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A FAGOK VÁLLALATOK
1977. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL
ÉS AZ
1978. ÉVI FELADATOKRÓL

Dr. Csontos Gyula

Nincs még mérlegünk, de az 1977. esztendő év közi részeredményei, reví
ziók, teljesítményadatok alapján már sok mindent tudunk. Összességében meg
állapítható, hogy a vállalatok és gazdaságok a tervezettnél jobban teljesítettek.
A termelés és dolgozóink jövedelme a tervezettnél nagyobb mértékben fejlő
dött, közelítve ezzel az V. ötéves terv időarányos előirányzataihoz. A bruttó
termelés 4 %-kal haladta meg a tervezett szintet. Mivel a létszámcsökkenés
1 %-kal nagyobb volt az előirányzottnál, a növekedés kizárólag az élőmunka
hatékonyságának emelkedéséből adódott. A nyereségterv is túlteljesült, de kis
sé elmaradt a termelési érték növekedésének szintjétől. így az érdekeltségi
alapok növekedési üteme is alacsonyabb, mint a termelésé, bár az ,,R"-alapot
kivéve, mindegyik meghaladta a tervezett szintet. Dolgozóink bérszínvonalának
növekedése saját erőből 6,6 %-kal haladta meg az előző évi szintet.
Az

1978. évi vállalati célkitűzések a központi elképzeléseknek megfelelően

alakultak. A növekedés ütemét 6,4 %-ban jelöljük meg. Ez ugyan 0,2 %-kal
elmarad az ágazati előirányzattól, de az árbevétel 7 %-ot meghaladó tervezett
növekedésében biztosítékot látunk arra, hogy a központi célkitűzés maradék
talanul teljesülhessen, sőt túlteljesüljön.
A fatermesztés
A FAGOK-hoz tartozó, erdőgazdálkodási tevékenységet folytató 16 vállalat
az előzetes, összegezett adatok szerint, mind az erdőfelújítási, mind pedig az
erdőtelepítési tevékenység terén eredményes évet zárt. A kötelezettség alá vont
területnek a készültségi foka 70 %-os, az eredményesen átadott terület ará
nyában számított átfutási idő pedig 6,6 év. A kedvező teljesítményekre és
eredményekre utaló adatok mellett azonban nem szabad figyelmen kívül hagy
ni azt a tényt, hogy a szankcionálás alá vont erdősítési területek mértéke 1976hoz

képest, a felújító vágásokban ugyan csökkent, de a tarvágásos területeken

emelkedett.
Az 1978. évi tervezés a múlt évi teljesítmények mellett bátortalannak minő
síthető. Erdőfelújítás terén a belépő kötelezettséghez képest a betervezett öszszes természetes újulat és mesterséges első kivitel kevés. A természetes magújulat tervszámaiban az elmúlt év őszi bükkmakktermés reális következménye
az

érdekelt erdőgazdaságoknál nem jelentkezik. Az előző évi tényszámokhoz

képest, jelentősen kevesebbet tervez:

Természetes
mag
a Somogyi EFAG
a Balatonfelvidéki EFAG
az Ipolyvidéki EFAG
a Mátrai EFAG
a Borsodi EFAG
a Délalföldi EFAG
és a Pilisi Parkerdőgazdaság
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Ez együttesen 700, illetve 350 ha-t tesz ki, míg 200 ha kisebb tételekből hoz
ható össze. Kedvező gazdálkodási jelenség, hogy a sarjaztatás mértéke csökken,
ha annak következménye szerint a mesterséges erdősítések aránya pedig emel
kedik. A tervezési adatok azonban — sajnos — nem ezt igazolják. Éppen ezért
a naptári éves első kivitelű erdősítéseket 350 ha körüli területtel meg kell
emelnünk.
«,
A befejezettként átadásra tervezett terület is a múlt évinél 1850 ha-ral keve
sebb. A területcsökkenés a Vértesi és a Délalföldi EFAG, illetve a Tanulmányi
Erdőgazdaság kivételével — ugyan eltérő nagyságrendben — de az összes töb
binél tapasztalható. A tartamos erdőgazdálkodásban az első kivitelű erdősítések
(ebbe most beleértve a természetes újulatokat is) és a befejezett erdősítések
nagyságának lényegében azonosnak kell lenni a véghasználatok révén keletkező
kötelezettséggel. Az 1977. évben ezt a szintet megközelítően elértük. Az ez évi
tervekben szereplő 1850 ha körüli csökkenést a rendelkezésünkre álló adatok
alapján felosztjuk és ugyan nem tételes előírásként, de a gazdaságokkal közölni
fogjuk.
A csemetetermelés mind 1977-ben, mind az elmúlt évek során, a legkevésbé
kiegyensúlyozott eredményeket hozó üzemág. Vonatkozik ez egyaránt a magvak
begyűjtésére, magtermelésre, továbbá a szaporítóanyagnak a szükségletekkel
egyeztetett összetételű magnevelésére, de a termelés műszaki színvonalára is. Az
éves vállalati tervek ezen üzemág adatsoraival nem foglalkoznak. így pl. az ez
évi vetések stb. területe és azok tervezett hozama nem ismeretes. Ugyanakkor
az adott év szaporítóanyag-ellátásával kapcsolatos helyzet — más adatforrások
segítségével — felmérhető és ez a kép egyáltalán nem kedvező.
Annak ellenére, hogy a szükségletek megtervezése különösebb nehézség nél
kül lehetséges, mégis évről évre még a fő fafajok terén is jelentős hiányok,
ritkábban pedig túltermelés mutatkozik. Ezen helyzet kialakulásába kétség
telenül belejátszik a többi erdőgazdálkodó szektor magatartása. A termesztési
időszak szerint szükséges időben való megrendelések módszere ez ideig nem
vált gyakorlattá.
Ezen a téren a megfelelő gyakorlat kialakítása megalapozott központi intéz
kedést is szükségessé tesz. A célszerű állapot elérése elsősorban a konkrét
szük
ségletek reális feltárását, továbbmenően pedig az érdekelt gazdaságok
termelési
biztonságát és a gazdaságosság feltételeinek
megteremtését
teszi
szükségessé.
A fakitermelés
A jelen ötéves tervidőszak első két évében a fakitermelés tervezése valamivel
az üzemtervi lehetőség alatt történt és a teljesítés az előirányzottnak megfelelő
volt. Az üzemtervi lehetőség szerinti kitermelésekhez képest az elmaradás a

véghasználatokban jelentkezett. Gazdaságaink a nevelővágásokat rendszeresen
végrehajtják, a gazdaságtalannak minősülő véghasználatoknak egy részét be
áem tervezik. A be nem tervezett és végre nem hajtott véghasználatok ilyen
indokolásával azonban nagyon könnyű vitatkozni. A z igazsághoz az jár köze
lebb, hogy gazdaságaink nagy részénél a technikai fejlődés adta termelékenység
növekedés évről évre csak a bekövetkező munkaerő-csökkenés ellensúlyozására
elegendő, egyes vállalatoknál még termelési kapacitáscsökkenés is bekövetke
zik, s ezt a gazdasági vezetők az üzemtervi előírások helytállóságának vitatásá
val kívánnák feloldani. Ha azt az energiát, amelyet az üzemtervek előírásainak
megváltoztatására fordítunk — a meglevő termelési kapacitásaink kihasználá
sának javítására fordítanánk, kevesebbet kellene magyarázkodnunk.
Örvendetes tény viszont, hogy az ipari fa — kiemelten a rönk és feldolgozási
alapanyag — kihozatala a tervezett felett van. Jelentős javulás következett be
egyúttal a termelési apadék alakulása terén is.
Az 1978. évi tervszámok lényegében az 1977. évivel azonosak, illetve annál
52 ezer m -rel több kitermelést tárgyalnak. Ez azonban az V. ötéves terv 1978.
évi előirányzatánál 37 ezer m -rel kevesebb. A különbség ugyan lényegtelennek
mondható, hisz alig éri el az 1 %-ot, mégis arra utal, hogy több erdőgazda
ság növekvő teljesítménye mellett, legalább ugyanannyinál a tervek azonos
szinten állnak, esetenként az 1977. évinél is alacsonyabbak. A népgazdaságnak
a fa és fatermékek iránti egyre fokozódó igénye is azt sürgeti, hogy valamennyi
gazdaságban a műszaki fejlesztés révén olyan termelési kapacitás valósuljon
meg, a meglevő kapacitásokat úgy használják ki, hogy a tervek maradéktalanul
teljesüljenek, a kitermeléseknek
az üzemtervi
előírások szintjére való
növelése
mihamarább
megtörténjék.
3

3

A faipari termelés
A vertikális fagazdaság létrehozása óta ágazatunkban az ipari termelés — ezen
:elül a legnagyobb részarányt képviselő fafeldolgozás — állandóan és dinami
kusan növekszik. A F A G O K felügyelete alá tartozó vállalatok viszonylatában
az ipari termelés képviseli az össz termelési érték 74, a tervciklus végére vár
hatóan 76 %-át. A fafeldolgozási tevékenység révén létrehozott termelési érték
az összesenhez viszonyítva, jelenleg 56 % , a tervciklus végére eléri az 59 %-ot.
Ismeretes, hogy a IV., de főleg az V. ötéves tervciklus során fejlesztési
erőforrásainkat igen jelentős hányadban a fafeldolgozási területre koncent
ráltuk, illetve koncentráljuk. Ellentételként elvárjuk, hogy
— tartósan javítsa az általános gazdálkodási pozícióját az adott gazdaságok
nak, illetve az ágazatnak;
— minimálisan biztosítsa a ,,saját" szinttartó és intenzifikáló beruházásainak
finanszírozását;
— kedvező irányú változásokat indukáljon olyan fontos területeken,
. munkaszervezés, szociális ellátottság, irányítás;

mint

— általában képes legyen a feldolgozó iparágak növekvő és változó igényei
nek a kielégítésére úgy, hogy minél magasabb fokon hasznosítsa a meg
termelt hazai és importból bekerülő fa nyersanyagot.
Az V. ötéves terv első két évében a fenyő fűrészáru termelése a tervezett
szinten alakult, a lombos csak mintegy 93—95 %-ban valósult meg, a lemezgyárlás 87 %-ban valósult meg, a lapgyártás a tervezett szinten alakul. Kedvező
jelenség, hogy a tervezettet meghaladó mértékben nőtt a továbbfeldolgozott
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termékek aránya (bútorléc és alkatrész, felületkezelt lap- és lemezféleségek).
A padlóburkolati anyagoknál a korábbi évekkel ellentétben, 1977-ben kínálati
helyzet következett be. Csaphornyos parketta vonatkozásában az igény gya
korlatilag csak tölgy fafajból készült parkettára korlátozódik, export- és hazai
igénycsökkenés lépett fel a mozaikparkettánál. Az eredeti tervelőirányzathoz
képest első kétéves parkettatermelésünk csak mintegy 88—90 % lesz. A prob
léma komoly, mert egyrészt széles körben érinti vállalatainkat (10 vállalat
gyárt parkettát), másrészt az adott méretű és minőségű faanyag hasznosítási
forrása szűkült be.
Az 1978. évi fafeldolgozási tervek általában összhangban vannak az V. öteves tervvel és az ágazati célkitűzésekkel. Örvendetes jelenség, hogy az erdő- és
fafeldolgozó gazdaságok vonatkozó mutatói meghaladják a fenti FAGOK-átlagot, ami mindenképpen javuló faipari tevékenységre utal.
Részben a fűrészipari tevékenység 1978. évi feladatához tartozik az apríték
termelése, illetve termelésének felfuttatása, melyet részben fűrészipari hulla
dékból is lehet termelni. Fejlesztését mindenképpen indokoltnak tartjuk.
A fűrészipari termékek közül meg kell még említeni a bútorléc és a bútor
ipari félkészalkatrész-termelést. A z 1977. évhez viszonyítva 1978. évre 10,9 %-os
növekedést terveznek a vállalatok. Ennek a terméknek a növelését továbbra
is szükségesnek tartjuk, egyrészt a hagyományos fafajokból, másrészt szor
galmazva a gőzölt akácból és a nyárból való termelést. A már meglevő bútor
ipari kooperációk (Nagykunsági EFAG stb.) tapasztalatai alapján, a többi
EFAG-nak is kezdeményezni kell az ilyen irányú kooperáció megvalósítását.
A beruházás
A FAGOK felügyelete alá tartozó vállalatoknak 1977. évben terv szerint
1713,0 millió forint nagyságú beruházási feladatot kellett megvalósítaniuk. Az
év végi tervteljesítés alakulása 1319,0 millió forint összegben várható.
Az erdőtelepítési munkák tervszinten valósultak meg — és az 1978. évi terv is
a lehetőségekhez igazodik. Az erdőfeltárás fejlesztésére, valamint a fafeldolgozó
üzemek mélyépítési munkáinak kivitelezésére 1977. évben 43 MFt állami támo
gatás állt a FAGOK rendelkezésére. Az ártámogatási igazolások összege év
végén 50,3 MFt volt, a megvalósulás viszont a rendelkezésre álló keret mér
tékét nem haladja meg.
A gépberuházások előkészítését az 1977. évre vonatkozóan, az előző évi in
dítás kedvezőtlen tapasztalatai miatt, központilag már 1976. év utolsó negyedé
ben megtettük. A vállalati gépberuházási tervekben jelzett gépigény előirány
zati értéke 420 MFt volt, ebből a tőkés gépimport 3,9 millió dollár értéket
képviselt. A már ismert gépbeszerzési lehetőségek mellett, az 1977. évi fagaz
dasági műszaki napokon egy sor olyan, elsősorban erdészeti gép, illetve beren
dezés bemutatására teremtettük meg a lehetőséget, amelyek alkalmasak lehet
nek az erdőgazdasági ágazatnál elengedhetetlenül szükséges technika- és tech
nológiai váltás kialakításához. A bemutatott gépek nagy része, mintegy 1,5
millió dollár értékben, megvásárlásra került az erdőgazdaságok részéről, illetve
beszerzésük lebonyolítása 1978 január hóra csúszott át. A szocialista relációjú
gépbeszerzések az év elején mutatkozó, kezdeti nehézségek ellenére, az év má
sodik felében kedvezőbben alakultak egyes géptípusok esetében.
Az 1978. évben szükséges, hogy a beruházó erdőgazdaságok és vállalatok
megalapozottabban, körültekintőbben
végezzék munkájukat a gépberuházások
és gépbeszerzések területén. Ehhez jobban kell ismerni az anyagi erőforrásokat.

Nagyobb előkészítést kíván a már beszerzett gépek termelésbe állítása — tech
nológiák kialakítása, gépkezelők és szakszemélyzet időbeni oktatása stb. —,
mert a korszerű gépektől
csak akkor várható nagyobb gazdasági eredmény és
hatékonyabb
termelés,
ha azok üzemeltetéséhez
az összes előjeltétel
bizto
sítva van.

Ladislav Stefancik: Rudas bükkállományok gyérítése (Prebierky Bukovych Zrdovin
— Durchforstungen von Buchenstangenhölzern. — Lesnicke Studie. Zvolen 1974.
13.)
A bükkösök nevelésének kutatását Szlovákiában a Zvoleni Erdészeti Kutatóintézet
ben L. Stefancik 1958 óta hosszúlejáratú kísérleti területeken folytatja. Ennek során
két variációt alkalmazott: 1. a szabad felsőgyérítést és 2. az erőteljes alsó gyérítést.
A vizsgált időszakban 9 év alatt háromszor gyérítettek. A kutatást nehezítette, hogy
egyes kísérleti állományokban fellépett a kéregfekély és ezért az egészségesektől el
különítve kellett ezeket kezelni.
A z egészséges állományokban folytatott kísérletek céljára kezeletlen erdőrészleteket
választottak ki. A felső gyérítést a hektáranként kiválasztott 300—500 db „V"-fa
javára úgy végezték, hogy a törzsek 10—13 %-át, a fatömeg 17—23 %-át termelték
ki. Nagyobb szerepet kapott a legkiválóbb egyedek kiválasztása a megkésett gyérí
tésnél. Az alsó gyérítések során a törzsek 36—47 %-át termelték ki, ami a fatömeg
13—17 %-át jelentette. A z ilyen elkésett gyérítéseknél a nevelővágások erélye min
dig kisebb volt az Assmann-íéle kritikus gyérítési határnál.
A háromszori gyérítést követő faállomány-felvételek azt mutatták, hogy a gyérí
tett bükkállományok növedéke nem volt kisebb a nem gyórítettekénél. A különböző
módon végzett gyérítéseknek nem volt olyan hatása, amelynek alapján csak az egyik
vagy másik gyérítési módot egyértelműen lehetne ajánlani.
A gyérített állományokban a j ó minőségű fakészlet a faállomány felső szintjén
van. Ezért a munkát elsősorban itt kell végezni. A „V"-fák száma a különböző kísér
leti területeken azonos volt. A fakészletben való részesedésük a gyérített területeken
ért el magasabb szintet. Kétféle V-fát különböztettek meg: „A"-fák, amelyek a ter
mészetes kiválasztódás útján, különösebb megsegítés nélkül alakultak ki; „B"-fák,
amelyek külön megsegítéssel válnak ,,V"-fává. Ezek helyes minősítése lehetővé teszi
a nevelővágás eldöntését. Gyérítésre akkor van szükség, ha a „B"-fák részaránya
r.agyobb az „A"-fák részarányánál. A belenyúlás erélye legalább akkora legyen, mint
ahány százalékos a „B"-fák részaránya a „V"-fák között.
A beteg bükkállornányokban végzett kísérleteknél a felső gyérítések során a „ V " fákat a betegség előrehaladási foka szerint tudták megsegíteni. Ez minőségi veszte
séget okozott. Ennek ellenére itt is azt állapították meg, hogy a felső gyérítés ked
vezőbben hat a minőség javítására, mint az alsó gyérítés.
Ez a 141 oldalas tanulmány külön füzetben jelent meg és értékes adatokkal, meg
állapítással gazdagítja a bükkösök nevelésével kapcsolatos ismereteket. A szerző
széles körű szakirodalmi feldolgozást is végzett. A hivatkozott publikációk között
azonban hiába kerestem Birck O., Fekete Z., Madas L., Majer A., Mendlik G. nálunk
megjelent bükkdoilgozatainak címét. Sok hasonló bükkös és bükk-kutatás van nálunk
is, amelyek figyelembevételével e témát közös együttműködés útján, célszerűen tovább
lehetne bővíteni.
Dr. Sólymos Rezső
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