel több, mint 18 millió. 

Dolgozó létszámunk 4200 fő körül stabilizálódott, melyből 3600 fő munkás, 
a többi alkalmazott. Az elmúlt év folyamán a munkások éves átlagkeresete 
30 656 Ft volt, az alkalmazottaké 36 895 Ft. A folyó középtávú tervciklusban 
átlagosan 6%-os bérfejlesztést terveztünk, folyó évben ennél magasabb, 7%-os 
bérszínvonal-fejlesztést irányoztunk elő. 

Eredményeink elérésében nagy része volt egyre szélesedő munkaverseny
mozgalmunknak. Vállalatunk területén 172 szocialista brigád 2135 fővel ver
senyez a szocialista brigád cím különböző fokozatainak elnyeréséért. Az elmúlt 
évben vállalásaik 6 millió Ft értékű többleteredményben realizálódtak. Egy bri
gádunk elnyerte a „Szakma Kiváló Brigádja" megtisztelő címet. A termelés 
előbbrevitele mellett brigádjaink több mint félmillió Ft értékű társadalmi mun
kát is végeztek. 

Dolgozóink anyagi és szociális ellátottságánál a párt és kormány életszín
vonal-politikáját követjük sajátos viszonyaink között. E cél elérése érdekében 
a szociális ellátás, munka- és egészségvédelem fejlesztésére a IV. ötéves tervben 
16,2 millió forintot, az összes beruházásaink 17,6%-át fordítottuk. Szociális és 
kulturális célra a folyó középtávú tervciklusban 34 millió Ft-ot, a nehéz és 
veszélyes fizikai munka megkönnyítésére, biztonságtechnikai célokra, a munka
kultúra javítására, munkavédelmi oktatás és propaganda-tevékenységre, az 
üzemegészségügy fejlesztésére, továbbá egészségügyi nevelés céljaira, valamint 
üzemhigiéniára 81,6 millió Ft-ot irányoztunk elő. 

A fejlesztés 

Az V. ötéves terv folyamán kereken 300 millió forintot fordítunk beruhá
zásokra, mely több mint háromszorosa a IV. ötéves tervi ráfordításoknak. A 
fejlesztés lehetővé teszi a korszerű technikával, illetve technológiával a terme
lékenység növekedését, a termelés bővítését, továbbá azt, hogy dolgozóink el
látásában, munkakörülményeik javításában a többi népgazdasági ágazathoz vi
szonyított több évtizedes elmaradottságunkat csökkentsük. 

Erdeink több célú hasznosítása érdekében — különösen Debrecen térségében 
— hosszú távú fejlesztés folyik. Az erdőállományok átalakítási munkálatain 
túl műszaki létesítményeket és berendezéseket hoztunk létre. A Tiszántúli Víz
ügyi Igazgatóság elismerésre méltó munkájával és együttműködésével tórend-
szereket építettünk. A távlati koncepciók kiteljesedésével kereken 320 hektár 
vízfelület létesül a — mintegy 13 ezer hektáros — „erdőspusztai" erdőtömbben. 
Az ezredforduló végére mindkét megye felső és középfokú települési központ
jaiban, illetve azok környékén 15 ezer hektár erdőterületet teszünk alkalmassá, 
vagy létesítünk pihenési és kirándulási célra. 


