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A DÉLALFÖLDI ERDŐ- ÉS FAFELDOLGOZÓ GAZDASÁG 
TEVÉKENYSÉGE 

Az elmúlt években többször jelentek meg „Az Erdő" hasábjain 
olyan beszámolók vagy tájékoztatások, amelyek egy-egy jelentősebb 
erdőgazdálkodó szerv tevékenységét mutatták be az olvasótábornak. 
Ezek az alkalmak az egyesület vándorgyűléséhez kapcsolódtak vagy 
működési jubileumi évhez kötődtek. Örömömre szolgált a szer
kesztő bizottság elhatározása, hogy a jövőben az erdő- és fafel
dolgozó gazdaságok eredményeiről és a feladatok megoldásáról 
rendszeresen tájékoztatni kívánják a lap olvasóit. Ennek megfele
lően kaptam felkérést arra, hogy a Délalföldi Erdő- és Fafeldol
gozó Gazdaság — DEFAG — feladatait, végzett munkáit, ered
ményes termelési eljárásait ismertessem, hogy az olvasó egyesüle
ti tagság szélesebb körben kapjon tájékoztatást a gazdasági te
vékenységről és egyben tudomást szerezzen a használható ter
melési eljárásokról is. 

Ismertetésemet a következők szerint csoportosítom: 
— a gazdaság általános bemutatása, 
— a termelési feladatok és azok színvonala, 
— a gazdálkodás eredményessége, jövőbeni koncepciói, 
— a dolgozókról való gondoskodás és a társadalmi szervekkel 

való kapcsolatok. 

A DEFAG működési körzete Csongrád és Békés megyékre terjed ki. A ke
zelt terület nagysága mintegy 26 ezer ha, amelyből 24 ezer 500 ha az erdő. 
Az erdők az említett két megyében 64 község határában, meglehetősen szét
szórtan helyezkednek el. A szétszórtságukat jellemzi, hogy a legkisebb önálló 
erdőcske nagysága mintegy 5,5 ha, míg a legnagyobb összefüggő erdőterületé 
meghaladja a 2 ezer ha-t. Az erdőterületek és egyéb művelési ágú földek 
kezelését 5 hagyományos erdészet látja el, amelyeknél a termelési feladatok 
nagysága és értéke meglehetősen nagy különbségeket mutat. 

Erdeink élőfakészlete megközelítően 3 millió m 3 és az 1 ha-ra eső átlagos 
fakészlet kb. 130 m 3 . Az átlagos folyónövedék 8,1 m3/ha. Az évenként kiter
melhető bruttó fatömeg a VI. ötéves terv során 123—126 ezer m 3 . A véghasz
nálatok és az erdőfelújítások első kivitelének éves feladata átlagosan 400 ha. 
Erdőtelepítést megfelelő terület hiányában számottevő mértékben nem vég
zünk. A nevelővágások egyévi területe mintegy 2 ezer ha, amelynek 70%-a 
tisztítás és törzskiválasztó gyérítés. 

Az erdőgazdálkodási tevékenységet az alábbi erdőgazdasági tájakon foly
tatjuk: Duna—Tisza közi homokhát, Tisza—Maros-hullámtér, Csanádi-hát, Kö
rös vidéki, Békési-hát. Állományalkotó fafajaink megoszlása: kocsányos tölgy 
36%, akác 12%, egyéb kemény lomb 11%, nemes- és hazai nyár 21%, fűz 
2%, erdei- és feketefenyő 18%. 

Erdőgazdálkodásunk teljes körére jellemző az is, hogy a szükséges szaporító
anyagot négy csemetekertben magunk állítjuk elő. 31 ezer ha-t meghaladó 
területen folytatunk vadgazdálkodást. Két műszaki erdészet segíti különböző 
szolgáltatásaival a gazdasági feladatok megoldását. 

Gazdaságunk termelési értékének nagyobb hányadát a faipari ágazat állít
ja elő. A VI. ötéves terv során ennek nagysága, ha az összes termelési értéket 
100%-nak veszem, akkor 81—82%. A faipari termelési érték közel 670 millió 
Ft évente, amelyhez tartozó feladatokat lényegében három, önállóan működő 
ipari üzemünkben és néhány erdészetnél termelő fafeldolgozó üzemrészben 
produkáljuk, önálló ipari üzemeink közül a szegedi lemezüzem és a fűrészüzem 



a legszámottevőbb, amelyekben dolgozóinknak mintegy 40%-a tevékenykedik. 
Az előállított termékek a hagyományos, elsődleges feldolgozás körébe sorol
hatók. Közülük a legjelentősebb termékcsoportok: enyvezett lemez, bútorlap, 
furnér, fűrészáru, láda és egyéb göngyöleg. 

A feldolgozásra kerülő fa gömbfaegyenértéke mintegy 150 ezer m 3, amely
ből a saját termelésű alapanyag 22%. A többit részben belföldről, részben 
importból szerezzük be. A szegedi székhelyű központtal rendelkező DEFAG 
együttesen tehát kilenc termelő-, illetve szolgáltatóegység (üzem és erdészet) 
munkáját irányítja, amelynek igen előnyös adottsága az, hogy a legnagyobb 
termelést produkáló üzemek és erdészetek többsége Szegeden működik, illetve 
székhelye Szeged város. 

A gazdaság munkájának aránytalanul kicsi, de gazdaságpolitikailag lénye
gesen nagyobb jelentőséggel bíró része a környezetében dolgozó és erdőgaz
dálkodást folytató mezőgazdasági nagyüzemekkel való együttműködés. Ez a 
tevékenység mind a szakágazati, mind pedig a helyi távlati célkitűzések fon
tos része. 

Több tucat termelőszervezettel van a gazdaságnak egyszerű, illetve többrétű 
kapcsolata, amelyekre jellemző a bővülő mérték és a kölcsönös érdekeltség 
korrekt elve. 

A gazdálkodás termelési feladatai és színvonala 

Az előbbi általános bemutató részben néhány éves feladatra utaló adatot 
közöltem. Tájékoztatóm ezen részében viszont részletesebben kívánom fel
adatainkat leírni, és utalni néhány esetben azok technikai, technológiai szín
vonalára is. Természetesen nem áll módomban az adott terjedelem miatt min
den munkát felsorolni, de a leglényegesebbeknek a közlésétől nem tekintr 
hetek el. 

Gazdaságunk feladatai között a fafeldolgozásnak van meghatározó szerepe. 
Ez a tevékenység az egész gazdaság területén folyik, azonban nagy koncentrá
cióban mégis Szegeden bonyolódik le. Kisebb kapacitással működnek az er
dészeteknél is egyszerű, nem nagy eszközértékű fafeldolgozó üzemrészek, ame
lyeknek az ott termelt, kisebb értékű gömbanyag továbbmegmunkálásában és 
hasznosításában van jelentősége. A legnagyobb feladatot a szegedi falemez
üzem és fűrészüzem végzi. A következő fatermékcsoportokat állítjuk elő: 

Rétegelt enyvezett lemez, 

Bútorlap 

Furnér 

Fenyő és lombos fá. 

Ládaféleségek és göngyöleg 

Rakodólap 

Egyéb faipari termék 

VI. ötéves tervi átlagban, évi 

VI. ötéves tervi átlagban, évi 

VI. ötéves tervi átlagban, évi 

VI. ötéves tervi átlagban, évi 

VI. ötéves tervi átlagban, évi 

VI. ötéves tervi átlagban, évi 

VI. ötéves tervi átlagban, évi 

4 300 m 3 

5 000 m 3 

8 000 000 m 2 

20 000 m 3 

14 000 m 3 

13 000 m 3 

6 000 m 3 

Megjegyzem, hogy a fenti termékek között — különösen az utolsó négy
ben — képviselve vannak a két főüzemen kívül a Gyulán működő feldolgozó
üzemünk és az erdészeti kis kapacitású üzemrészek termékei is. A két főüzem 
és a többi faipari üzem közötti termelésmegoszlás aránya 84—16%. 

Alapanyag-ellátótságunk nagyjából zökkenőmentes, hiszen partnereink — el
sősorban a társvállalatok — igen dicséretesen, korrekt szállítók. 

A késztermékeink értékesítése során igyekszünk rugalmasan alkalmazkod
ni a piaci igényekhez. Az utóbbi években a kínálati piac következtében, va
lamint az érthető vevői igények magasabb szintre történt emelkedése miatt,. 



Fenyőtermelési rendszer egyik munkaterülete az ásotthalmi csemetekertben 
(Fotó: Katona László) 

adódnak értékesítési nehézségeink. A piaci igények jobb kielégítése, valamint 
a termékszerkezet kedvezőbbé tétele egyre magasabb termelési színvonalat 
igényel. A gazdaság az elmúlt évek során igen jelentős fejlesztést végzett a jó
részt elavult, több évtizede működő berendezések és gépsorok rekonstrukció
jában. Megemlítem például a falemezüzemet, ahol korszerű, új üzemrészeket 
is létrehoztunk, amelynek egyik reprezentáns példája az ún. Cremona szín
furnérgyártó üzemrész. E lapszám címképén az üzemrész egy részlete látható. 
A rétegelt enyvezettlemez-gyártás a népgazdasági igények oldaláról nézve 
megközelítően sem elégíti ki a megrendeléseket. Elsősorban az ún. műszaki 
lemezek terén jelentkeznek fokozódó igények, amelyek gyártására a 40-es 
évek közepétől kezdve működő berendezések ma már nemcsak erkölcsileg, 
hanem ténylegesen is elavultak. A gyártás kézimunka-igénye és a technológiá
val kapcsolatos pontossági problémák miatt az elmúlt néhány év alatt több 
mint 60 millió Ft rekonstrukciós jellegű gépcseréket végeztünk. A termék
szerkezet váltásában is, meg a mennyiségi produktumban is jelentős eredmé
nyességgel hatott e fejlesztés. 

A DEFAG a VI. ötéves terv során közel félmilliárd forintos, további re
konstrukciót kíván a falemezüzemben végrehajtani, amelynek a megvalósulá
sa népgazdasági jelentőséggel is bír. Ez a vállalat további sorsát is meghatá
rozza. E beruházában számos szerv és társgazdaság megértő támogatására 
számítunk. 

Megemlítem, hogy a falemezüzemen kívül — kisebb mértékben — egyéb 
faipari részlegeinket is próbáljuk korszerűsíteni, ahol elsősorban a dolgozók 
munkájának megkönnyítését és szociális ellátását kívánjuk javítani. 



A térségben rendelkezésre álló, feldolgozásra alkalmas gömbfa megmunkálá
sára, valamint a két megyében történő, erdőgazálkodó szervek közötti kap
csolatbővítés függvényében, 1974—75. évektől számítva, egy új üzemet is léte
sítettünk Gyulán. E fafeldolgozó üzem képes arra, hogy a Békés megyei, saját 
termelésű gömbfát feldolgozza, viszonylag elfogadható eredményességgel. 

A gazdaság éves fakitermelési feladata az üzemtervi előírások szerint, mintegy 
125 ezer bruttó m 3 . Ez a következő 5—6 év során lényegében nem változik. 
A termelési előírást maradéktalanul végrehajtjuk, amelynek során 62—63 n n-
ban ipari fát termelünk, elsősorban a vékonyabb és a rövidebb primer ter
mékek csoportjából, míg a többi tűzifa. A fahasználatok 68—70%-a tarvágásos 
véghasználat, a többi nevelővágás. A fakitermelések technológiája legnagyobb 
részt a vágásterület szélére szálfában kiközelített, munkapados feldolgozása 
módszer. A munkát praktikusan és olcsó módon gépesítettük. Ez árra alkal
mas, hogy évente az egy fakitermelő dolgozóra jutó fa tömege elérje a 700—750 
m 3-t, sok kérgezéssel nehezítve. A technikai ellátottság és kapacitás lehetővé 
teszi azt is, hogy a korábban már említett, mezőgazdasági nagyüzemekkel tör
ténő együttműködési kapcsolatok keretein belül közel 20 ezer m s bruttó fa-
tömeget termeljünk ki megbízásos alapon más termelőszervezeteknél. E kap
csolat keretében a környezetünkben levő szervek éves fahasználati üzemtervi 
előírásainak mintegy a 30%-át termeljük ki. 

A kitermelt faanyag elszállítása legtöbb esetben problémamentes és nem 
túl költséges, hiszen sík vidéken dolgozunk és erdeink nagy hányadában az 
év túlnyomó részében járhatóak az erdei utak. Egyre fokozódó problémát a 
Tisza és a Maros hullámterében folyó gazdálkodásunk körülményei okozzák, 
főként az évente többször jelentkező elöntések és azok sokrétű hatása. Volt 
olyan év, amikor a Tisza hullámterében 11-szer öntött ki a víz és mindössze 
87 munkanap állott redelkezésünkre egész évben a munkavégzéshez. 

A fatermesztési tevékenységünk néhány jellemző értékét cikkem általános 
bemutató részben már közöltem. Évente 400 ha-on végzünk mesterséges erdő
felújítást, néhány ha-on erdőtelepítést. 2000 ha körüli az éves nevelővágási 
feladat. A célállományaink fontosabbjai: kocsányos tölgy, nemes- és hazai 
nyár, fűz, erdei- és feketefenyő.. A célállományok fafaj-összetétele megfelel 
a termőhelyi adottságainknak, de egyben szakágazatunk fafajpolitikai cél
kitűzéseinek is. Állományaink vágásérettségi kora a nyarak esetében 30—40 
év, a fenyők esetében 45—50 év, míg a tölgyek esetében 60—80 év. Fatermesz-
tésünket a következő eredmények jellemzik: 

— vágásfelújítási hátralékunk ma már csupán 40—50 ha a szankcionálható 
körből, 

— egy ha eredményes erdősítés megvalósulása lj28 ha ráfordítással törté
nik, 

— az éves befejezett erdősítés nagysága megegyezik a véghasználati terü
lettel, 

— nevelővágásaink minősége az átlagosnál jobb. 
A fenyők és a kocsányos tölgy termesztésével kapcsolatosan nagymértékben 

támaszkodunk a tudományos kutatás eredményeire. Főként az Erdészeti Tu
dományos Intézet és az Erdészeti és Faipari Egyetem az a két bázis, amelyek 
hosszú évek során konkrét feladatokban dolgoznak együtt a DEFAG-gal. El
mondható, hogy munkájuk eredményeként korszerűsödött fatermesztésünk. 
Az együttműködésből ki tudnak vetíteni az ország más részére is hasznos 
tapasztalatokát. Példaként megemlítem, hogy az ún. Szolnoki Gazdasági Tár
sulás, amely a fenyő- és a nyártermelési rendszer megalkotását tűzte ki ala
pításakor elsőrendű céljául, számos elemét átvette a gazdaságunknál kialakult 



fatermesztési tapasztalatoknak. A fatermesztéshez szervesen kapcsolódnak az 
erdők pihenési, üdülési, turisztikai szolgáltatásait bővítő törekvéseink. 

Nem lényegtelen a mezőgazdasági nagyüzemekkel történő együttműködés 
során átadott fatermesztési módszerek jelentősége sem. A gazdaságunknál 
kialakult technológiát és technikát számos helyen alkalmazzák a körzetünkhöz 
tartozó két megyében. Az együttműködés hatása még most sem kielégítő. A 
regionális gazdaságpolitikai célokhoz tartozik az, hogy a DEFAG a térségben 
gazdálkodó, erdőgazdasági tevékenységet folytató szövetkezetekkel és vállalatok
kal még több rétűbb kapcsolatot építsen ki. Ennek lehetőségei nagyjából adot
tak. Bizonyos kezdeményezőlépésekre már sor is került. Bizonyíték az a szám, 
amelyet korábban közöltem, nevezetesen az évi 20 ezer m3-es, megbízásos 
fakitermelés végrehajtása gazdaságunk kivitelezésében. Azt is megemlítem, 
hogy még mindig végzünk ún. szakirányítási tevékenységet, amelynek kereté
ben részben a tervezési munkákat végezzük el a megbízó helyett, részben pe
dig munkahelyi vezetői irányítást adunk. 

A DEFAG termelési feladatai között egyéb ágazatok is szerepelnek. Ilye
nek pl. a vadgazdálkodás, vagy az erdőművelési gépek gyártása gazdaságunk 
sarkad—remetei üzemében. Ez utóbbi munkák színvonala megfelelő. A gép
gyártó tevékenységünk évi 12 millió Ft értékű árukibocsátást eredményez, 
amelynek során mélylazítókat, tárcsákat, kultivátorokat, szaporítóanyag-kieme-
lőket, közelítő kerékpárokat, permetezőket állítunk elő kis szériákban. A vad
gazdálkodás során a térség számára egy részről szakmai példát és javaslatokat 
nyújthatunk, más részről az apróvad tenyésztésének fejlesztése érdekében köz
reműködünk sok tízezer fácáncsibe nevelésével és értékesítésével. 

A gazdaság munkájának pénzügyi eredményessége ma már megfelelő. Az ár
bevétel-arányos nyereség évek óta 10—12% körüli. Közreműködünk az export
tevékenységben is. Évente kb. 2 millió dollár értékű terméket exportálunk. 
Részben a kereslet hiánya, részben a devizák értékviszonyainak változása 
miatt exportunk a következő években valószínűen nem nő. 

A gazdaság eszközeinek értéke meghaladja az 50 millió Ft-ot. Dolgozóink 
létszáma 2000—2100 fő között ingadozik. Egy foglalkoztatottra jutó éves hal-
mozatlan termelési érték kerekítve 370 ezer Ft. 

Gazdálkodásunk jövőbeni koncepcióiról tájékoztatásom előző részeiben már 
szólottam. Ehelyütt csak annyit említenék meg röviden, hogy feladataink a 
következőkre irányulnak a VI. ötéves tervben: 

— az enyvezettlemez-gyártás rekonstrukciója, amelynek során az évi kibo
csátás a jelenleginek kétszeresére nő, 

— a piac igényeihez való rugalmas alkalmazkodás ipari termékeink szer
kezetében, 

— a kapacitások teljes körű kihasználása hatékony és gazdaságos módon, 
— az ún. térségintegráció, az erdőgazdálkodó szervekkel történő együttmű

ködés további bővítése, 
— a tudományos kutatás eredményeinek hasznosítása, elsősorban a fenyő és 

a kocsányos tölgy erdőművelési és fahasználati munkájában. 

A dolgozókról történő gondoskodás, szociálpolitika, rétegpolitika 

Dolgozóink 17%-a alkalmazott, 83%-a fizikai dolgozó. Munkásaink körében 
a szakmunkások száma 525 fő, a betanított munkásoké 492 fő. Mind a mun
kások, mind pedig az alkalmazottak megfelelő szakmai iskolázottságát az a 
szerencsés körülmény támogatja, hogy Csongrád megyében működik egy 



középfokú erdészeti képesítést nyújtó intézet Szegeden, és egy szak- és be
tanítottmunkás-képesítést nyújtó iskola Asotthalmon. 

Az egy főre jutó átlagkereset mértéke 1981-ben eléri a 47 600 Ft-ot. Évente 
tisztességes mértékű jövedelemnövekedést tudunk biztosítani, amelynek az 
eléréséhez dolgozóink áldozatkészsége, termelékenyebb munkája nagymérték
ben ad segítséget. 

Szociálpolitikai célokra, munkavédelemre, munkakörülmények javítására és 
egészségvédelemre az V. ötéves terv során 150 millió Ft-ot fordítottunk, a 
VI. ötéves tervben az előző tervidőszakhoz képest nagyobb pénzügyi hátteret 
igénylő koncepcióink vannak: 

— dolgozóink közül 690 fő veszi igénybe a szervezett étkeztetést, 
— rendszeresen szállítunk naponta munkahelyre kb. 300 főt, 
— a nehéz fizikai munkának jelentős hányadát gépesítettük (rakodás, kér

gezés, anyagmozgatás stb.), 
— évente több mint másfél millió forinttal támogatjuk dolgozóink lakás

problémájának megoldását, 
— a telepített munkahelyek szociális ellátása ma már inkább korszerűnek, 

mint kielégítőnek mondható, 
— üdültetésben részesítünk évente mintegy 700 főt. 
Nőpolitikánkat, a fiatalokkal való törődés kérdéseit vállalati szabályzatok 

írják elő. Ezek tekintetében az eddig elért eredmények az illetékesek véle
ménye szerint is jónak nevezhetők. A munkavédelemre nagy súlyt helyezünk, 
amelynek eredményei kapcsán a vállalatra vonatkozó minősítés jórészt pozití
vumokat tartalmaz. A munkaverseny, a szocialista brigádmozgalom eredményei 
jók. 95 brigád működik. 

Munkánk során, valamint a dolgozókról való gondoskodás kapcsán az állami 
vezetés kiemelt mértékben működik együtt a vállalati pártszervekkel és a tár
sadalmi szervezetekkel. Az üzemi demokrácia hatékony és legtöbb esetben 
komoly segítséget ad a vállalatvezetés részére. A gazdaság kapcsolatai a re
gionális és az országos szervekkel gyümölcsözőek. A politikai, a különböző 
társadalmi és a hatósági-felügyeleti szervekkel történő együttműködés konst
ruktív. A vállalat dolgozóinak igen jelentős hányada — kb. 22%-a — végez 
politikai, szakszervezeti munkát, valamint egyéb társadalmi és tudományos 
szervezetekben hasznosítja rátermettségét, szabad idejét. Minden bizonnyal 
a jó munkahelyi és társadalmi közérzet egyik fontos előidézője dolgozóink 
közéleti tevékenysége is. 

Zsíros István 

A lapunkban megjelent tanulmányok szerzői: Andor József igazgatóhelyettes, 
ZEFAG, Nagykanizsa; dr. Bán István osztályvezető, ERSZ, Budapest; Hartmann Tibor 
faipari főosztály vezetője, MÉM EFE, Budapest; Dr. Herpay Imre, az erdőmérnöki 
kar dékánja, EFE, Sopron; Húszamé Székely Gizella tud. főmunkatárs, ERTI, Gö
döllő; dr. Káldy József tanszékvezető egyetemi tanár, EFE, Sopron; dr. Madas András 
ny. miniszterhelyettes, Budapest; Pesek Géza erdész, ERTI, Gödöllő; dr. Sali Emil 
ny. főosztályvezető, Budapest; dr. Temesi Géza tud. munkatárs, ERTI, Budapest; 
Zsíros István a DEFAG igazgatója, Szeged. 



634.0.362.7 

A MOTORFŰRÉSZ 
AZ ELSŐ HELYEN MARAD? 

ANDOR JÓZSEF 

A fakitermelés fő eszköze eddig a motorfűrész volt, további alkal
mazását azonban kétségessé teszi a munkáslétszám rohamos fo
gyása. A több célú fakitermelő gépekben látszik a megoldás útja, 
de a kiváltásnak még jelentős technikai, és főként gazdaságossági 
akadályai vannak. 

A fakitermelés végrehajtása a magyar erdőgazdaságnak fontos feladata. Az 
elmúlt évtizedben jelentős mértékben nőtt országosan is a fakitermelés mér
téke, ugyanekkor fokozatosan csökkent a munkáslétszám. Erőteljessé vált a 
technikai fejlődés, de számottevően növekedett az önköltség is. Megjelentek 
a nagy teljesítményű döntő-, gallyazó-, daraboló- és aprítéktermelő gépek, 
a kiszállító és szállítógépek, a korszerű kérgező- és rakodógépek. Jelentősen 
nőtt egyúttal a motorfűrészek — mint szerszámok — száma is. 

A jelenséget a Zalai EFAG mutatóin keresztül vizsgálom, mivel munka
körömnél fogva itt tudom tényszerűen bemutatni a legjellemzőbbeket. Az 
elemzésnél a következőket szükséges vizsgálni: 

— miként alakultak a gazdaság fakitermelésének legfontosabb mutatói az 
1970—1980 közötti időszakban, milyen következtetéseket tehetünk ezek
ből; 

— hol tart ma a motorfűrész fejlettségi szintje, számíthatunk-e lényeges 
továbbfejlődésre; 

— mit jelentett a több célú fakitermelő gépek megjelenése, kiszorítják-e 
a motorfűrészt; 

— hogyan alakultak a fakitermelés költségei, összehasonlítva az ÖSA-gépek 
önköltségével? 

A Zalai EFAG elmúlt tíz évi főbb fakitermelési adatait — a nettó fatöme-
get, az élőmunka-felhasználást, a gépi beruházást és a fajlagos önköltséget — 
az 1. grafikon szemlélteti. Megállapítható e mutatókból, hogy 

— a fakitermelés mértéke közel 20%-kal emelkedett, ma az üzemtervi le
hetőséget vágjuk; 

— 208 fő fakitermelőlétszám-csökkenés mellett az élőmunka-ráfordítás 7,92 
ó./m3-ről 4,87 ó./m3-re csökkent; 

—• a kitermelés önköltsége 57%-kal emelkedett, ma 710,— Ft/m 3; 
— a létszámcsökkenés „ára" 193 millió forint gépi beruházás, 260,— Ft/m 3 

költségnövekedés; 
— egy munkaerő kiváltása közel egymillió forint beruházást igényelt. 
A megállapítások után milyen következtetéseket tehetünk? 
—• A fajlagos élőmunka-ráfordítás görbéjének iránytangense a nullához 

közeleg. A motorfűrészes munkára alapozott műveleti gépesítés tartalé
kai kimerülőben vannak. További jelentős élőmunka-megtakarítással eb
ben a gépesítési fázisban már nem lehet számolni. 



1. grafikon. A Zalai EFAG néhány fakitermelési mutatója 

— Az egymillió forintos munkaerő-kiváltási hányadosnak — a költségek 
további várható emelkedése miatti — növekedésével kell számolni. Ez 
a tény a folyamatgépesítés irányában hat, előbb-utóbb megkérdőjelezi 
a motorfűrész átütő létjogosultságát. 

— A további létszámcsökkenés adott időben már nem ad választási lehető
séget (motorfűrészes munka vagy több célú gép), adott területen a motor
fűrész háttérbe szorul. 

Hol tart ma a motorfűrész fejlettségi szintje? 
A motorfűrész fejlettségi szintje megfelel korunk technikai színvonalának.. 

Az élenjáró konstrukciók fontosabb műszaki mutatói a következők: 
— teljesítménysúly 2— 3 kg'kW 
— fajlagos vezetőlemezhossz 10— 16 cm'kWh 
— fajlagos üzemanyag-fogyasztás 600—900 g/kWh 
— zajszint 100 db körül 
— rezgésszint 20—40 m/sec 
Az elmúlt öt év jelentős fejlődést hozott a munkavédelmi berendezések fej

lesztésében is. Így az élenjáró konstrukciók már régóta rezgéscsillapító fo
gantyúval, láncfékkel, kézvédővel, fűtött fogantyúval stb.-vel készülnek. 

A fontosabb műszaki és ergonómiai mutatókat áttekintve megállapítható, 
hogy a további motorfűrész-fejlesztésektől már nem várhatunk csodákat. Biz
tonsággal állítható, hogy a motorfűrész mint konstrukció további lényeges 
fejlesztésével nem számolhatunk. 

Kiváltható-e a motorfűrész? 
A motorfűrész mellett a hatvanas években — a fejlett országokban — meg

jelentek, a hetvenes években elterjedtek és létjogosultságot nyertek a több 
célú fakitermelő gépek. 
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2. grafikon. A világ motorfűrész-termelésének évenkénti megoszlása. A — összesen, 
B — alkalmi felhasználók (hobby), C — mezőgazdasági dolgozók, D — hivatásos 

motorfűrész-kezelők 

A gépek megjelenésében sokan vélték látni a motorfűrészek alkonyát, el
tűnését. Nem következett be. A világ motorfűrész-termelése tovább növeke
dett, amint ezt az OREGON cég grafikonja mutatja (2. grafikon). 

Hogy miért nem szorul ki a motorfűrész? — Röviden megfogalmazva, a 
több célú gépek csak adott feltételek (terep, fafaj stb.) mellett képesek dol
gozni és ez ma még elég szűk területre korlátozza alkalmazhatóságukat. 

Kiváltható-e a motorfűrész? — Adott esetben igen, de alkalmazásával még 
hosszú távon kell számolni a fakitermelési munkánál és itt nincs semmi el
lentmondás. Az ipar, a mezőgazdaság számos területén találkozunk adott 
termelési technika különböző szintű, párhuzamos meglétével. E tény alól 
a fakitermelési technika sem kivétel. További, több célú fakitermelési gépek 
megjelenésével számolunk, de hosszú távon a motorfűrész marad az uralkodó a 
döntés, gallyazás, darabolás műveleteiben. 

A kitermelés költségei, eredménye és 1 m 3 munkaidő-szükséglete az elmúlt 
10 év alatt az alkalmazott technológiák, munkarendszerek együttes hatása 
következtében a táblázat szerint alakult. A munkaidőalap csökkentésével a tech
nikai fejlődésnek lépést kellett tartania, mert csak ez tette lehetővé az egy
ségre fordított időfelhasználás csökkentését. A fakitermelés időfelhasználása 
1980-ban vállalatunknál döntésben 0,16 óra/m3, gallyazásban és darabolásban 
0,5 óra/m 3 volt. Ugyanez az adat fenyő véghasználatban: döntésben 0,10, 
darabolás és gallyazásban 0,25 óra. Ennek további csökkentése a jelenlegi mo-
torfűrészes technológiában nem lehetséges. Jelentős csökkenés csak a terme
lékenyebb gépek alkalmazásától várható. 

Az ÖSA-gépsor esetében fenyő véghasználatban az 1 m 3 kitermelésének idő
igénye 0,06, a darabolás és gallyazás időigénye 0,04 óra volt. Megállapítható 
tehát, hogy a döntő-rakásoló gép teljesítménye a kézi döntéshez viszonyítva 
1,7-szeres, míg a gallyazás, darabolás teljesítménye 6,2-szeres volt. 



A két rendszer teljesítményaránya 1 :3,5 
Az ÖSA-gépsor önköltségének figyelembevételével a döntés, rakásolás költ

sége- 173 Ft/m* a darabolás, gallyazás 103 Ft/m3, a két művelet költsége 
tehát 276 Ft/m 3. Ugyanezen két művelet költsége motorfűrészes termeles 
esetén 22,50 Ft/m 3, nem éri el ennek tizedrészét. 1 m 3 vastagfa kitermelése 
(döntés, rakásolás, gallyazás, darabolás) és kiszállítása: 

Így a munkaigényesség csökkentése jelentős költségnövekedést eredményez. 
Ezért a termelékeny gépek alkalmazása mindaddig, míg a fakitermelésre 
fizikai munkaerő lesz, csak speciális feladatoknál, illetve egyes, a gépek alkal
mazása szempontjából kedvező területeken lesz példa. Általános elterjedésük 
csak a fizikai munkaerő jelentős csökkenésekor várható. 

A teljesfa-apríték technológiai értéke a forgácslapgyártásban a forgács minősé-

értékét és egyre hasonlóbbá teszi a hengeresfabol készült apritekhoz. 
(Holz als Roh- und Werkstoff 38. - 1980. - 337-344. Ref.: Mőcsényi M.) 

ÖSA-gépsorral 
hagyományos technológiával 

1978. 
363 Ft/m 3 

213 Ft/m 3 

1979. 
407 Ft/m 3 

251 Ft/m 3 



634.0.377.44 

AZ LKT TRAKTOR SIKERE 

DR. KÁLDY JÓZSEF 

Az LKT csehszlovák törzskormányzású traktorok a hazai erdő
gazdaság technikai fejlődésében nagy szerepet játszottak mert 
magasabb technikát képviseltek a korábban alkalmazott trak
toroknál. Elősegítették a hosszúfás munkarendszer alkalmazásá
nak terjedését, annak alapgépei lettek. Jó terepjáró képességük 
nagy vonóerejük, technológiai felszerelésük igazi erdészeti köze-
htogeppé teszi, elősegítve a munkarendszerek széles körben való 
alkalmazását. 

A magyar erdőgazdaság technikai fejlődésének történetében eddig két nagy 
hatású esemény történt. Mindkettő technikaváltással kapcsolatos. 

Az első 1954-ben történt, amikor egyszerre 300 db MRP motorfűrészt vásá
roltunk Csehszlovákiából. Ezzel megjelent a technika, a gép az erdőn és kez
detét vehette az erdők dolgozóinak a nehéz fizikai munkától való mentesítése, 
az évszázadok óta használt kézi eszközök felváltása kisebb energiát igénylő, 
nagyobb teljesítményt nyújtó géppel. 

A második 1972-ben volt, amikor megkezdődött a fogatok, kisebb technikai 
színvonalú traktorok felváltása nagyobb teljesítményt nyújtó, az erdészeti 
munkakörülményekhez jobban igazodó, magasabb szintű technikát jelentő, 
törzskormányzású LKT traktorok alkalmazásba vétele. Az LKT traktorok 
1972-ben még csak 3450 órát teljesítettek. Sikerükre jellemző, hogy 1980-ban 
már 229 db dolgozott a MÉM erdőgazdaságaiban. A, vonszoló típusuk 334 816 
hasznos órát, a kihordok 47 756 órát teljesítettek. Az elért teljesítmény pedig 
a következő volt: 

Vonszolók 

Hosszúfában 
közelítés: 
kiszállítás-szállítás: 

1 135 590 m 8 

17 149 m 3 

Összesen: 1 152 739 m3 

Választékban 

közelítés: 55 350 m 3 

2 910 m 3 kiszállítás-szállítás: 
55 350 m 3 

2 910 m 3 

Összesen: 58 260 m3 

Kihordok 

Választékban 
közelítés: 
kiszállítás-szállítás: 

145 048 m 3 

39 762 m 3 

összesen: 184 810 m3 



1. ábra. LKT—75 csörlős vonszolótraktor, hosszúfavonszolás közben 

A törzskormányzású traktorok összteljesítménye 1 395 809 m 3 volt, ami a 
7726 ezer m 3-es anyagmozgatási összfeladat 18%-a. 

A törzskormányzású traktorok sikerét azonban nem ez a szám jelzi igazán, 
hiszen ezek a traktorok az anyagmozgatás első, legnehezebb szakaszának 
a gépei és elsősorban a nagy térfogatú, hosszú anyag közelítésére szolgálnak, 
hanem az, hogy a hosszúfás munkarendszer alkalmazását elősegítették. Ha azt 
vizsgáljuk, hogy a hosszúfás közelítésben milyen eredményt jelentett alkal
mazásuk, akkor a következőket állapíthatjuk meg: 

közelítés hosszúfában összesen. 2334 ezer m 3 

ebből törzskormányzású traktorral 1139 ezer m 3, 49° o 
mezőgazdasági traktorral 726 ezer m 3 , 31% 
fogattal 469 ezer m 3, 20% 

A hosszúfás közelítésben tehát túlsúlyra jutott a törzskormányzású traktor, 
azt is hozzá tehetjük ehhez az örvendetes tényhez, hogy a hosszúfás munka
rendszer nem is lett volna alkalmazható ezek nélkül a traktorok nélkül. Ezek 
rendelkeztek ugyanis olyan terepjáró képességgel, vonóerővel, manőverező-
képességgel, ami a nehéz, hosszú méretű anyag vonszolásához elengedhetetlenül 
szükséges. 

Mivel még 51%-át a hosszúfának nem törzskormányzású traktorral közelít
jük, és mivel az 513 ezer m 3 közelítése választékban történik és ebből csak 
39° o-ot teljesítenek a kihordok, további lehetőség van a törzskormányzású 
traktorok alkalmazására. Így a várható darabszámuk reálisan 260—270 db lesz 
a MÉM erdőgazdaságaiban. Efölé viszont nem célszerű menni, mert a hazai 
erdőkből kikerülő faanyag mérete a gyérítésből kikerülő faanyag mennyi
ségének növekedése miatt csökken, és a fatömeg zöme síkvidéki erdőkből ke
rül ki, így a hosszúfás közelítés 30—40%-ában jól alkalmazhatók a mezőgazda
sági univerzális traktorok megfelelő technológiai felszereléssel. 

Minek köszönheti technikai vonatkozásban az LKT traktor az elért sikert, 



miben jelentett többet, magasabb rendűt az eddig használt traktornál? A siker 
titkát főleg abban látom, hogy ez az első olyan traktor hazánkban, 

— amelyet erdészeti feladatokra szerkesztettek, s így szerves tartozékát 
képezik a faanyagközelítéshez szükséges technológiai kellékek (csörlő, 
védőkeret, tartóbak, tolólap stb.) és ezeket nem utólag kell felszerelni egy 
más célra, legtöbbször növénytermesztési feladatok ellátására szerkesz
tett traktorra (1. ábra), 

— amelynek megfelelő a motorteljesítménye (58 kW 80 LE) az erdőgazda
sági feladatok ellátásához, 

— amelynek kedvező és elégséges a vonóereje a fakitermelésben jelentkező 
anyagmozgatási (vonszolási) feladatok ellátására (35—40 kN), 

— amelynek tömege 6500 kg, tehát nagyobb, mint az eddig használt mező
gazdasági traktorok tömege (pl.: MTZ—80: 3418 kg), ami lényegesen 
növeli az adhéziót. 

— Kedvezőbb az LKT traktor tömegének eloszlása is a tengelyek között. 
Amíg a mezőgazdasági traktoroknál a tengelyterhelés eloszlása 33—37 — 
67—63% az első és hátsó tengely esetében, az LKT-nál ez 64—36%, így 
a hátsó tengely a vonszolt szálfa félig felfüggesztett helyzetű terhelésére 
még alkalmas anélkül, hogy a traktor ágaskodását okozná, és így a trak
tor kormányozhatatlanná válna. 

— Az LKT traktor kormányzása hidrosztatikus működésű törzskormányzás. 
A traktor két része egy pontban csuklósan kapcsolódik egymáshoz. 
A traktor első része függőleges csap körül 43°—43°-os szögben elfordít
ható jobbra és balra vízszintes irányban, valamint vízszintes csap kö
rül 15—15 fokban függőleges irányban. A traktornak ezen tulajdonsága 
egyrészt lehetővé teszi, hogy a hátsó kerekek azonos nyomon haladjanak 

2. ábra. LKT—80 rönkrendezés közben 



az első kerekekkel és a fordulási sugár kicsi legyen, 3950 mm, másrészt 
lehetővé válik a gumiabroncsok egyenletes terhelése akkor is, ha az egyik 
kerék pl. tuskón halad át. 

— Nagy hatású fékkel rendelkezik: négy kerékre ható kétkörös, belsőpofás 
légfékkel. 

—• A traktor négykerék hajtású, a kerekek azonos átmérőjűek. 
— A sebességtartomány 3,14—25,0 km'h, tehát széles sebességhatárok között 

működtethető. 
— A traktor változtatható forgásirányú, fogaskerekes hidromotorral hajtott 

csörlővel rendelkezik, amely 50 kN vonóerő • kifejtésére képes, kötél
méret 14/77. 

— Az LKT mellső részére hidraulikus működtetésű tolólapot szereltek (rönk
rendező), ami a kivonszolt faanyag rakodói rendezését, valamint útkarban
tartási munkák végzését segíti (2. ábra). 

— A traktor hátsó tengelyén kialakított kötélvezető bak biztosítja a vonó
kötél magasan vezetését, és így a közelítésnek „felemelt fejjel" való 
végzését. 

Az LKT traktor felszereltsége, műszaki paraméterei tehát lényegesen ked
vezőbbek, mint az erdőgazdaságban használt mezőgazdasági traktoroké. Ez 
a körülmény elősegítette, hogy vele lényegesen kedvezőbb teljesítményeket ér
jenek el hazánkban is az erdőgazdaságban, mint korábban a mezőgazdasági 
traktorokkal. Ennek bizonyítására az 1980-as statisztikai adatokat közlöm: 

mezőgazdasági traktor, 50 LE-től 

Természetesen ezek országos átlagadatok, egyes traktorok 5 m 3/h átlagot 
is elérnek. A törzskormányzású traktorok tehát 64—80%-kal nagyobb teljesít
ményt értek el mint az azonos motorteljesítményű mezőgazdasági traktorok, 
az átlagos közelítési távolság 250 m volt. 

Az LKT traktor elősegítette, hogy 1980-ban az összes közelítés 57,6°n-a 
hosszúfában történt. 1972-ben hosszúfás munkarendszerrel 981 452 m 3 fát ké
szítettek fel LKT nélkül, 1980-ban már 2 344 589 m 3-t, tehát 139%-kal többet. 
Az LKT tehát magasabb teljesítményű, kisebb élőmunka-ráfordítást igénylő 
munkarendszer széles körű alkalmazását tette lehetővé, annak alapgépe lett. 
Segítette továbbá a munkafegyelem növekedését, mivel a szabad ritmusú erdei 
munkát kötött ritmusúvá tette és kollektív érdekeltséget teremtett a brigád
tagok között a teljesítmény fokozására. Egyben elősegítette a brigádban végzett 
munka kiszélesítését. Alkalmazásával csökkent az 1 m 3-re eső élőmunka
szükséglet, csökkent a fajlagos termelési költség, kevesebb darabszámú a trak
torállomány. 

Végül, megállapítva a sikereket, azt a kérdést tegyük fel, vajon lehet-e 
még fokozni a sikereket? A kérdésre egyértelmű választ adhatunk: igen, le
het, sőt kell is! Ennek az útja: 

— az LKT traktorok teljesítményét 30—40%-kal emelni lehet egy-egy ra
komány térfogatának növelésével, a vonóerő jobb kihasználásával, 

- minél szélesebben célszerű alkalmazni a hosszúfás munkarendszerben 

hosszúfában 
választékban 

2,66 m 3/h 
2,46 m^/h 

törzskormányzású vonszolós traktor 
hosszúfában 

törzskormányzású kihordótraktor 
választékban 

4,12 m»/h 

6,40 m 3/h 



3. ábra. LKT—80 D típusú 
markolás vonszoló 

a csörlős vonszoló mellett a markolós, szorítózsámolyos típusokat, ame
lyek — bár előközelítést igényelnek — 50—80%-os teljesítménynövelést és 
egyszemélyes munkát tesznek lehetővé. A rövidfás anyagmozgatásban 
a nagy raksúlyú, kiváló terepjáró képességű, himbás függesztésű, iker
kerekekkel felszerelt kihordó (forwarder) traktort (3. ábra), 

— a fúvott gumiabroncsos járószerkezet kapaszkodó- és védőlánccal való 
felszerelésével az abroncsok élettartama, a' traktor stabilitása lényege
sen növelhető, 

— a traktor technikai adottságain túli terepviszonyok közötti használatának 
megtiltásával, és az ilyen feladatoknak kötélpályával való megoldásával, 

— a karbantartás szakszerű és rendszeres alkalmazásával 15—20%-kal emel
hető a traktor üzembiztossága, -

— a traktorosok továbbképzésével nemcsak a teljesítmény növelhető, ha
nem az alkatrész-felhasználás 30—40%-os, a fajlagos energiafelhasználás 
5—8%-os csökkentése is elérhető 

— az éves átlagos üzemképesség 0,6-ról 0,8-ra való emelésével, elsősorban 
a karbantartás szubjektív hibáinak kiküszöbölésével, 

— az LKT traktorral való speciális munka technológiájának a jó elsajátí
tásával. 

Összegezve az elmondottakat: az LKT traktor sikere hazánkban azzal ma
gyarázható, hogy ez a traktor segített a motorfűrészek után a közelítés-kiszál
lítás munkájában szükséges technikaváltásban, a tudományos-technikai forra
dalom következő lépésének megtételében. Sikerét mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy megszerették az erdők dolgozói, nemigen tudnák nélkülözni. 

Az LKT traktorral az erdészeti technika alkalmazása vonatkozásában a ma
gyar erdőgazdaság magasabb osztályba lépett. További feladat megtanulni 
ennek a technikának a még jobb üzemeltetését, használatát és a munkarendsze
rek széles körben való alkalmazását. 
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A KORSZERŰ FAKITERMELŐ GÉPEK 
ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI 
Á GYÉRÍTÉSEKBÉN 

Dr?. TEMESI GÉZA 

Az erdőgazdasági technika utóbbi egy-két évtizedben tapasz
talható, gyors ütemű fejlődésének eredményeként a gyérítésekben 
is egyre nagyobb teret kezdenek hódítani a kézi szerszámokat, 
motorfűrészeket és egyáltalán, a hagyományos eszközöket felváltó, 
korszerű fakitermelő gépek. E gépek nagy részét nem teljesen 
találóan „több célúnak" nevezzük. A következők a korszerű, „több 
célú" fakitermelő gépek gyérítésekben való alkalmazási lehetőségei
nek, feltételeinek és perspektívájának főbb kérdéseivel foglalkoz
nak. Nem általában a fakitermelő gépek vagy a véghasználati 
gépek esetleges gyérítésbeni használhatóságáról van szó, hanem 
elsősorban nevelővágásban való alkalmazásra szerkesztett gépek
ről. 

A gyérítés korszerű fakitermelő gépeit — tekintettel a nevelővágások spe
ciális feltételrendszerére — két, alapvetően elkülönülő fő csoportba célszerű 
sorolni: 

— tőtől való elválasztást is végrehajtó fakitermelő gépek, 
— felkészítőgépek. 

A tőtől való elválasztást is végrehajtó fakitermelő gépek 

E több funkciójú gépek technológiai szempontból értelmezett közös jellem
zője, hogy velük tő mellé, a kivágandó fák közelébe kell jutni (a „géppel a 
fához" elv érvényesül), üzemeltetésük tehát közvetlenül a vágásterülethez 
kötött. Ez a tény egyrészt kihat e gépek felépítésére, másrészt az állomány-
és terepviszonyokon, valamint az állománynevelési követelményeken keresztül 
korlátokat szab alkalmazhatóságuknak. Szerkezetileg valamennyi típusnál meg
található technológiai felszerelés a döntőberendezés. Legáltalánosabb csoporto
sításuk a tőtől való elválasztást követően végrehajtott fakitermelési műveletek 
alapján történik. 

A döntő-rakásólók (feller-buncher) és a döntő-előközelítök (feller-preskidder) 
elsősorban az egyedi válogatással kombinált sematikus gyérítés gépei. Jellemző 
típusok: Clark Bobcat 1075, Makeri, Timberjack 1700 + Morbark 15, Timber
jack 1600 FB, Timberjack 30 FPb, LP—2, Marttiini döntő-előközelítő, KaVt—25 
(fejlesztés alatt) stb. Gyérítésben való alkalmazhatóságukat a terepviszonyok 
és a kitermelés szelektivitása határolják be elsősorban. Általános elvként ki
mondható, hogy sík vagy enyhe lejtésű terepen javasolhatók abban az esetben, 
ha az adott géptípussal lehetséges munkatechnológia és az állomány értékére 
(ökonómiai osztályra), termőhelyre, fafajra figyelemmel levő biológiai kí
vánalmak (szelekció, kíméletesség) összhangba hozhatók (vagy legalább a 
kompromisszum lehetséges), megoldott továbbá a rakásolt faanyag további 
problémamentes felkészítése. Elsősorban a kis méretű, kollektoros döntö-
rakásolók és a KaVt típusú döntő-előközelítők bevezetése jöhet szóba, de tág 



hálózatú nemesnyárasainkban soros (átlós) gyérítésre a többi típus is meg
felelhet. 

A döntő-közelítők (feller-skidder, feller-forwarder) elterjedését a gyéríté
sekben korlátozza az, hogy egyrészt csak sematikus belenyúlásra alkalmasak, 
másrészt pedig a közelítés külön géppel általában gazdaságosabban megoldható. 
Ezen okokból főleg csak nemesnyárasokban lehetnek célszerűek a megfelelő 
nagyságú rakomány kialakításáig végzett, ún. technológiai előközelítésre. Jel
lemző típusok: Norcar HT—440, Sicard FS, Franklin, Prentice SGL, egyes 
szorítózsámolyos vonszolók, ill. kihordó vontatók darujukra szerelt döntő
fejjel stb. 

A teljes kitermelők (harvester) az egyedi válogatással kombinált sematikus 
és a kifejezetten sematikus gyérítés gépei. Alkalmazhatóságukat a terepviszo
nyok, a kitermelés szükséges szelektivitásának mértéke és a fafaj határol
ják be. 

A hosszúja-felkészítő harveszterek (tree lenght harvester) a sematikus gyé
rítés gépei. Legcélszerűbb csatlakozó közelítőgépük a markolós vonszoló. Jel
lemző típusok: Timberjack TJ—30, Hürtgenwald II. A hosszúfa-felkészítő har
veszterek az adott géptípus által felkészíthető hossztól függő magasságú, sza
bályos törzsű nemesnyárasok és ültetvényszerű fenyvesek soros gyérítésére 
javasolhatók abban az esetben, ha megoldott a faanyag további — lehetőleg 
csoportos — darabolása, vagy ha a hosszúfatermelés a cél. 

A rövidfa-felkészítő harveszterek (short wood harvester) főként az egyedi 
válogatással kombinált sematikus gyérítés gépei Célszerű csatlakozó közelítő
gépük a kihordó vontató. Jellemző típusok: Timberjack 1900 -f- Allén Jarck, 
Makeri 33 T, Marttiini h., Livab G, és egyes processzorok, döntőfejjel ellátva. 
A rövidfa-felkészítő harveszterek fenyő és nemesnyár faállományokban alkal
mazhatók ott, ahol az adott géptípussal lehetséges munkatechnológia a konk
rét állomány értékére (ökonómiai osztályára), a fafajra és a termőhelyre te
kintettel levő biológiai kívánalmakkal összhangba hozható. 



A több műveletet végző felkészítőgépek 
E gépek technológiai szempontból értelmezett közös jellemzője, hogy nevelővá

gásokban a legcélszerűbb üzemeltetési helyük munkanyiladék vagy felkészítőhely, 
ahova a felkészítendő faanyagot el kell juttatni („fával a géphez"), üzemel
tetésük tehát általában nem kötött tő mellé. Legáltalánosabb csoportosításuk 
a végrehajtott műveletek alapján történik. 

Különösen a Német Demokratikus Köztársaság előhasználati fakitermeléssel 
kapcsolatos gépfejlesztésére jellemző, hogy a gallyazást különböző kialakítású 
gallyazó-rakásolókkal törekszenek gépesíteni. Ezek közül a mobil gallyazó-ra-
kásolók az előnyösebbek. 

Jellemző típusok: EA—35, EA—20—Z, EPAK—II, OS—16 (funkcionális mo
dell). Elsősorban a mobil gallyazó-rakásolók alkalmazása javasolható (rugal
masan megválasztható az üzemelés helye) fenyő- és nemesnyár-állományokban, 
a terepviszonyoktól függő üzemeltetési hellyel, de lehetőleg munkanyiladékon, 
ha a hosszúfatermelés a cél, ill. a további — lehetőleg csoportos — darabolás 
megoldható. 

A processzorok a világon leginkább elterjedt több funkciójú gépeink. Gyé
rítésekben való alkalmazhatóságuk — miként a gallyazó-rakásolóké is — a 
fafajtól függ. Csoportosításuk különböző szempontok szerint sokféleképpen 
lehetséges. A gyérítési processzoroknak a végrehajtható fakitermelési műve
letek szerint öt alapvető változata van, szerkezeti felépítés szerint pedig nyolc 
elterjedtebb megoldás ismert. A hatósugár szerint három, a törzs előtolási elve 
szerint két csoport különíthető el. Leggyakoribb változatuk a gallyazó-darabolc 
(-rakásoló) gép. Jellemző típusok: Kockums GP 822, Steyr Stenab—35, Sifer 
SS 103, Stripper I, II, III, J—380 + FMM 400, Bruunett 578 P, ÖSA 705 G, 
Gremo + Husquarna SP 30, Marttiini p., OKS—25, Riko, F—50, Nisk stb. 

2. ábra. Stenab—35 procesZ' 
szor 



3. ábra. Valmet TT—1000 F terepi aprítógép 

A gyérítés termelési folyamatában legsürgetőbb feladatunk a legmunkaigé-
nyesebb gallyazás-darabolás gépi megoldása, vagy e műveletek kiiktatása. A 
végrehajtás gépi megoldását illetően a fenyvesekben és szabályos .törzsű nyá-
rasokban alkalmazható processzorok és harveszterek képviselik a technika 
jelenlegi csúcsát. A nevelővágásokban a processzoroknak van kiemelten nagy 
jelentősége azért, mert üzemeltetésükkel általában lehetséges marad a bioló
giai követelményeknek teljes mértékben megfelelő szelektív kitermelés, s a te
repviszonyok sem jelentenek olyan behatároló tényezőt, mint a harveszterek 
esetében. Az üzemeltetni kívánt processzortípus megválasztása függ a ter
vezett fakitermelési technológiától (így a felkészítés helyétől), az állomány
jellemzőktől (fafaj, sűrűség, törzsméret), az ártól stb. Gyérítésben legelőnyö
sebbnek mutatkoznak a munkanyiladékon üzemeltethető olyan mobil procesz-
szorok, melyek alapgépe megválasztható, a gallyazó-daraboló egység pedig 
hidraulikus darura szerelhető (pl. Stenab—35). 

A faanyag felkészítésének új módját jelenti az erdei aprítéktermelés, mely
nek célja a fitomassza minél teljesebb hasznosítása, a gallyazás (darabolás, 
kérgezés) minimumra csökkentése, ill. kiiktatása és az élőmunka-termelékeny
ség növelése. Az erdei aprítógépek közül a gyérítésekben teljesfa vagy ágasfa 
aprítására a darus típusok jöhetnek elsősorban számításba, melyek általában 
felkészítőhelyen, esetleg munkanyiladékon üzemeltethetők. Jellemző típusok: 
Morbark—12, Morbark 18/38, Trelan C—14, LO—63, Veco stb. Az aprító-köze-
lítő gépek (gyűjtőtartályos terepi aprítok) e gépcsoport legfejlettebb változatai, 
ezek beszerzési ára sajnos igen magas. Jellemző típusok: TT—1000 T, TT 1000 
F, Bruks 800 CT. 

Az aprítógépek alkalmazhatóságát a természeti-biológiai tényezők (fafaj, 
terepviszonyok stb.) a legkevésbé nehezítik, új problémaként jelentkezik azon
ban, hogy az erdei apríték felhasználási lehetősége korlátozott. Az apríték 
bizonyos célokra való feldolgozhatóságát nehezíti a zöldanyag- és kéregtarta
lom is. Az eddig leírtakból és egyáltalán a gyérítési faanyag gépesített fel
készítésének ismert problémáiból következik, hogy az aprítéktermeléses tech
nológiák bevezetése nem a véghasználatokban a legsürgetőbb feladat, hanem 
a szabálytalan törzsű rudas állományok gyérítéseiben (valamint a vágástéri hul
ladék és a gallyanyag felkészítésében). Ugyanakkor a kombinált választék-
apríték termeléses technológiáknak is nagyobb jelentőséget kellene a gyéríté
sekben tulajdonítanunk, mint amilyet ma e kérdésnek szánunk. 



A gépesítésfejlesztés általános elvei 

A különböző körülmények között megfelelő gépek, ill. gépsor kiválasztása
kor az egyes gépcsoportoknál ismertetettek előzetes figyelembevételével a konk
rét gépek konstrukciós és munkaminőségi értékelésére, a gépek és technológia 
erdőnevelési-biológiai szempontú értékelésére, valamint a műszaki-ökonómiai 
mutatók (munkatermelékenység, ill. élőmunka-ráfordítás, fajlagos közvetlen 
költség, fajlagos eszközérték, fajlagos energiaráfordítás, eszközhatékonyság, 
energiafelszereltség stb.) előkalkuláció jellegű meghatározására alapozva dönt
hetünk. A gépesítésfejlesztési koncepciókat mindenkor a teljes termelési fo
lyamatot (terméktől a tő melletti műveletekig, vezérgéptől a csatlakozó gé
pekig) áttekintve kell kidolgozni. 

A gyérítések gépesítésében öt lehetséges alapvető tendencia különböztet
hető meg: 
1. hagyományos technika (motorfűrész, közelítőtraktor) alkalmazása; 
2. a döntés-rakásolás (-előközelítés) teljes gépesítése, vagyis döntő-rakásoló 

vezérgép alkalmazása a termelési folyamatban; 
3. a gallyazás-darabolás (vagy csak a gallyazás) teljes gépesítése processzor 

(vagy gallyazógép, ill. gallyazó-rakásoló) vezérgép alkalmazásával; 
4. a teljes kitermelési folyamat komplex gépesítése döntő-rakásoló + procesz-

szor vagy harveszter üzemeltetésével; 
5. a felkészítés gépesítése aprítással. 

Az irányzatok között természetesen átmenetek, kombinációk lehetségesek. 
A természetszerű kemény lombos állományokban az 1. és az 5. irányzat 

jöhet számításba, ideértve a kettő kombinációját is. A fenyvesek esetében 
nagy a választási lehetőség, amit azonban a konkrét állomány- és terepviszo
nyok leszűkíthetnek. Az előremutató tendenciák közül a legáltalánosabban 
alkalmazhatók és a legjellemzőbbek a különböző processzorokra alapozott 
technológiák (3. irányzat). A szabályos törzsű nemesnyárasokban a 4. irányzat 
jelenti a gépesítés fejlesztésének javasolható útját. A szabálytalanabb törzsű 
lágy lombos állományokban és az akácosokban a 2. és az 5. fejlesztési irány
zat mutatkozik bevezethetőnek. Természetesen a hagyományos technika rövi
debb-hosszabb ideig még valamennyi állománytípus esetében elterjedt ma
radhat. Mindezek elsősorban a vastag rudas faállományokra érvényesek, ame
lyek gyérítése egyébként a legsúlypontosabb nevelővágási teendőnek számít. 

A korszerű fakitermelő gépek gyérítésben való alkalmazásának számos ál
talános előfeltétele közül ki kell emelni a szakszerű állományfeltárást, a ma
gas szintű munkaszervezést és eszközkihasználást, az 1 m-es választékhosszról 
(sarangolt választékok) legalább részben a 2 m-es hosszra való áttérés szük
ségességét, a számbavétel korszerűsítését és nem utolsósorban a gépkezelők 
minőségi munkában való érdekeltté tételét. 

A gyérítés gépesítésének biológiai vonatkozásai közül két fő témakört szük
séges érinteni. Az első a gépesítés szempontjából kedvező sematikus gyérítés 
problematikája. Számos publikáció foglalkozik a sematikus gyérítés erdőneve
lési optimalizálásának kérdésével. A különböző sémákkal (soros, átlós, sávos, 
fésűs, szárnyas, félhalszálkás, halszálákás, rácsos stb.) csupán a benyúlási erély 
változtatható, és a minél egyenletesebb növőtérbővítésre törekedhetünk. A váloga
tás korlátozottsága ezzel nem befolyásolható, ami az ültetvényszerű nemesnyára-
sok kivételével komoly hátrány. Azt is le kell azonban szögezni, hogy a 
természetszerű állományokban a mai követelményeknek megfelelő, szelektív 
gyérítés gépesített végrehajtása elsősorban nem technikai, hanem ökonómiai 



probléma. A másik fontos témakör a gépek munkája során okozott károk 
kérdése. A visszamaradó fák törzsének mechanikai sérülései, a gépek járó
szerkezetének nyomai által előidézett talaj- és gyökérkárosítások különböző 
intézkedésekkel mérsékelhetők, ill. eltűrhető szinten tarthatók. A gépek és 
technológia megválasztásán, a megfelelő állományfeltáráson, a javafák meg
jelölésén kívül nagy jelentősége van ilyen szempontból a jól képzett, lelkiis
meretes és a biológiai követelmények maximális betartásában érdekeltté tett 
gépkezelők foglalkoztatásának is. 

Az ismertetett gépeken kívül természetesen más változatok is szóba jöhet
nek a gyérítések gépesítésében, a cél azonban a korszerű, több funkciójú fa
kitermelő gépek alkalmazási lehetőségeinek rövid elemzése volt. Ezek mel
lett helyet kell adnunk az egyszerűbb gépi megoldásoknak is. A gépesítés 
fejlesztését fokozatosan, egymásra jól épülő fejlesztési szakaszokban célszerű 
realizálni. Elsősorban azokban az állományokban szükséges szorgalmazni a 
komplex gépesítést, amelyekben azt az erdőnevelési-biológiai követelmények, 
az ökonómiai szempontok és a fafeldolgozó ipar fejlődése lehetővé teszik, az 
ezáltal felszabaduló munkaerőt pedig a kevésbé gépesíthető nevelővágások
ra kell a lehetőségek szerint koncentrálni. 
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APRÍTÉKTERMELÉSSEL A FA 
TELJESEBB HASZNOSÍTÁSÁÉRT 

HUSZÁRNÉ SZÉKELY GIZELLA 

A rendelkezésre álló fa nyersanyag minél teljesebb hasznosítása — a vi
lágon bekövetkezett nyersanyag- és energiaválság következtében — az 1970-es 
évek közepétől egyre inkább az érdeklődés középpontjába kerül és hazánkban 
is megoldandó feladatként jelentkezik. Az első lépés e téren a külföldön jó 
tapasztalatokat nyújtó teljesfás aprítéktermelés megkezdése volt. A módszer 
alkalmazása a kevésbé értékes cserállományok elő- és véghasználatára korlá
tozódott és elsődleges célja az újonnan létesített furfurolüzemek alapanyag-el
látásának biztosítása volt. 

Az első áttelepíthető aprítógéppel (Morbark 18—38) 1977-ben kezdték meg 
a felkészítést. Az elmúlt négy év alatt a hasonló rendeltetésű gépek száma, 
s ezzel együtt az erdőn előállított apríték mennyisége is jelentős mértékben 
megnőtt. A felaprított fa 1980-ban az 1978-as mennyiség 16-szorosa volt. 
E módszer alkalmazása az élőmunka termelékenységének jelentős növekedé
séhez vezetett. A kitermelés, felkészítés és feldolgozóüzembe szállítás (40 km-es 
szállítási távolságot véve alapul) a kisebb átmérőtartományban sem haladja 
meg az 1,5—1,8 óra ráfordítást m3-enként. Hagyományos felkészítés esetén 
ez az érték a famérettől függően 3,0—4,0 óra, az 5 cm átmérő alatti részek 
figyelembevétele nélkül. 

A fa koronával együtti felaprítása nagymértékben hozzájárul a kitermelt 
faanyag teljesebb hasznosításához. A cser fafajra kidolgozott méretcsoportos 
fatömegtábla szerint az 5 cm átmérő alatti részek aránya 10—50 cm átlagos 



faátmérő esetén 20—9% között mozog. Ennek megfelelően az egy év alatt 
teljesfában felaprított 200 e m 3 18—40 e m 3 mennyiségű nyersanyagbázis
bővítést jelent a hagyományos felkészítéshez viszonyítva. Ez természetesen 
csekély mértékben befolyásolja az összes fakitermelésben jelentkező apadék 
arányát, hiszen az ily módon felkészített mennyiség az egész fakitermelésnek 
csupán mintegy 2,8%-a. 

Továbbra is hasznosítatlan marad a korai nevelővágások vékonyfája és a vá
gáshulladék. Ez számottevő mennyiséget képvisel, különösen, ha figyelembe 
vesszük állományaink átlagos életkorának csökkenését, a fiatal állományok 
arányának növekedését. Továbblépésünk az aprítéktermelés kiterjesztésében 
e részek gazdaságos felkészítését és hasznosításba vonását kell célozza. 

A vékonyfából és hulladékból készített apríték hasznosítása — így értékesí
tési lehetősége is — ma még korlátozott. Ez olyan speciális választék, mely 
— minőségi jellemzőinél fogva — ipari feldolgozásra kevéssé alkalmas (1. 
ábra). Az aprítékban levő nagy kéreghányad, a jelentős mennyiségű lomb, 
illetve fenyőtű és az alapanyag jellegéből adódó, nagy szóródást mutató frak
ciómegoszlás a jelenlegitől eltérő hasznosítási módot igényel. A megoldást és 
ezzel az ilyen apríték iránti igények kialakulását meg kell előzze az előállítá
sára történő felkészülés. Ezt ma még számos tényező gátolja, melyek között 
elsősorban említhetjük 

— a hagyományos feldolgozás aprítékkal szembeni követelményeit módosító 
és az újabb hasznosítási módok követelményeit is tartalmazó szabvány 
hiányát; 

— a meghatározott körzeten belül várható felvevőkapacitás tisztázatlan

ságát; 
— a külkereskedelmi vállalatok és termelőüzemek, valamint kutatóhelyek 

tevékenysége összhangjának nem kielégítő voltát. 
A vékonyfa és a hulladék felkészítése nem technikai, hanem elsősorban 

gazdaságossági kérdés. Főként a kapitalista országokban számos olyan gépet 
alakítottak ki, melyek e speciális feladat ellátását szolgálják. Ezek között 
megtalálhatók mind az egészen egyszerű, kézi adagolása, mind a nagy teljesít
ményű, mechanikus beadó- és kényszertovábbító szerkezettel ellátott gépek. 

^^^^^^^ 
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ábra. 24 cm mmá-jű gyertyán koronájából készített apríték jellemző frakciói 
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2. ábra. Az aprítéktermelési technológia alapváltozatai 

Készülnek aprítótárcsás és dobkéses kivitelben, nagyobb és kisebb apríték-
méretre. Közülük a viszonyainknak és hasznosítási igényeinknek legmegfele
lőbb kiválasztása az összes befolyásoló tényező figyelembevételével kell tör
ténjen. 

Az ERTI az aprítéktermeléssel kapcsolatos kutatásai eredményeképpen meg
határozta azt az öt technológiai alapváltozatot, mellyel a hazai aprítékter-
melésben számolhatunk (2. ábra). A jelenleg üzemszerűen végzett apríték
termelés a III. (méretes fák koronája) és az V. (méretes teljesfa) változatok
nak felel meg. Az I. és II. (nevelővágások vékony fája) és a IV. (vágáshulla
dék) változatok gépeinek kiválasztása és beszerzése most van folyamatban. 

E technológiai alapváltozatok konkrét helyi viszonyokra történő alkalmazá
sakor figyelembe kell venni 

— az alapanyag minőségének megfelelő értékesítési (hasznosítási) lehető
séget ; 

— az adott hasznosítási mód által támasztott követelményeket (aprítékmé-
ret, összetétel, frakciómegoszlás, a hasznosítás folyamatos üzeméhez szük
séges napi mennyiség, az apríték tárolhatósága stb.); 

— az aprítéktermelés költségkihatásait, illetőleg a feldolgozás során kapott 
termék értékének és a ráfordításnak a megfelelő arányát. 

Természetesen ezekre a gépekre is érvényes az az általános elv, mely 
szerint célszerű előnyben részesíteni a várhatóan hosszabb élettartamú, tar
talékalkatrészekkel jól ellátható gyártmányokat. 

A vékony- és hulladékfából készített apríték ipari hasznosítása korlátozott 
voltának oka — az apríték nem megfelelő minőségén kívül — az ipari kapa-



citás nem egyenletes elhelyezkedése. Az ország erdeiben keletkező ilyen 
jellegű alapanyag jelentős része kívül esik a feldolgozóüzemek vonzási kör
zetén, ami a szállítási távolságok aránytalan növekedését eredményezné. A kis 
koncentrációjú anyag optimális körzeten belüli hasznosítására az energiater
melés látszik megoldásnak. 

A mezőgazdasági nagyüzemek fokozatos áttérése az ásványi eredetű energia
hordozókról a hulladékra, megfelelő felvevőpiacot biztosíthat optimális szállí
tási távolságon belül az egész év folyamán, szinte valamennyi erdőgazdaság 
számára. Ezekben az üzemekben általában egy helyen koncentráltan vannak 
jelen a hőenergia-felhasználó létesítmények (szárítók, üveg- és fóliaházak, az 
állattartás objektumai és az ezekhez kapcsolódó műszaki-adminisztrációs és 
szociális létesítmények, lakótelepek). 

Az energiatermelésben jelentős szerephez juthat a rönkkérgezés bevezetésé
vel a fűrészüzemekben nagy mennyiségben keletkező, és mint hulladék, nagy 
gondot okozó kéreg is. Ennek a saját energiatermelésre a keletkezés helyén 
történő hasznosítása kiválthatja az ipari célra is alkalmas, kéreg- és szennye
zésmentes fűrészüzemi hulladékot. A hőközpontok létesítésekor tehát célszerű 
ezzel a néhány éven belül jelentkező hulladékkal is számolni és olyan kazá
nokat beállítani, melyek a kéreg elégetésére is alkalmasak. 

A fa nyersanyag komplex hasznosításának speciális problémája a lomb és 
fenyőtű ipari feldolgozása. Az ez irányú kutatás által kidolgozott és számos 
országban már üzemszerűen alkalmazott módszerek közül hazánkban jelenleg 
csupán fenyőolaj előállításával foglalkoznak néhány kisebb üzemben. Ez a 
termék értékes, a tőkés piacon is eladható cikk, melynek gyártásában sem 
a kereslet, sem pedig a rendelkezésünkre álló alapanyag volumenét illetően 
nem használjuk ki lehetőségeinket. Ennek egyik okaként említhetjük a lepárló
üzemek részére szükséges alapanyag hagyományos felkészítésének nagy mun
kaigényét és az e célra igénybe vehető munkaerő mennyiségének állandó 
csökkenését. A felkészítés korszerűsítése nélkül az alapanyag-ellátást még a 
jelenlegi szinten sem fogjuk tudni biztosítani. A fenyőgally és a vékony 
előhasználati fenyőfa felkészítésének kérdését tehát — különösen a lepárló
üzemek felvevőkörzetében — komplexen kell kezelnünk. A fenyő vékonyfa 
és -hulladék felkészítésekor számításba kell venni ezeknek az üzemeknek az 
alapanyagigényét és az azzal kapcsolatos minőségi követelményeket. A speciá
lis igények (melyeket csak kézi gallygyűjtéssel lehet biztosítani) hosszú távon 
nem lesznek kielégíthetők. Közelíteni kell tehát a követelményeket a gépi fel
készítés adta lehetőségekhez. Részletes vizsgálatok alapján kellene meghatá
rozni és szabványban rögzíteni a lepárlásra kerülő anyag jellemzőit, esetleg 
néhány minőségi osztályra bontva és ennek megfelelően megállapítani az át
vételi árat. 

Az aprítékot komplexen hasznosító üzemek ma még nincsenek Magyar
országon. Beruházási lehetőségeink korlátozott volta miatt ilyenek létesítésé
vel a közeljövőben nem is számolhatunk. Farost- és forgácslemeziparunk a 
lombbal együtt készített aprítéknak csak egyik részét dolgozza fel, szükség 
volna ezért az apríték osztályozására. E műveletnek az ipari feldolgozás helyén 
történő elvégzése az adott üzem számára hasznosíthatatlan hulladékot ered
ményez, melynek az elszállítása újabb, jelentős költségráfordítást igényel. Az 
erdőn történő osztályozás — a kis anyagkoncentráció miatt — nem gazda
ságos. Célszerűnek látszik bizonyos esetekben a gally aprítás előtti leválasztá
sa a törzsről megfelelő gallyazógépek segítségével, és külön menetben történő 
felaprítása. Így a törzs jó minőségű rost-, a gally pedig fenyő esetében le
párlási, lombfánál pedig energetikai alapanyagot adna. 
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FAFELDOLGOZÁSUNK
FAIPARUNK ALAPANYAGELLÁTÁSA 
ÉS A HAZAI FAKITERMELÉS 

HARTMANN TIBOR 

A hazai javagyon a felhasználói igényeket a mainál nagyobb 
mértékben elégítheti ki, ha az erdőgazdaság, a fafeldolgozó és a 
-felhasználó ipar között szorosabb kapcsolat alakul ki, a felhasz
nálás igazodik a hazai erdőkben megtermelhető fához, a fatermesz
tés figyelembe veszi a felhasználói igényeket és a kitermelés — 
elsősorban a választékolás — kézre dolgozik a feldolgozásnak. 

Hazánkban a gömbfaegyenértékre vetített fatermékek felhasználása 1950-től 
1980-ig közel kétszeresére, 5038 e m 3-ről 9411 e m 3-re nőtt. A felhasználás 
növekedésével párhuzamosan, de annál intenzívebben, több mint négy és fél
szeresére, 787 e m 3-ről 3798 e m 3-re növekedett .-— változott tartalommal — 
a hazai iparifa-kitermelés. 

Adottságainkat és lehetőségeinket messzemenően figyelembe véve igyeke
zett az erdőgazdálkodás a kitermelés fokozásával, a felhasználói mennyisé
gi igények gyors növekedésével lépést tartani. A nagy erőfeszítések ellenére 
a fafelhasználás és a hazai termelés közötti különbség 1975-ig nem csökkent, 
sőt számottevően emelkedett. Ezért —• elsősorban fenyő alapanyagból — 
növelni kellett az importot. 

A fafelhasználás növekedésének üteme csak az V. ötéves terv második 
felében lassult. 

Hosszabb távon azzal lehet számolni, hogy a felhasználói igények növekedése 
mérsékeltebb lesz mint az előző évtizedekben és szerkezetében eltolódás 
várható az aggolameráltalap-gyártásból kikerülő termékek irányába. 

A mérsékeltebb ütemű felhasználói igény növekedésével a jövőben képes 
lesz az erdőgazdálkodásunk és az elsődleges_ faipar lépést tartani, ha a ter
vezett többlet-fakitermelési lehetőségeket kihasználjuk, a rendelkezésre álló 
alapanyaggal a korábbinál jobban gazdálkodunk és az agglomeráltlap-iparun-
kat intenzívebben fejlesztjük. 

Az V. ötéves terv elejéig hazánk fűrészipari kapacitása elegendő volt ahhoz, 
hogy a rendelkezésre álló alapanyagot (hazait és importot együttvéve) feldolgoz
za. Az üzemek műszaki színvonala és a feldolgozás hatékonysága alacsony 
volt. A tervidőszak végére állami támogatásból és önerőből a fűrészipari re
konstrukciós program végrehajtásával a korábbihoz képest mintegy 400 000 
m3-es többletkapacitás jött létre. 

A rekontsrukcióval korszerűnek mondható termelőkapacitások 50 közép- és 
nagyüzemben koncentrálódtak, a kitermelések helye és a szállítási távolságok 
csökkentése szempontjából elfogadható területi eloszlásban. Ezeknek az üze
meknek a döntő többségében a korszerű fafeldolgozó gépek és gépsorok 
mellett jelentős gőzölő-, szárító- és továbbfeldolgozó kapacitásokat is létre-
hoztak. Vagyis megteremtődött a feltétele annak, hogy a rendelkezésre álló 
alapanyagot koncentrálva, megfelelő technikai színvonalon, úgy dolgozzák fel, 



hogy csökkenjenek a feldolgozás veszteségei, az alapanyag a lehető legjob
ban hasznosuljon, növekedjen a készültségi fok és az értéktermelés. 

A többletkapacitások hatása az elmúlt ötéves tervben még nem jelentkezett, 
mert beüzemelésükre csak a tervciklus utolsó éveiben került sor és a ter
melés felfutása is lassúbb volt a tervezettnél. A minimális kapacitásnöveke
dést mennyiségben az alapanyag belső átcsoportosításával biztosítani tudták. 

A piac beszűkülése ráirányította a figyelmet arra, hogy nemcsak a mennyi
ség fontos, hanem a minőség is. Hosszú évtizedeken keresztül a fűrész-lemez 
és furnéripari termékekkel szemben a továbbfeldolgozó ipar a legminimáli
sabb igényt támasztotta. Gyakorlatilag a mennyiségi szemlélet volt a jellem
ző. A mennyiségi szemlélet következtében az alapanyaggal szemben támasz
tott követelmények is csökkentek. Olyan alapanyagot is feldolgozhattak és 
belőle eladható terméket gyárthattak üzemeink, ami szakmai szempontból nem 
volt fűrész-lemez ipari rönknek minősíthető. A fűrész-lemez ipari rönk mind 
méretben, mind pedig minőségben erősen leértékelődött. 

A leértékelődést nagymértékben elősegítette, hogy az alapanyagszabványo
kat is időközben hozzáigazították a tartós, de szakmai szempontból nem 
indokolt igényekhez, illetve igénytelenséghez. A szabvánnyal kapcsolatban a 
fő gondot az jelenti, hogy a szabványok változását a termelők nem lehetőség
nek tekintették, hanem — érdekeltségükből adódóan — mereven vették, il
letve veszik sajnos sokhelyen a mai napig is. 

Ha a kisebb követelményt úgy tekintik a vállalatok, hogy az egy tágabb 
lehetőség, amivel egyes esetekben élni lehet, de nem élnek vele visteza, 
akkor a szabvány változása nem fog gondot okozni. Minden felhasználói 
igényt úgysem lehet néhány minőségi és méreti osztályba sorolással kielégí
teni. A konkrét méreti és minőségi igényeket már a termelést megelőző ke
reskedelmi tárgyalások során tisztázni és azokat a szerződésekben rögzíteni kell. 
Vállalaton belüli belső feldolgozás esetén házi szabványokban vagy termelési 
utasításokban kell az igényeket részletekig menően tisztázni. 

Az árakat el kell szakítani a szabvány osztályaitól és az árszabályozás szi
gorúságán lazítani kell. Ez meggyorsíthatná a jó kereskedelmi és gazdálkodói 
szemlélet kialakulását és azt, hogy a rendelkezésre álló alapanyagból a fel
használói igényeket jobban kielégítve dolgozzák fel a fűrész- és lemezipari 
alapanyagot. 

A továbbfeldolgozó ipar piacának beszűkülése, a termelt termékeik minő
ségével szemben támasztott követelmények emelkedése az exportképesség ja
vítása érdekében a hatékonyságnak, termelékenységnek és az eredményes
ségnek előtérbe kerülése együttesen eredményezi, hogy nagyobb igényt tá
masztanak az alapanyaggal szemben. Csak azt az alapanyagot veszik át, amit 
méreténél és minőségénél fogva jó kihozatállal, kis munkaerő- és gépimunka
ráfordítással, a korábbinál nagyobb termelékenységgel tud feldolgozni és a 
belőle termelt termékeinek minőségét javíthatja. 

A leírtakból érzékelhető, hogy a megváltozott körülményekhez igazodóan a 
furnér-, lemez- és fűrészipari rönköt szakmai igényességgel fel kell értékelni 
ha magasabb színvonalon akarjuk az igényeket kielégíteni. A felértékelés 
az iparifa fogalomkörbe tartozó alapanyagok bizonyos mérvű átrendeződését 
is jelenti. A megfelelő méretű és minőségű fűrészipari alapanyag aránya az 
iparifa mennyiségén belül várhatóan csökkenni fog. Figyelembe véve a ter
vezett többletkitermelésből nyerhető többlet faanyagot is, az várható, hogy a 
tényleges mennyiség a kitermeléssel arányosan a korábbinál mérsékeltebb 
ütemben nő. 

Hosszú éveken, sőt évtizedeken keresztül, az alapanyaggal szemben különö-



sebb igényt nem támasztott az elsődleges faipar. A választékolással szembeni 
szakmai igényesség is csökkent, aminek helyreállítása az egyik legsürgetőbb 
feladat. 

Fontos, hogy a fakitermelők minél jobban megismerjék a fafeldolgozó üze
mek igényeit és a választékolást ne sablonosán, hanem a minőségi és méreti 
igények figyelembevételével végezzék. Ha a választékolás szakmai színvona
lát emeljük, a ma fűrész- és lemezipari rönknek minősített alapanyag számot
tevő része kerül más választékokba, de ugyanakkor a még ma is tapasztal
ható sablonos választékolás megszűntével a gyengébbnek minősített válasz
tékokból is fog átkerülni magasabb kategóriába jelentős mennyiségű anyag. 

Például meggyőződésem, hogy a hazai furnér- és lemezipart jelenleginél job
ban ki lehetne minőségben és mennyiségben is elégíteni gondosabb hossztolás
sal és azáltal, hogy azt a rönkféleséget nem engednék más célra feldolgozni. 

Ugyancsak helyes választékolással biztosítani lehet a korábbinál nagyobb 
mennyiségű alapanyagot a talpfatermelés céljaira is, a jelenleginél gyengébb 
minőségű anyagból, a követelményeket teljes mértékben kielégítő — meny-
nyiségi és minőségi — termékek előállításával. 

A rendelkezésre álló alapanyag legjobb hasznosulása érdekében már a 
hossztolásnál messzemenően szem előtt kell tartani az érték, a minőség és 
méreti sorrendiséget. Az iparifa sorrendiségét: furnér- és lemezipari rönk, 
fűrészipari rönk, talpfarönk, fagyártmányfa, bányászati faanyag, papír-, 
illetve rostfa sorrendben lehet meghatározni. 

Az elmúlt időszakban belépett többlet fűrészüzemi kapacitásokat és az át
értékelődésből adódó fűrészipari alapanyagbázis csökkenését is figyelembe 
véve, az elkövetkezendő években gondok lesznek a fűrészipari alapanyag biz
tosításával, illetve a kapacitások kihasználásával. 

Gazdasági tevékenységüket vállalatainknak úgy kell irányítani, hogy a ren
delkezésre álló alapanyag ott kerüljön feldolgozásra, ahol az mennyiségben 
és értékben is a legjobban hasznosul, ahol a keletkezett hulladék értékesülése 
a legjobban megoldott. Tehát elsősorban arra kell törekedni, hogy a korsze
rűsített közép- és nagyüzemek alapanyag-ellátását biztosítsák. A korábbinál 
nagyobb figyelmet kell fordítani arra, hogy a kölcsönös előnyökön alapuló, 
jobb együttműködés révén a más szektorokban termelődő alapanyagnak a 
nagyobb hányadát átáramoltassuk ezekbe az üzemekbe. Az átirányított alap
anyag ellenében segíteni kell a más szektorokban üzemelő fafeldolgozó üzeme
ket, hogy ott ne a fűrészipari alaptevékenységet, hanem a nagyobb élőmunka
ráfordítást, kisebb műszaki fejlesztést igénylő, magasabb készültségi fokú 
termékek gyártását fokozzák (alkatrészgyártás, kisebb bonyolultsági fokú kész
termék). Szükséges erre azért is nagyobb figyelmet fordítani, mert több
ségükben az alaptevékenységet olyan elavult, korszerűtlen berendezéseken 
végzik, amikkel a magas értékű rönköt nem lehet úgy feldolgozni, hogy az 
optimális mértékben hasznosuljon. 

Jelentőségük és szerepük továbbra is megmarad a megfelelő műszaki szín
vonalon tartott feldolgozógépekkel rendelkező kisüzemeknek és fagyártmány-
üzemeknek. A kisebb gépesítettségi fok, az élő munkaerő nagyobb szerepe 
lehetőséget biztosít, hogy munkaigényesebb, kisebb szérianagyságú, elsősorban 
közvetlen fogyasztói igényeket kielégítő termékeket állítsanak elő, megfelelő 
gazdasági eredménnyel, a gyengébb minőségű, vékony és rövid alapanyagból, 
ha azt a piac igényli. De alkalmasak ezek a kisüzemek arra is, hogy az át
értékelődés miatt a közép- és nagyüzemekbe be nem vihető rönkből a vár
hatóan növekvő igényeknek megfelelően, bányászati anyagokat, egyutas pa
lettát stb. termeljenek. Szeretném azonban mégegyszer hangsúlyozni, hogy 



a méretes, jó minőségű fűrészipari rönk nem ezeknek a kis-' és fagyártmány-
üzemeknek az alapanyaga. 

Jelentős veszteségek érik a fűrész- és lemezipart és ezen keresztül a nép
gazdaságot amiatt is, hogy a kitermelés, a szállítás és a fafeldolgozás közötti 
összhang megteremtésére nem fordítanak sokszor megfelelő figyelmet és a 
szakszerű tárolás feltételei nem biztosítottak. 

Nagy mennyiségű, egyébként magas értékű faanyag — különösen a fülle-
dékeny fafajok — válik alacsonyabb értékűvé, mert nincs szinkronban a ki
termelés üteme a feldolgozási és értékesítési lehetőségekkel. Különösen fon
tos a termelés és a feldolgozás közötti összhang megteremtése azért is, mert 
a fűrészüzemek többségében még a minimális feltétele is alig van biztosítva 
a rönk károsodásmentes tárolásának. A tárolási gondok enyhítéséhez jelentős 
műszaki fejlesztéseket kell megvalósítani, de nagyobb figyelemmel, gondosabb 
munkával az effektív kár mértékét csökkenteni lehetne már a közeljövőben 
is. (Bütüvédelem, „S"-kapcsozás, rönkterek gyommentesítése stb.) 

A farost- és forgácslapgyártásunk alapanyaga a korábbi években és jelenleg 
is biztosított. Mindkét iparág sokat tett azért, hogy a hazai kemény és lágy 
lombos fafajokat is fel tudják dolgozni és belőlük jó minőségű agglomerált 
lapokat tudjanak gyártani. Az üzemek alapanyag-ellátásának helyzetét javí
totta, hogy ma már jelentős mennyiségű erdei és üzemi aprítékot, kötegelt 
hulladékot és fűrészport is képesek feldolgozni, ha az megfelelő szemszerke
zetű, nem tartalmaz magas kéreghányadot és idegen szennyeződésektől 
mentes. 

A továbbfeldolgozó ipar — elsősorban a bútor- és épületasztalos-ipar — 
nagy figyelemmel kíséri és várja a forgácslap- és farostlemezgyártásban ter
vezett termékszerkezet váltását. Az elmúlt időszakban a lap- és lemezféleségek 
ismert termékeinek mennyiségileg bővülő bútor- és épületasztalos-ipari alkal
mazása volt a jellemző, elsősorban a forgácslapé. 

A folyamatban levő forgácslapipari rekonstrukcióknál a fő cél a mennyi
ségi igények kielégítése mellett a minőség javítása. A finom felületű és a 
homogén szerkezeti felépítésű forgácslapok gyártása lehetőséget biztosít arra, 
hogy furnérozott és fóliázott tömör fát kiváltó, kész bútorprofilokat állítsanak 
elő a bútoripar számára (NYUFAK). 

A kész alkatrészek gyártásánál a tömör fával szemben támasztott maga
sabb minőségi követelmények miatt bekövetkező mennyiségi csökkenést lehet 
ellensúlyozni, illetve a termelés növekedéséhez szükséges alapanyaghátteret 
biztosítani. A folyamatban levő rekonstrukciókon túlmenően, az ilyen minő
ség elérése érdekében szükséges a többi régi üzem kapacitásbővítő rekonstruk
ciója és új üzemek építése is. 

A ládagyártás és az épületasztalos-ipar területén fog kiváltani fenyő fűrész
árut a megépíteni tervezett OSB (irányított szemszerkezetű forgácslap) üzem. 
Indokolt a cementkötésű faforgácslap üzem bővítése is, mert a könnyűszerke
zetes építési mód további szélesítését, olcsó kommunális (ABC, óvoda, iskola, 
felvonulási) épületek építését teszi lehetővé. 

Űj terméket (MDF közepes tömörségű farostlemezt) fog előállítani a Mohá
cson megépítendő új farostüzem. Megvalósítása fenyő kiváltását teszi lehető
vé az épületasztalos-iparban,, de ugyanakkor mint lombos tömörfa-helyettesítő 
is számításba jöhet a bútoriparban. 

Az új termékek és az ezekhez kapcsolódó új technológiai eljárások, mind 
a termelésben, mind a felhasználásban szerkezetváltozást jelentenek és vár
hatóan forradalmasítják az elsődleges és a másodlagos faipart is. 



Az új termékek szilárdsága, mechanikai és fizikai tulajdonságai egyre in
kább közelítenek a természetes faanyagok értékéhez, ugyanakkor felhasz
nálhatóságuk sokrétűbb. 

Miután az agglomeráltlap-gyártás az új termékeivel a korábbinál nagyobb 
mértékben teremti meg a tömör fa kiváltásának a lehetőségét, a tömör fa 
iránti kereslet csökkenni fog, illetve csak a szakmai szempontból megfelelő 
méretű és minőségű termékek piaca, lesz biztosított. Az egy főre jutó tömör
fa-felhasználás — ami hazánkban az európai átlag felett van — mérséklődni, 
míg az agglomerált termékek felhasználása a korábbinál intenzívebben — 
az európai átlag alatt van — emelkedni fog, A termékszerkezet eltolódása 
azt jelenti, hogy a fenyő fűrészáru és -rönk importját nem kell növelni, a 
jó minőségű lombos fűrészáru és a belőle előállított termékek hazai forrásból 
biztosíthatók lesznek, a felhasználói igény növekedését agglomerált lapokkal 
ki lehet elégíteni, illetve váltani. 

A termékek gyártásához a ma még nehezen értékesíthető, alacsony értékű 
erdei és fűrészipari másodnyersanyagok használhatók fel mint alapanyagok, 
és ezekből értékes ipari termékeket állíthatunk elő, elősegítve ezzel a fá
nak, mint ipari nyersanyagnak a jelenleginél komplexebb hasznosítását 
és azt, hogy a népgazdaság nagyobb hányadban váljon faipari termékekből 
önellátóvá. Az új termékek gyártásához szükséges alapanyag a gyengébb vá
lasztékokból rendelkezésre áll. 

összefoglalva: 
— A leírtak figyelembevételével javítani lehet és kell a választékolás mi

nőségén és gondoskodni kell arról, hogy a szakszerűen választékolt anyag 
ott kerüljön feldolgozásra, minőségi károsodás nélkül, ahol a legmaga
sabb érték állítható elő belőle és ahol az a szakmai és gazdaságossági 
szempontból a legjobban hasznosul. 

— A gyakorlatban az erdőtelepítés, a kitermelés, a kitermelés utáni válasz
tékolás az elsődleges és másodlagos feldolgozás között a jelenleginél még 
szorosabb kapcsolatot kell kiépíteni. Nagyobb figyelmet kell fordítani 
arra, hogy a feldolgozóipar a fejlesztéseit az erdőállomány lehetőségét 
figyelembe véve hajtsa végre. Az alapanyag választékolása pedig a je
lenleginél nagyobb mértékben igazodjon méretben és minőségben is a 
felhasználói igényekhez. 

— Az agglomeráltlap-gyártás fejlesztése, illetve fejlesztésének lehetőségei 
biztosítani fogják, hogy a továbbfeldolgozó ipar fa alapanyagú felhasz
nálói igényeit a jelenleginél nagyobb mennyiségben és minőségben le
hessen a hazai favagyonból kielégíteni. 

— A hazai erdők fafaj-összetétele, az iparifa mérete és minősége — figyelem
mel a többletkitermelési lehetőségekre — az iparban bekövetkező ter
mékszerkezet-változáshoz szükséges és hozzá igazodó alapanyaghátteret 
meg tudja teremteni. 

Szerző munkatársait tisztelettel kéri a szerkesztő, hogy kézirataikon minden eset
ben feltüntetni szíveskedjenek a nevüket, a munkahelyüket és beosztásukat, a lakás
címüket és azt, hogy a közlés utáni honoráriumot hová kívánják utaltatni. 



GONDOLATOK A KLAGENFURTI „HOLZ-GIPFEL" UTÁN 

A klagenfurti vásárról dr. Sólymos Rezső beszámolójában (AZ ERDŐ, 1981. 
11.) említett ,,fa-csúes"-ra (Holz-Gipfelre) Közép-Európa 25 elismert erdészeti, 
faipari vezetőjét hívták meg annak megvitatása végett, miképpen ítélhető meg 
az európai fahelyzet 2000 körül. A csúcstalálkozót Haiden, az osztrák mező
gazdasági és erdészeti miniszter vezette, és annak vitarészén részt vett Ertl, 
az NSZK mezőgazdasági, élelmezésipari és erdészeti minisztere is. 

Bevezető előadást Tim Peck, az EGB fabizottsága erdészeti osztályának ve
zetője tartott, „A világ fafogyasztásának és faellátásának hosszú távú tenden
ciái és azok hatása Európára" címmel. Ismert, hogy az EGB fabizottsága 
1976-ban közzétette „Az európai fafogyasztás és faellátás trendjei és kilátásai 
az 1950—2000 között" című, nagyszabású tanulmányát, s ez magyar fordítás
ban, nagyobb példányszámban is megjelent. Tim Peck előadásában az azóta 
eltelt időszak változásait elemezte és azokból vont le következtetéseket. 

Az előadás szerint a 70-es évek végén a Föld kereken 3 milliárd hektárnyi 
zárt erdeiből évente mintegy 3 milliárd m 3 fát termeltek ki, ennek a fele 
iparifa, a másik fele tűzifa volt. Az iparifa 80%-át a fejlett államokban, 
a tűzifa 90%-át pedig a fejlődőkben termelték ki. A távlati kilátásokkal a 
közelmúltban számos FAO, EGB és egyéb tanulmány foglalkozott, a gazdasági 
helyzet azonban olyan bizonytalan, hogy az ilyen becslések részleteibe nem 
érdemes bocsátkozni. Aminek állítását ma meg lehet kockáztatni, az a kö
vetkező : 

— Az előző évtizedeknél lassúbb növekedés, gazdasági visszaesések ellenére 
is számolni lehet a fafogyasztás további növekedésével. 
Még az olyan lassú gazdasági növekedésű térségben is, mint amilyen 
Európa. 

— A fogyasztás az eddigi prognózisok alsó határértéke körül fog valószínűen 
kialakulni. 

— Elképzelhető, hogy a fatermékek reálára a jövőben emelkedni fog. 

A fafogyasztás szerkezetében az elmúlt évek alatt jelentős változások kö
vetkeztek be. A hengeresfa (tűzifa, bányafa stb.) részaránya 1950-ben az ösz-
szes fafogyasztás felét tette ki. Alig 30 évvel később, 1980-ban, ez az arány 
lecsökkent 16%-ra. A papír- és lemezipari termékek alapanyagának rész
aránya az összes fán belül 1950-ben 14% volt, ez 1980-ban már 45%-ra nőtt. 
A fűrészáru- és rétegeltlemez-termelés lassú növekedésével, durván számítva 
megtartotta részarányát (35—40%). A fűrészáru a múltban lassan vesztette 
területeit, ma úgy látszik, hogy a helyettesítés jelentős korszaka lezárult és ta
núi lehetünk a fűrészáru lassú visszatérésének. Ebben szerepet játszik előál
lításának messze alacsonyabb energiaigénye. A fa alapanyagú lemezek gyors 
elterjedésének időszaka véget ért, de ez a szektor mindig képes újabb és 
újabb termékek előállítására, így felhasználásuk növekedése valószínűsíthető. 
A papíripari termékek felhasználása minden valószínűség szerint tovább fog 
növekedni, noha vannak olyan vélemények, amelyek szerint az elektronikus 
forradalom csökkenti az író-nyomó papírok iránti igényeket. Ami a tűzifát 
illeti, a tüzelési célra használt fa mennyisége hosszú csökkenési folyamat után 
megállt, és a hetvenes évek közepétől elkezdett növekedni. Űgy tűnik, hogy ez 
a folyamat a jövőben folytatódni fog. 

Az elmondottak hatással vannak az európai fafeldolgozó iparra. Ez bőséges 
kapacitással rendelkezik a kitermelt fának különböző termékekké való fel-



dolgozására. Ezért a fafeldolgozó ipar jelentős bővítésére nem lehet számítani. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezen a területen statikus állapot fog be
következni. Számolni kell azzal, hogy tovább folytatódik a fűrészüzemek 
koncentrációja. Emellett új termékek jelennek meg, s ezek vagy új üzemeket 
követelnek, vagy a régiek rekonstrukcióját. így például egyes országokban, 
forgácslapüzemeket állítanak át közepes fajsúlyú farostlemezek gyártására. Az 
a mostanában érvényesülő elv, hogy: „korszerűsíts vagy meghalsz" a legfej
lettebb államokban továbbra is jelentős hatóerő marad. 

Az európai erdőgazdaságra jellemző, hogy az ipari forradalom megindulása 
óta sikerült erdőterületét megőriznie, az még növekedett is, jelenleg eléri a 
földterület egyharmadát. Ez elég nagy ahhoz, hogy alapjában véve ésszerű 
önellátást valósítson meg. Európa a szükségleteinek 88%-át maga állítja elő. 
Nettó importja a fogyasztáshoz viszonyítva nem nagy, de gyorsan növekszik. 
Ugyanakkor az európai erdők élőfakészlete is rendszeresen nő. Ennek az ellent
mondásnak a magyarázata az európai erdészet költségszerkezetében rejlik, ami 
kedvezőtlenebb, mint tengerentúli versenytársaié. Európa a megtermelt erdé
szeti termékek 6%-át exportálja és összes fafogyasztásának 18%-át importálja. 
A nettó import 1980-ban 55 millió m 3 volt; aránya az összes fogyasztáshoz 
az elmúlt évtizedben viszonylag állandó, 11—12%-os volt. 

A faellátásban a következő évtizedekben fokozatosan romló világhelyzettel 
kell számolni; ennek oka a lakosság gyors növekedése a fejlődő államokban és 
az erdőterületek csökkenése ugyanezen térségekben. Nem véletlenül kapta a 
tűzifaprobléma a „szegény ember energiaválsága" megnevezést. Európa lakos
sága lényegében stabilizálódott, alacsony a gazdaság növekedési üteme és er
deinek területe, élőfakészlete állandóan növekszik. Földrészünk azonban tartó
san nem vonhatja ki magát a világ általános fejlődési tendenciáiból ezen a terü
leten sem. Azok között, akik felelősek a természeti erőforrások hasznosításáért 
és fejlesztéséért, az erdészek, speciális helyzetben vannak, mert olyan erőfor
rást kezelnek, amelyik nemcsak megújítható és környezetvédelmi szempontból 
jelentős, de amelyet jelentősen bővíteni is lehet. A bővítés fő iránya nem az 
erdőterületek növelése, hanem a meglevő erdők jobb hasznosítása, a terület
egységre eső hozamok növelése. Biológiailag az európai erdők képesek arra, 
hogy nagyjából fedezzék a kontinens szükségleteit az előrelátható jövőben. 
Az Európába irányuló faexport csökkentésével járulhat hozzá térségünk a vi
lágméretekben jelentkező fagondok enyhítéséhez. Ahhoz azonban, hogy az 
európai erdők biológiai potenciálját hasznosítani lehessen, a kormányok részé
ről erős politikai és pénzügyi elkötelezettség szükséges — egy bizalmi aktus — 
az erdészeti szektor irányában. Biztató jelnek tekinthető a döntést hozók és 
a társadalom fokozódó érdeklődése a társadalom anyagi és környezeti érdekeit 
kielégítő erdők iránt. 

Ezt az érdeklődést kell most gyakorlati támogatássá átalakítani; ebben az 
irányban kell az európai erdészeknek is tevékenykedniük. Meggyőződése sze
rint az erdészeti szektor eddigieknél fokozottabb támogatása igen előnyösnek 
fog mutatkozni hosszabb távon mind az egyes országokra, mind a nemzetközi 
közösségre nézve. 

Tim Peck előadása adta meg a hátterét annak a vitának, amelyik elsősor
ban Közép-Európa, azon belül Ausztria várható fahelyzetét volt hivatott kö
zelebbről megvilágítani a századfordulóig. A vita alapja az Osztrák Fakutató 
Intézet azóta már publikált tanulmánya volt, melynek címe: „A fa Ausztriában 
1980—2000. között". A tanulmány első fejezetében érdekes elemzést találunk 
arra vonatkozóan, miképpen alakult az osztrák fafogyasztás fedezete; a vizs
gálat során különös gondot fordítottak a hazai erdeikből származó fakitermelés 



mellett az egyéb források pontosabb számbavételére is. Az egyéb források 
között megkísérelték számbavenni az eddig statisztikailag nyomon nem követett 
ágfát, az eddig gazdaságilag nem hasznosított egyéb fafajokat (nyírt, égert, 
füzeket), az erdőn kívüli fásításokból származó fát és az újrahasznosítottat, a 
faipari hulladékot és végül nagyobb figyelmet szentelnek a faimportnak. 
Ausztria, Európa egyik legnagyobb félkész és késztermékexportőr állama, gyor
san növekvő mértékben importál nyersanyagot. Még egy évtizede az osztrák 
erdőgazdák, erdészeti politikusok a beszélgetések során bíráló megjegyzéseket 
tettek az akkor még kis mennyiségű — Ausztriába irányuló — magyar papír-
faszállítmányokra, mert ez szerintük kedvezőtlenül érintette értékesítési lehe
tőségeiket saját fafeldolgozó iparuknál. Ezzel szemben most, a klagenfurti vi
tán elsősorban azt igyekeztek megtudni, hogy Kelet-Európa — Ausztria fő 
nyersanyagszállítója — képes- és hajlandó-e továbbra is, esetleg növekvő 
mértékben fűrészrönköt, cellulóz- és lemezipari alapanyagot szállítani Auszt
riának fafeldolgozó ipara számára. 

A megváltozott magatartás mögött az rejlik, hogy Ausztria egész gazdaságá
ban sikerült megtartani az egészséges gazdasági fejlődést, alacsony szinten 
tartani a munkanélküliséget és az általános európai gazdasági stagnálás kö
zepette exportpiacokat találni termékeinek, így mindenekelőtt legfontosabb 
exporttermékeinek, a fűrészárunak, a papírfának, a forgácslapnak. 

* 

A klagenfurti erdészeti csúcstalálkozóról a magunk számára levonható 
legfontosabb következtetések: 

— Csak elismerés illetheti és példaképül szolgálhat Ausztria gazdaság-, 
ezen belül fagazdaság-politikája. 

— Ha Ausztriának megéri papír- és rostfát, aprítékot importálni Magyar
országról és feldolgozva exportálni, akkor nagyon valószínű, hogy ne
künk még inkább megérné az exportált nyersanyagot idehaza feldolgoz
ni és nehezen beszerezhető tőkés importot helyettesíteni vele. 

— Érdemes lenne mégegyszer végiggondolni azt a javaslatot, amelyet az 
OEE vezetése tett néhány évvel ezelőtt a felsőbb szervek felé. Ennek 
lényege szerint az erdőgazdaság és fafeldolgozó iparágak fejlesztésében 
két alternatíva egyikét követhetjük: 
Az egyik az, hogy folytatjuk az eddigi erdészeti politikát és változatlanul 
tovább növeljük a faanyagbázist és az így nyert kitermelési többletet 
nyersanyag formájában exportáljuk. 
Ennek az alternatívának az az előnye, hogy most nem kell népgazdasági 
szintű erőfeszítéseket tennünk a fafeldolgozó ipar fejlesztésére; hátrá
nya viszont az, hogy a 90-es évek második felében már mintegy 50 mil
liárd Ft-nak megfelelő valutát kell kiadnunk ötévenként a feldolgozott 
termékek, mindenekelőtt a papíripari termékek importjára. 
A második alternatíva szerint a következő 15—20 évben jelentős erő
feszítéseket kellene tennünk a fafeldolgozás fejlesztésére; ennek összege 
a következő másfél-két évtizedben összesen mintegy 50 milliárd Ft. 
Előnye viszont az lenne, hogy a fatermékek importját a századfordulóig 
szinten lehetne tartani. 
A kérdés lényege tehát az, hogy vagy tudunk most nagy erőfeszítéssel 
jelentős fafeldolgozó, ipari bázist létrehozni, és akkor elviselhető szin
ten tudjuk tartani a fatermékek importját, vagy nem tudunk és akkor 



ötévenként kell kiadni fogyasztásra akkora összeget, mint amennyibe a 
fejlesztés egyszer kerülne. 

A mai helyzet nem kedvez az ilyen és ehhez hasonló javaslatoknak. Ha 
azonban ki akarunk kerülni a jelenlegi kedvezőtlen gazdasági helyzetből, 
akkor kell meghatározott stratégiánknak lennie, amely később lehetővé teszi 
a növekedést. Egy ilyen fejlesztéshez valószínűen külföldi érdekeltséget is 
lehetne találni, talán éppen osztrák részről is. Érdemes lenne ezeket a lehe
tőségeket tüzetesebben megvizsgálni. 

Dr. Madas András 

A FA ÉS A FATERMÉKEK FELHASZNÁLÁSÁNAK ÉS FORRÁSAINAK 
VÁLTOZÁSAI 1950 ÉS 1980 KÖZÖTT 

Időszakonként — általában kétévenként — szoktuk vizsgálni a fa és a fa
termékek felhasználásának és a forrásoknak a változását, ill. e változások 
tendenciáinak módosulását. (Az alapadatokat folyamatosan Halász Aladár 
bocsátotta rendelkezésünkre.) 

Ez alkalommal az 1950-től 1980-ig terjedő időszak, a kezdő és a záró évvel 
együtt tehát 31 év adatainak alakulását vizsgáljuk, mégpedig iparifa, tűzifa 
és összesfa bontásban (ezen belül a hazai felhasználást, a kivitelt, a hazai 
termelést és a behozatalt). 

Három ábránkon az alapadatokat nullkörök jelzik, az öt-ötéves exponenciális 
trendeket folyamatos, vastagabb vonalszakaszok ábrázolják, míg a 31 éves 
exponenciális trend vonalát vastagon és szaggatottan húztuk meg. 



A fa felhasználásának és forrásainak időszaki változásai 

M. e.: százalék 
Megnevezés 1951—1955 1956—1960 1961—1965 1966—1970 1971—1975 1976—1980 

Fafelhasználás 

Iparifa + 4,04 + 7,73 + 3,33 + 3,61 + 3,50 —3,23 
Tűzifa — 0,30 — 2,69 + 2,61 — 0,00 — 4,86 —0,39 
összes + 2,04 + 3,09 + 3,07 + 2,37 + 1,33 —0,15 

Hazai fakitermelés 

Iparifa + 0,89 + 8,58 + 3,79 + 6,28 + 4,26 +4,39 
Tűzifa — 0,85 — 0,25 + 0,05 +2,65 — 5,36 +0,36 
Összes — 0,78 + 2,71 + 1,82 + 4,40 — 2,75 +2,68 

Fabehozatal 

Iparifa + 6,00 + 7,32 + 5,80 + 6,58 + 3,48 —1,67 
Tűzifa +25,34 — 8,07 + 13,28 —81,12 — 5,92 —7,02 
Összes + 9,89 — 9,91 + 6,33 + 3,02 + 3,40 —1,71 

Fakivitel 

Iparifa +33,24 +259,94 +34,53 + 14,16 + 5,51 —4,65 
Tűzifa — — — +31,88 +41,69 —1,94 
Összes +33,24 +260,46 +34,53 + 14,30 + 7,39 —4,44 

1950—1980 

+ 3,664 
— 0,373 
+ 2,231 

+ 5,073 
+ 0,999 
+ 2,838 

+ 4,369 
—11,613 
+ 3,216 

+23,575 
+24,994 
+24,009 



magával hozza mind a felhasználás, mind a kivitel bizonyos mérvű vissza
esését. 

A tűzifával kapcsolatos trendek alakulásában nem található lényeges mó
dosulás. 

Az összesfával kapcsolatos tendenciákat egyre inkább a tűzifáénál jóval 
nagyobb mennyiségű iparifa, ill. ennek trendjei határozzák meg. 

Táblázatunk öt-ötéves időszakonként, majd a teljes időszakra az exponenciális 
trend százalékértékeit adja meg. 

Célszerű annak megemlítése, hogy ejvileg a 31 év alatt felhasznált iparifa-
mennyiségnék 41,5%-át, tűzifának 86,5%-át, az összesfának 56,5%-át 
fedeztük hazai termelésből.. Ugyanezek a számok az utolsó öt évben — a 
visszaesések természetesen erősen közrejátszottak — sorrendben a következő
képpen alakultak: 47,2%, 102,4% és 61,0%. 

Dr. Sali Emil 

634.0.945.31 

A FAHASZNÁLATI KUTATÁS 
ÉS AZ OKTATÁS 

DR. HERPAY IMRE 

A fahasználatra igen nagy mértékben hatnak az olyan té
nyezők, mint a gyorsan fejlődő technika, a szükségletek, a ke
reslet-kínálat alakulása, a közgazdasági követelmények. Ezek közül 
némelyek hosszú időn keresztül nem változtak, így a kialakult 
gyakorlatra se volt hatásuk. Napjainkban azonban a tényezők 
nagy része gyorsan változik és sokszor lehetünk tanúi olyan hirte
len módosulásoknak, amelyek ellentétben vannak az előrejel
zésekkel. Ilyen körülmények között a fahasználati kutatás és ok
tatás nincs könnyű helyzetben, mert legalább 5—6 évvel meg 
kellene előznie a gyakorlatot. 

Fahasználati kutatás, kutatás jellegű műszaki fejlesztési tevékenység az Er
dészeti Tudományos Intézetben, az EFE tanszékein és az Erdészeti és Faipari 
Tervező és Szervező Irodában folyik, főként a fahasználat technikájára, tech
nológiájára, szervezési kérdéseire, a költségek alakulásának vizsgálatára, a 
fahasználat ökonómiájára, a gépek üzemeltetésére és üzemfenntartására ter
jed ki. A kutatás az erdőgazdálkodás minden szintjén hozzájárult fejlődésünk
höz. 

Gyorsabb lett volna azonban a fejlődésünk, ha kellő időben, nagyobb ku
tatási kapacitás áll rendelkezésre. Bizonyítható, hogy idejében helyes felisme
rések születtek, de nem volt mód ezek gyors megvalósítására. Annak ellené
re alakult így a helyzet, hogy a szervezési kutatásokkal kapcsolatos intézke
dések nyomán munkaerő átcsoportosítására is sor került, de ez csak a szer
vezési és gazdaságtani kutatás terén növelte a kapacitást. Az egyetem tanszé
kein pedig az idők folyamán úgy alakult a helyzet, hogy a fatermesztési ku
tatásokkal foglalkozó, felsőfokú végzettségűek, kutatási segéderők száma 1,6-, 
illetve 2,6-szorosa a fahasználati témákkal foglalkozók számának. 



Az elismerésre méltó kutatási eredmények ellenére még mindig nem tud
tunk elegendő segédletet adni azoknak az üzemi szakembereknek, akik a fa
használati munkákat közvetlenül irányítják. Az ilyen segédletek, szervezési' 
sémák és számpéldák meggyorsítanák a szervezés színvonalának emelkedését. 

Nincs megnyugtató módon megoldva a kutatási eredmények széles körben' 
való, gyors elterjesztésének kérdése. Ennek valószínűleg két oka van. 

Az egyik ok lehet az, hogy a kutató elsősorban, személyi és intézményi ér
dekből, a kutatási eredmények mennyiségének növelésére törekszik. Így aztán 
kevés ideje marad a bevezetés előkészítésére. Az egy helyen bevezetett ered
mény elterjesztése pedig a szakirodalom útján, az egyesületi munka során 
sokszor spontán folyik. Pedig az elterjesztés is igényelné a kutató vagy a té
mát jól ismerő szakember közreműködését. Ilyen feladatot a kutató legfeljebb' 
egy-két helyen vállalhat, más munkaerő erre a célra nem áll rendelkezésre. 
Itt lehet megemlíteni a kutatási eredményt átvevők passzivitását is, bár tár
gyilagosan el kell ismerni, hogy ennek oka gyakran az a körülmény, hogy nem 
elég gyakorlatiasan közöljük a kutatási eredményeket, a leírás nem támaszt 
kedvet az alkalmazáshoz, inkább elriaszt. 

A másik okot talán kutató intézményeink érdekeltségi rendszerében lehet 
keresni. Az intézmény csak akkor érdekelt a kutatási eredmény előterjeszté
sében, ha ezt tőle megrendelik. Elvileg még az oktatásban való alkalmazásért 
is fizetni kellett. 

Elmondhatjuk, hogy a fahasználati kutatások témái a szélesebben értelme
zett fahasználat teljes körét felölelik, tehát — az előbbi problémáktól el
tekintve — jó alapot nyújtanak az üzemi gyakorlat fejlesztéséhez és a korszerű 
oktatási anyagok összeállításához is. Többet kellene foglalkozni a tárolás tech
nikai és ökonómiai kérdéseivel és általában a hazai és nemzetközi fakereske-
delem témakörével. 

A szakoktatás jelenleg három, a közeljövőben várhatóan négy szinten fo
lyik. 

A szakmunkásképzés a közelmúltban nagy fejlődésen ment keresztül. A fa
használati munkákra való kiképzéshez megfelelő gépek állnak rendelkezésre. 
A nagy értékű gépek vezetésére azonban vagy a gyártó cégnél történik a 
kiképzés, vagy tőle küldött technikusok tartanak tanfolyamot. A szakmunkás
képzés körüli problémák fahasználati szempontból ma már nem a képzés 
tartalmával kapcsolatosak, ezért ezeknek elemzésére itt nem is vállalkozhatom. 

A technikusok képzésével kapcsolatban elsősorban azt kell elmondani, hogy 
szinte valamennyi népgazdasági ágazat szakemberei egyetértenek abban, hogy 
a technikusképzés régebbi rendszere jobb volt. Pillanatnyilag azonban nincs 
lehetőség a módosításra. Az ún. technikusi minősítés lehetőséget ad a tech
nikusok szakosodására. Ennek során a fahasználat igényeit figyelembe lehet 
venni. 

Az erdőmérnökképzésben jól bevált gyakorlat a fatermesztési — fakiterme
lési — ökonómiai ismeretek kiegyensúlyozott oktatása. Ez megfelel az MSZMP 
PB 1981. február 3-i határozatának, ágazatunk sajátosságainak és a nemzet
közi gyakorlatnak is. Ennek ellenére szinte állandó vita tárgyát képezi e három 
témakör aránya. Ezt az arányt akkor látjuk a maga valóságában, ha a három 
fő témakör szaktárgyainak oktatására fordított órákhoz hozzáadjuk azoknak 
az alap- és alapozó tárgyaknak az óráit is, amelyek kizárólag egyik vagy 
másik témakört alapozzák. Az eredményt a táblázat mutatja. 

Az általános alaptárgyak és a három fő témakör arányaival elégedettek 
lehetünk. Legfeljebb azon lehet vitatkozni, hogy az egyes témakörökön belül 
hogyan súlypontozzunk. Ha megváltoztatnánk ezeket az arányokat, akkor az 



Az erdőmérnökképzés óraszámainak megoszlása 
A tárgyak jellege Óra Megoszlás % 

Marxizmus—leninizmus 
Kiegészítő tárgyak 

352 7,9 

(nyelvek, honv., testnev.) 
Ált. alaptárgyak (matematika, kémia, 

487 10,9 18,8 

fizika, számítástechnika) 
Fatermesztés 
Fahasználat 
Ökonómia — tervezés 
összesen: 

624 
1241 
1043 
743 

4490 

13,9 
27,6 
23,2 
16,5 

100,0 

13,9 

67,3 
100,0 

•erdőmérnökök elveszítenék sokoldalúságukból származó előnyüket, tudásuk 
nem lenne konvertálható, és ez a PB-határozattal is ellentétes lenne. 

A használat oktatására is csak azt lehet mondani, ami a másik két téma
körre is áll, hogy az oktatási anyag folyamatos tartalmi fejlesztésére van szük-
.ség az adott keretek között. Az erdőmérnök-hallgatók erdőhasználattanból az 
utolsó öt évben már rendszerszemléletű oktatást kaptak, amely az egyetem 

•és az ERTI kutatásain és kiváló gyakorlati szakemberek munkáin alapszik. 
Ma már képesek a korszerű kutatási eredmények alkalmazására és egyre in
kább önálló eredmények elérésére is. 

Főképpen gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező, jó technikusaink részére, 
levelező formában, termelésirányító erdész üzemmérnökök képzésének meg
indítását is tervezzük. Mivel képzésükben a gépészeti-gépesítési és munkaszer
vezési ismeretek nagy terjedelemben szerepelnek, azért a fahasználati mun
kák közvetlen irányításában is jól alkalmazhatók lesznek. 

A mérnöktovábbképző tanfolyamok mai rendszerét tovább kellene fejlesz
teni. Jobb lenne, ha egy-egy tanfolyam egy fontos, de nagyon szűk téma
körben azonnal alkalmazható ismereteket nyújtana. A látókörszélesítést előre 
megadott irodalom megadásával az egyéni tanulás területén lehetne bizto
sítani. 

A fahasználati és faanyagmozgatási szakmérnöki szakon egyetlen évfolyam 
indult és végzett. Azóta a kutatóhelyeken annyi új eredmény született és az 
üzemekben annyi, világviszonylatban is korszerű tapasztalat halmozódott fel, 
hogy egy újabb évfolyamot, magasabb színvonalon lehetne indítani és ered
ményesebben befejezni. 

Megállapíthatjuk, hogy a fahasználati kutatások és oktatás terén nagy lé
pést tettünk előre, de látjuk a még megoldatlan feladatokat is. Erőink és le
hetőségeink ismeretében, céltudatos, tervszerű munkával kell arra törekednünk, 
hogy a hiányosságokat melőbb felszámoljuk. 

A fatermesztés biológiai alapjainak gazdagítását szolgája Finnországban a második 
10 éves, országos nemesítési program, amely valamennyi jelentős erdészeti szerv 
közreműködésével utódvizsgálati telepek széles körű létesítését írja elő. 

A rövid, közép- és hosszú távú kísérleti területeken 4 év alatt 133 hektáron 
600 000, a korábbi nemesítésből származó csemetét ültettek el. A folyamatos egyedi 
minősítés, majd az egymással és az állandó kontrollal való összehasonlítás alapján 
válogatják ki azokat a szülőket és klónokat, amelyekre a szaporítóanyag-termelést 
.alapozzák. 

(Inf. Metsanjalostussáatiö, 5/1980. Ref.: Varga B.) 



624.0.63 

A FATERMESZTÉS TERVEZÉSÉNEK 
MATEMATIKAI OPTIMALIZÁLÁSA 

DR. BÁN ISTVÁN 

Az erdőgazdálkodás bonyolult szakterületeinek két, igen lénye
ges, egymással egybefüggő területe az erdőművelés és -haszná
lat Az erdőművelést és -használatot oly sok tényező befolyásolja, 
amelyek együttes áttekintése igen nehéz. A legkedvezőbb dön
tés meghozásában ma már nélkülözhetetlenek a matematikai mód
szerek és azok számítástechnikai megoldásai. A gazdálkodást be
folyásoló tényezők is igen gyakran változnak, így a fatermesztés 
tervezéséhez gyors, többvariációs optimalizálási módszerekre s 
megoldásokra van szükség. 

A kivágásra kerülő fatömegnek és a vágások felújításának, az erdősítésnek 
optimalizálása minden lényeges szempontra ki kell, hogy terjedjen. A szak
mai utasításokat matematikai formában fogalmazzuk meg, amelyek biztosít
ják a tartamosságot, az élettér legkedvezőbb hasznosítását, az optimális fa-
hozamot. 

A feldolgozás alapinformációi: 
— az erdőrészlet erdőállapot-jellemzői, amelyek az Erdőrendezési Szolgálat 

erdőállomány-adattárában megtalálhatók, 
— az erdőrészletre vonatkozó gazdálkodói közlemények, amelyek jelentős 

része az Erdörendezési Szolgálat erdőállomány-adattárában nem szerepel, 
— az erdőrészlet állapotában beállott lényeges változás, pl. természetes 

újulat, kár . . . . stb., amelyek jelentős részét az erdőállomány-adattár 
tartalmazza, 

—.a meglevő gyakorlati tapasztalat és értékelés eredményei különös tekin
tettel a fafajok termőhelyi igényére, növedékesítésre, nevelővágásokra, 
népgazdasági igény várható alakulására. 

A feldolgozásnál használt matematikai módszerek: 
— csoportképzési algoritmusok, 
— többváltozós összefüggés-vizsgálati módszerek, 
— lineáris programozás, 
— általános biomatematikai optimalizálási eljárások, 
— kiválasztási matematikai modell. 
A kiválasztási matematikai modell lényege, hogy a változókat, mint állapot

jellemzőket kiválasztási és célállapot-jellemzőkre különíti el. Célállapot-jellem
zőknek az optimalizálandó lényeges állapot jellemzőket, pl. kor, fatömeg; ki
választási állapotjellemzőknek pedig a célállapot-jellemzők környezetét, fel
tételét leíró, illetve meghatározó állapot jellemzőket (pl. termőhelyi jellemzők) 
nevezzük. Az adathalmaz egy adott elemét (jelen esetben erdőrészietet) a hoz
zá tartozó kiválasztási és célállapot-jellemzői definiálják. Az adatbázis bár
mely eleme (erdőrészlete) adott módon kiválasztja a vele azonos elemek (er
dőrészletek) részhalmazát. Egy elem (erdőrészlet) célváltozóinak optimuma 
a vele azonos részhalmaz elemeiből számított optimum lesz. Inverz kiválasztás 



esetén a célváltozók már ismert optimumai választják ki az optimumba eső 
elemek halmazát és azok kiválasztási állapot jellemzőit vizsgálják. Több lépcsős 
kiválasztási modellek az előzőek többszintű, egymást követő alkalmazását 
végzik. 

Az optimalizálási munkák elvégzése az alábbi fő területekből áll: 
1. A már meglevő szakmai tapasztalat alapján az alapösszefüggések mélyebb 

megismerése. 
Lényeges annak ismerete, hogy melyek azok az erdőállapot-jellemzők, ame
lyek a leginkább hatnak a fatömegre, valamint az erdő egyéb funkcióira. 
Ennek érdekében többszörös korreláció, faktoranalízis, többváltozós regresz-
sziószámítás és egyéb matematikai módszerekkel ki tudjuk szűrni a leg
lényegesebb hatásokat és azok formáját is meg tudjuk adni. 

2. A terv optimalizálásához szükséges, de hiányzó termőhelyi információk szá
mítása. 
Az ország erdőterületeinek jelentős részén hiányzik a számítógépes adat
tárból a termőhely típus változat jellemző. Az előző pontban elvégzett 
összefüggés-vizsgálatok alapján lehetőség nyílt olyan törvényszerűségek fel
tárására, amelyekkel az erdőrészlet meglevő erdőállapot-jellemzőiből ki tud
juk számítani a hiányzó termőhely típus változat jellemzőket. A számítás 
eredményének megbízhatóságától függően, terepi ellenőrzések biztosítják 
a számított jellemzők jóságát, valamint folytatódik a hagyományos terepi 
felvétel is. 

3. A természeti adottságoknak megfelelő fafajlehetőség előállítása. 
Az ún. kiválasztási matematikai • modell optimalizálási módszerrel minden 
egyes részletre az elsődleges rendeltetés, termőhelyi viszonyok és egyéb 
erdőállapot-jellemzők alapján meghatározandók: a várható fatömegproduk-
tum, sorrendben a javasolt fafajok, elegyarányuk, vágásérettségi koruk. 

Ez a feladat az alábbi fő részekből áll: 
a) kiválasztási állapotjellemzők értékeinek és előfordulási gyakoriságainak 

alapján az erdőrészletek olyan csoportjainak kialakítása, amelyeken belül 
a kor függvényében nagy pontossággal számítható a fatömeg. Ennek 
módja: 
A változók együttes tapasztalati eloszlását jellemző sűrűségfüggvény vizs
gálata alapján a legnagyobb relatív gyakorisággal előforduló csomópon
tok kiválasztása, ezekből kiindulva a számított fatömeg = f(kor) figye
lembevételével a legjobban közelítő részhalmaz képzése, majd részhal
maz-rendszer kialakítása. 

b) Kiválasztási matematikai modell alkalmazása az előző alpontra; minden 
egyes erdőrészlet kiválasztási állapot jellemzői alapján megkeresi a vele 
azonos relációnak megfelelő részhalmazt, majd a kiválasztási matematikai 
modell megadja a javasolt fafaj, fatömeg, vágásérettségi kor jellemzőket. 
Sajnos az aktualizált adattárban idősorban jelenleg nem szerepelnek a lé
nyeges nevelővágási jellemzők, mint például a tervezett, végrehajtott 
vágások és a visszamaradt állomány összes jellemzői, így ebben a fu
tamban az erre vonatkozó javaslatok nem adhatók meg. 

c) A kiválasztási matematikai modellel meg nem oldható kis hányadra ál
talános biomatematikai módszerekkel adandók az előző javaslatok. 

d) Az előző módszerek egyikével sem megoldható erdőrészletekre a meglevő 
szakmai táblázatok, segédanyagok vonandók be a számításba. 



4. Növedékesítés. 
A tervezés egyik legfontosabb eleme az egyes erdőrészletek várható fatöme-
gének előrejelzése. A várható fatömeg megadásának módja többféle lehet: 
a) Jelenleg érvényben levő táblázatok — grafikus megoldások diszkrét al

goritmizálása. 
b) Előző táblázatok, egyéb szakmai anyagok folytonos algoritmizálása, kü

lönös tekintettel: 
—• a terepi mintavételi összehasonlításra, 
— a pontosításra, 
— a közelítő folytonos algoritmusok megadására. 

c) A meglevő erdőállomány-adattár, valamint kiegészítő terepi felvételek, 
illetve adattárak alapján algoritmusok kidolgozása a várható fatömeg 
számítására, amelynek egyes fázisai 
—• a legjobban közelítő részhalmazok kialakítása a fatömeg = f (kor) 

és az állapotjellemzők alapján. (Állapotjellemzők a nevelővágások jel
lemzői is.) 

— a legjobban közelítő részhalmazokon belül a várható fatömeg számí
tására alkalmas algoritmusok megadása. 

5. Nevelővágás. 

A tervezés egyik jelentős része a nevelővágások betervezése, amely során 
meg kell adni, hogy egy adott erdőrészletben mikor, mit és mennyit kell 
vágni. A tervezési algoritmus megadásának alapjai az alábbiak: 
a) üzemtervek érvényességi ideje alatt a tervelőírások, 
b) üzemtervezés érvényességi idejét követő időszakra meglevő szakanyagok 

diszkrét algoritmizálásával, meglevő szakanyagok folyamatos algoritmizá
lásával, terepi felvételek, kísérletek adathalmazaiból az ún. csoportképzési 
algoritmusok útján. 

A nevelővágások tervezése szerves egységben folyik a várható fatömeg nagy
ságának megállapítási algoritmusával. 

6. A várható népgazdasági igény terve bármilyen terv és prognózis diszkrét 
és folytonos algoritmizálásával oldható meg. 

7. Általános optimalizálás. 
Az előzőekben elvégzett számítások eredményeképpen az optimalizálás alap
változói: erdőrészlet (terület) kiválasztási állapotjellemzők; célállapot-jellem
zők rendezettséggel az alábbi több dimenziós elemek: erdőrészlet (terület, 
fafajok, elegyarányuk, eredet, állapotleírás, fatermő képesség, termőhelyi 
jellemzők . . . ; kor; fatömeg; egyéb). 
Megjegyzés: 
A jelenlegi fafaj-összetétel adott, vágásérettségi kora és fatömege termőhely 
és elsődleges rendeltetés szerint számítható. 
A jövőbeni fafaj-összetétel meghatározandó kiválasztási modellel, vágásérett
ségi kora és fatömege termőhely és elsődleges rendeltetés szerint adható, 
számítható. . 

Az általános optimalizálás lépései: 

a) Az állapotjellemzők, valamint a fatömeg = f (kor) és az elsődleges 
rendeltetés segítségével megállapított vágásérettségi kor alapján gazdasá
gonként képzendők a legjobban közelítő részhalmazok, mint az egy üzem
osztályba eső erdőrészletek részhalmazai, azaz az egy vágásérettségi ka-



tegóriába eső erdőrészletek, függetlenül attól, hogy aktuális koruk meny
nyi. 

b) Egy gazdaságon belül jelenlegi állapot alapján azonos elegyarányú, fa-
tömegű és korú osztályközökbe csoportosítva egymáshoz rendelendő: (fa
faj, terület, kora, fatömege, számított vágásérettségi kor alső és felső kor
látja, véghasználati fatömeg alsó, felső korlátja), részhalmazok sorozata. 

c) Az előzőekből számítandók az előző pontok alapján az egyes időinterval
lumokra vonatkozó előrejelzett állapotjellemző részhalmazok, amelyek a 
teljes időszak optimalizálásának lineáris programozási alapváltozóit ké
pezik. (Teljes vágásfordulónyi idő gazdaságonként, valamennyi 5 éves 
ciklusra vonatkozik.) 

d) Az optimalizálás ágazati, gazdálkodói, szakmai feltételeinek és korlátai
nak megfelelő, lineáris programozási matematikai relációk felírása. 

e) Az ágazati, gazdálkodói, szakmai célnak megfelelő, lineáris program cél
függvényének felírása. 

f) Megoldások és szakmai értékelésük, különös tekintettel arra, hogy mely 
erdőrészletben mikor kell termelni és a helyén mit kell erdősíteni ahhoz, 
hogy a nyerhető fatömeg optimum legyen. 

8. A gazdálkodás felügyelete. 

Minden egyes erdőrészlet természeti adottságok által elérhető erdőállomá
nyát hasonlítva az éppen jelenleg rajta levőhöz, kapjuk az ún. relatív erdő
érték mutatószámot, amelynek állandó idősoros figyelése ad információt az. 
erdőállomány javulásáról vagy romlásáról. Ezt az ún. inverz kiválasztási ma
tematikai modell segítségével oldjuk meg. 

Végezetül le kell szögezni, hogy a gyakorlatban dolgozó erdészektől nem kell 
félteni az erdőt! Nem férhet hozzá kétség, hogy mindenki képességeinek meg
felelően, a lehető legjobbat akarja, de nem ismerheti mindenki a hatáskörét 
meghaladó területek adottságait, lehetőségeit, ill. követelményeit. Így feltét
lenül szükség van az ágazat valamennyi lényeges szempontját figyelembe veen
dő terv optimalizálására. Az algoritmusok tervszámai döntés-előkészítő anya
got adnak, amelyek helyszínelése és tervezői felülvizsgálata után készülnek 
el a végleges tervek. A modell egyes részei kipróbálás alatt vannak, más ré
szei már élesben futnak részben az Erdőrendezési Szolgálat R—20-as gépén, 
részben a KSH Államigazgatási Számítógépes Szolgálat HwB-gépén. 

A nyárfaklónok elöregedését, kifáradását figyelték meg az NSZK-ban. Kitűnt, 
hogy teljesítőképességük szempontjából nem elegendő a szaporítástól eltelt időt 
figyelembe venni, ehhez még hozzá kell adni a keresztezéstől elteltet. A valódi kort. 
a magtól számított adja, a vegetatív szaporítás ezt prolongálja. Így például az; 
1981. év tavaszán 2/1 évesnek mondott óriásnyár csemete tulajdonképpen 76 éves, 
miután irodalmi adatok alapján 1905-ben történt a fajta előállítása. Legjobban 
éppen ezen volt észrevehető az elöregedés. Megfigyelés szerint a dugványról sza
porított csemeték 1940-ig mutattak erőteljes növekedést, fokozatosan gyengült e z 
1940 és 1955 között, majd rohamosan 1955 és 1970 között. Ekkor kiiktatták az a l 
kalmazásra érdemes fajták közül. 

A növekedés csökkenésével párhuzamosan egyéb, a fajtára jellemző tulajdonsá
gok is elhalványodtak. így a kilombosodás első heteiben korábban volt borvörös 
elszíneződés és a hosszhajtások erős paralécessége. A z elöregedett dugványból n e 
velt óriásnyár már csak gyenge növekedésű, jellegtelen feketenyárrá vált. 

(AFZt, 1981. 37. Ref.: Jérőme R.) 



PESEK GÉZA: 

ODULAKÓ MADARAK TELEPÍTÉSE AZ ERTI GÖDÖLLŐI 
ARBORÉTUMÁBAN 

Az erdővédelem feladata, hogy az erdő életközösségének rendjét fenyegető ve
szélyeket, melyek az erdő károsodásához vezethetnek, ismertesse, felmérje és a meg
felelő megelőző védekezési módokkal a károkat csökkentse, illetve mérsékelje. 
A védekezési módok közül legalapvetőbb a biológiai. Lényege, hogy a károsítok ter
mészetes ellenségeit próbáljuk felhasználni védekezésre. 

Az ERTI Gödöllői Arborétumában a biológiai védekezés érdekében, de nem 
sutolsósorban a madarak iránti szeretettől vezérelve, az odulakó madarak fészkelését 
mesterséges odúk kihelyezésével segítettük elő. A belső arborétum 132 ha nagyságú 
területét változatos fafajú faállomány alkotja, gazdag cserjeszinttel. A területen 

:sajnos nincs természetes víz. Ezért az odúk kihelyezésével egyidőben itatókat kellett 
kialakítani és azokat folyamatosan gondozni. Az odúkat 1976-tól 1978-ig folyamato

san helyeztük ki megfelelő számozással, s ezt a térképen rögzítettük. Az odúk 
típusa és darabszáma a következő volt: 

A-típusú eternit odu 
B-típusú eternit odu 
B-típusú műanyag odu 

10 db 
17 db 
99 db 

1978—80-ig az odúkban felnevelt és kirepült madarak fajtája és száma a követ-
Jkező volt: 

Mezei veréb 
Cinegék 
Csuszka 

135 db 
1742 db 

77 db 

25 db 
2 db 

A kihelyezett odúkban a madarakon kívül nevelkedett: 
Mogyorós pele 
Erdei pele 

Figyelmet érdemelnek a mogyorós pelék, amelyek előszeretettel költöznek be az 
<odukba, így megakadályozva a' madarak költését. Sok helyen találtam elhagyott 
cinke fészekaljra rakott pele fűfészket. Védekezni ellenük csak „kilakoltatással" 
lehet, de ez is csak többszöri zavarás esetében készteti őket az odúk végleges el
hagyására. 

A 128 db odúból 3 év alatt 5 db rongálódott meg és 8 db eltűnt. Az odúk eltűné
sét és leverését az arborétumba behatolt idegen személyek okozták. 

1981 tavaszán az arborétum isaszegi részén további 30 db, B-típusú műanyag 
odút helyeztem ki. A területet, amely 216 ha, akác—kocsányos tölgy—erdeifenyő 
összetételű erdők borítják. Az odúk közül sajnos 12 db-ot már a kihelyezést 
követő második héten ellopták, illetve leverték. 

Az első költést május közepén, a másodikat július elején figyeltem meg. A vizs-
_gált odúk száma 127 db volt. A felnevelt és kirepült fiókák száma fajonként: 

511 db 
27 db 
26 db 
36 db 

Széncinege 
Kékcinege 
Csuszka 
Mezei veréb 
Seregély 3 db 

Kelési százalék (bentmaradt tojások — kirepült fiókák alapján): 
Cinegék esetében 

95,9% 



Elpusztult fiókák százalékos aránya kirepülés előtt: 
Cinegék 
Csuszka 

5,6°/, 
42,3°/, 70 

(l 

Kirepült fiókák odunkénti átlaga: 4,74. 
Egyéb odulakók: 

Mogyorós pele 
Erdei pele 
Darázsfészek 

48 db 
1 db 
1 db 

Az összes A-típusú eternit odu lakatlan maradt, csak pelék és darazsak költöztek 
bele. Csuszka csak B-típusú eternit odúba költözött, mert a műanyag odún nem 
maradt meg a csuszkára oly jellemző tapasztás. A 3 db seregélyfiókát eternit 
odúban találtam, ahol rendesen felnevelkedtek és kirepültek. 

Ritkaságszámba ment a fenyvescinege pár megjelenése. Rendszeresen figyeltem, 
amint fészekanyagot hordanak egy vágásérett korú bélkorhadt nyárfa természetes 
odújába, április elején. Május 21-én azonban az odúban sajnos már seregély kot
lott, a cinegét kiverték. 

Az odúk tisztítása ősz folyamán rendszeresen megtörtént. A madarak téli etetése 
napraforgóval és marhafaggyúval, folyamatos volt. 

A területre még 4 db, D-típusú és 4 db C-típusú odút is kihelyeztem, de az 
eredményről még nem tudok számot adni. 

Célunk a megkezdett munka további folytatása és a hasznos madarak életfeltételei
nek biztosítása. További terveink között szerepel egy mesterséges vízfelület létesí
tése, melynek költségei az ide költöző madarak hasznos tevékenységével, a környe
zet vegyszerrel való fertőzése nélkül, biztosan megtérülnének. 

A területen rovarfertőzés, sőt még annak veszélye sem lépett fel. Vegyük figye
lembe a 43 1968. (XII. 6.) MÉM-rendelet 14. számú mellékletét és azt tettekkel 
is teljesítsük. 

Nyarak egészségi állapota Olaszországban, 1977—78-ban. G. P. Callerino és N. 
Anselmi fenti címen közreadott írása (Poplar disease situation in Italy in 1977— 
1978) áttekintést nyújt a vezető európai nyárfatermesztő ország nyárasainak kártevői
ről. A következő fontosabbakat tartják számon: 

1. Marssonina brunnea (Olaszországban sokfelé elterjedt, helikopteres permetezéssel 
védekeznek ellene, másrészt rezisztens klánokat nemesítettek, ezek közül a kö
vetkezők nagy fahozamukkal is kitűnnek: 'Giorgione', 'Cima', 'Veneziano'). 

2. Veniuria populina (Friuli és Ny-Piemont területén terjedt el ez a kórokozó, ha
tásos vegyi védekezés módszerét még keresik, üvegházi kísérleteket folytatnak, 
meggyőző eredményre még nem jutottak). 

3. Rosellinia okozta gyökérrothadás (Észak-Olaszország legveszélyesebb nyárparazitá
jának mutatkozik, elsősorban homoki területeken lép fel, ott, ahol a talajvízszin
tet váratlanul erősen megváltoztatták, pl. a Pó mellékén). 

4. Rozsdagombák (Melampsora allii-populina és M. larici-populina) gazdanövényei az 
Aigeiros és Tacumahaca szekció fajtái közül kerülnek ki, a leggyakrabban ter
mesztett fajtákat még nem érintette). 

5. Vírusfélék (csemetekertekben észlelik a károsítást több P. deltoides klónon, a le
velek feltűnő sárgulása és hirtelen elfonnyadása jele a károsító jelentkezésének, 
a betegség igen terjedőben van, a növényanyag 20%-át becsülik már fertő
zöttnek vele). 

6. Törzíkéregvarasodás (1—2 éves csemetéken tapasztalt jelenség, hideg, nedves nyár 
és ősz lehet feltételezett okozója, a P. deltoides sarjain is észlelték). 

Fentiek ismerete azért fontos, mivel hazai nemesnyárasainkban is megjelenhetnek 
a felsorolt károsítok. 

(Ref.: dr. Szodfridt I.) 



Egyesületünk elnöksége 1981. november 24-én, dr. Herpay Imre elnök vezetésével, 
Budapesten tartotta 1981. évi utolsó testületi ülését. Az ülés ünnepélyességét ki
domborította az a megemlékezés, amelyet Király Pál főtitkár egyesületünk 115. év
fordulója alkalmából mondott. Megemlékezésében rámutatott a történelmi korszak 
gazdaságpolitikai helyzetére, az egyes események gazdasági-társadalmi-politikai okai
nak feltárásával arra, hogy az adott időben milyen volt az erdészet helyzete, s 
miként szolgálta az egyesület a társadalmi haladás ügyét. 

A megemlékezést követően dr. Királyi Ernő, a MÉM Erdészeti és Faipari Hiva
talának vezetője tájékoztatta az elnökséget az erdészet és az elsődleges faipar 
helyzetéről, időszerű feladatairól. Ismertetésében elemezte az erdőtelepítések, a 
földhasznosítás, a társadalmi fásítások lehetőségeit; a faanyag-gazdálkodás helyzetét, 
a fahulladék helyzetét és jelentőségét az energiagazdálkodásban; a fatakarékosság 
kritériumait, a faiparfejlesztés irányát; az integráció fokozását; a favegyészet fel
adatait; a vegyipar felé mozdulás szükségességét; gépesítési politikánkat és nem 
utolsósorban a kutatási eredmények alkalmazásának igényét. 

Ágazatunk megítélése jó, erdőgazdaságaink teljesítik éves tervüket és a nyereség
ben is komoly eredményeket érnek el 1981-ben. Dr. Királyi Ernő egyidejűleg kö
szönetét fejezte ki az elnökségnek, az egyesület tagságának nagyra értékelt tár
sadalmi, komoly segítséget nyújtott munkájáért és ezt kérte továbbra is. 

Dr. ÉbZi György, az ellenőrző bizottság elnöke tájékoztatót adott az egyesület 
1982. évi költségvetéséről. Elöljáróban megemlítette az 1981. évi gazdálkodásunk 
helyzetét. Megállapította az erdőgazdaságokkal, intézményekkel kötött együttmű
ködési megállapodás korrekt végrehajtását és ráirányította a figyelmet a repre
zentációs költségek fokozott figyelemmel kísérésére, ezen tételek kötöttségére. 

Az 1982. évi költségvetési előirányzat bevételi és kiadási egyenlegének biztosítása 
továbbra is szükségessé teszi az egyéni tagdíjak pontos befizetését, a jogi tagdíjak 
időbeni beérkezését. Az egyensúly megtartásának további fő, egyben nélkülözhetetlen 
eleme a bevételes rendezvények fokozása. Gazdálkodásunk egyensúlyban tartása 
érdekében nyomatékosan kérte a szakosztályok, helyi csoportok ez irányú tevékeny
ségét. Végül egyesületi gazdálkodásunk eredményes munkájáért köszönetét fejezte 
ki Winter Károlynénak, egyesületünk titkárának. 

Következőként Király Pál főtitkár terjesztette elő az elnökség 1981. évi mun
kájáról készített értékelését, majd az 1982. évi munkaterv-javaslatot vitára bocsá
totta. Megállapította, hogy a testület az 1981. évi munkatervét lényegében teljesítette, 
a még le nem zárt programokat 1982-re átviszi. Az elnökség az 1982. évi munka
tervi javaslattal (némi kiegészítéssel) egyetértett, azt elfogadta. A testületi munka
terv az egyesület munkatervébe épül be és válik ismertté. 

* 

A szerkesztő bizottság negyedik negyedévi ülését dr. Sólymos Rezső elnökletével 
Nagykanizsán, a helyi csoport vendégségében tartotta. A bizottság tagjain kívül meg
hívást kaptak a vállalati igazgatókon keresztül az üzemi lapok és az ÉRFA szerkesz
tője is, mert hasznosnak látszott egymás gondjait megismerni és a tapasztalatokat 
kicserélve segíteni a végül is közös munkát. 

Az ülés első részét AZ ERDŐ szerkesztési kérdései töltötték ki. Az előzetesen ki
küldött képziratjegyzék alapján összeállításra került az 1982. első félévi szerkesztési 
program, központjában a kapott egyesületi éves fő feladattal. Ezt követően felkért 
bírálók vették bonckés alá a legutóbbi ülés óta megjelent lapszámokat. Murányi 
János a 8. számmal foglalkozva a statisztikai adatoknak egyeztetésére hívta fel a 



figyelmet. Nehezményezte az egyéni érdeklődésének kielégítését megnehezítő tipog-
rafizálást. Vida László akadályoztatása miatt írásban küldte meg a 9. számra vonat
kozó észrevételeit. Űjra rávilágított a gyakorlati és középképesítésű szakemberek 
írásainak sajnálatos hiányára. Hasonló a probléma többek között a Faipari Egyesü
letnél, a Közlekedési vagy az Elektronikai Egyesületnél. Más a helyzet az Agrártu
dományinál, ahol meglehetősen sok cikkíró kerül a gyakorlat köréből. Ügy véli, 
hogy az egyesület vezető szervei is segíthetnének a probléma megoldásában. A szer
kesztő bizottság egymagában nem rendelkezik a változtatásra elegendő lehetőséggel. 
Dr. Firbás Oszkár összevontan foglalkozott a 10. és 11. számmal. A vándorgyűlés 
anyagának közreadását megfelelőnek tartotta, a jövőre nézve azonban azt javasolta, 
hogy a megnyilatkozások anyagát ne utólag, hanem még előzően ismerhesse meg a 
tagság. Erősen bírálta a 10. szám képanyagát. A gépek ábrázolásától szerkezeti mély
ségű információt követelt, és magyarázó szöveget hiányolt még a hangulatot tükröző, 
dekorációs tömegképek alatt is. Az egyéb hozzászólók között Hajak Gyula nagyobb 
nyilvánosságot kért a lektori véleményeknek, adott esetben hozzászólásként közölve. 
Dr. Káldy József szóvátette a fontosabb tanulmányok idegennyelvű kivonatainak 
hiányát, dr. Herpay Imre tájékoztatása szerint azonban ennek újólagos bevezetésére 
hiányzik az anyagi lehetőség. 

Az ülés második részében került sor a szerkesztői ankétra. A — Csötönyi József 
közlése szerint — 15 nyomdai előállítású és három sokszorosított üzemi lapból öt 
volt képviselt. Jól esett látni, hogy a vállalatok milyen nagy súlyt helyeznek a belső 
propagandára. Az erdő- és vadgazdaságok újabban egyesített lapja — a SILVANUS 
— példányszáma vetekszik AZ ERDÖ-ével, előállítási költsége még túl is tesz azon. 
'Serényi Kálmán mutatta be a lapot, ismertette szerkesztési munkájukat. Dezső Vil
mos és Kocsis Ferenc a FAKOMBINÁT-ról számolt be. Panaszolták, hogy kevesen 
írnak, de amit írnak, annak olvasását a vállalatvezetés számonkéri. A talán legjob
ban szerkesztett IPOLYVIDÉK-et Komoróczy Csaba képviselte, a SEFAG HlRADÖ-t 
Kocsis Tamás, a helybeli ZALAERDÖ-t Baráth László. A helyi csoport részéről 
Várhelyi József elnök, a szomszédos kaposváriétól Choma Zsolt, a bajaiétól Tótfi Imre 
és Gulyás Jenő vett részt a vitában. Utóbb nevezett egyben a SILVANUS szerkesz
tőjének minőségében is, rendkívül érdekesen fejtegette a szociológiai kérdésekkel 
való foglalkozás szükségességét. Valamennyi felszólalás kifejezésre juttatta az össze
jövetel feletti örömét és évente legalább egy hasonló alkalmat kért, A Felsőtisztai 
EFAG-tói Antal Antal szólalt fel. 

Végül dr. Firbás Oszkár kérést intézett valamennyi üzemi laphoz az iránt, hogy 
4—5 példányt bocsássanak rendelkezésre rendszeresen a szakközépiskoláknak. 

* 

Az erdei vasutak szakosztálya gyöngyösi ülésén Bajcsy Endre vonalfőnök előadása 
nyomán ismerkedett meg a Lajosházi szárnyvonal felújítási munkálataival. A vasút
üzem saját dolgozóiból alakította ki a vasútépítő brigádot, s mintegy 15—18 fő
vel, két év alatt sikerült teljesen felújítani, korszerűsíteni a 8,2 km vonalat. Köszö
netüket fejezték ki Buczkó István ny. MÁV-főtanácsosnak, aki az erdei vasutak 
szeretetétől átitatva, sok segítséget nyújtott a gépek és anyagok beszerzéséhez. 

A szakosztály Lentiben tartott ülésén Varga Gellért szakfelügyelő ismertette a 
Zalai EFAG-nál üzemelő erdei vasutak szerepét a termelésben. Az erdei vasutaknak 
nagy szerepük van a faanyagszállításban: ahol csak lehetséges, vasúton szállítják 
a kitermelt faanyagot. Feltáróutakat csak az erdőbe benyúló erdei vasutak mellett 
kiképzett erdei rakodóig építenek, s ahol szükséges, inkább a vasutat hosszabbítják 
meg. A fafeldolgozó üzemek alapanyaggal való ellátását így zökkenőmentesen tud
ják végezni. Nagy súlyt helyeznek vasútjaik felújítására. A vonalbejárás után a 
résztvevők a lenti fűrészüzemet látogatták meg, ahol Andor József igazgatóhelyettes 
ismertette a fűrészüzemben nemrég végrehajtott rekonstrukciót. A tapasztaltakat 
mindkét ülés után Ercsényi Pál szakosztályvezető foglalta össze és kifejezte kö
szönetét a házigazdának a készséges támogatásért. 

* 

Az oktatási és közművelődési bizottság szervezésében, az NYFK erdőgazdasága 
szakmai továbbképzést tartott a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola és 
az ásotthalmi Bedő Albert Erdőgazdasági Szakmunkásképző Intézet tanárai részére. 
A rendezvényen dr. Borsos Zoltán, a kombinát erdőgazdaságának főmérnöke „A ter
mészetszerű, iparszerű, üdülő- és véderdő-gazdálkodás korszerű módszerei" címmel, 



előadással egybekötött gyakorlati bemutatót tartott a kőszegi, szombathelyi és a 
sárvári erdészet területén. Az előadás és bemutató felölelte a nemesítés, szaporító
anyag-termelés, erdőfelújítás, erdőnevelés, erdővédelem, erdőfeltárás, erdőhasználat, 
erdőfenntartás legkorszerűbb munkarendszereit és az ezekre épített termelési rend
szereket. 

A bizottság kibővített ülésén Budapesten, a termelésirányító üzemmérnökképzés 
tantervi irányelveinek társadalmi vitáját végezte. Tóth István megnyitója után 
dr. Herpay Imre, tanszékvezető egyetemi tanár, az EFE erdőmérnöki karának 
dékánja fűzött szóbeli kiegészítést az előre kiküldött tervezethez. A vitában véle
ményt mondott: Bárányi László, Pilíczky Sándor, dr. Tuskó László, Andor József, 
dr. Borsos Zoltán, Czágásch József, dr. Igmándy Zoltán, Cseresznyés Géza, Gulyás 
Imre, Czerny Károly, Molnár István, Bosznai László, Fedor László, Sipos Ferenc, 
Pecséri Ede, Tóth István. Írásban küldött véleményt Tokán László, Bona József, 
Czebei Sándor, Erdős László és Vida László. 

A vita alapján kialakított szempontokat Tóth István, a bizottság vezetője foglalta 
össze. Erdészeti ismeretekkel bíró gépészekre sürgősen szükség van (nem az elne
vezésük a döntő, hanem az oktatott tárgyak aránya és tartalma). Gyakorlattal ren
delkező erdésztechnikusok kerüljenek felvételre, akiket erre a vállalatuk is alkal
masnak ítél. A tematikát ennek figyelembevételével kell módosítani. Az igényfelmé
rést sürgősen el kell végezni úgy, hogy minden fontos feltétel ismertetésre ke
rüljön. E mellett az erdészeti szakközépiskolások gépész szakosodásának lehetősége 
is jöjjön létre a technikusminősítések során. 

* 
Az ,,Erdők a közjóért" szakosztály 33 résztvevővel, Bulgáriába szervezett tanul

mányutat. A tanulmányút keretében a résztvevők megtekintették Szófia kulturális, 
történelmi és turisztikai nevezetességeit. Majd egynapos programmal a Rila-hegység 
erdőgazdálkodását ismerték meg. Az erdőgazdálkodásról a rilai erdészet igazgató
helyettese adott tájékoztatást. Ugyancsak egynapos program keretében a Vitosai 
Nemzeti Park területén tettek kirándulást. Mindkét napon Alexander J. Petkov, 
az Erdészeti és Faipari Minisztérium főosztályvezető-helyettese volt a csoport kí
sérője. 

* 

A műszaki fejlesztési bizottság ülése az erdőrendezési tervek készítésének és in
formációszolgáltatásának fejlesztéséről, az Erdőrendezési Szolgálat által készített 
javaslatát vitatta meg, melynek anyagát a bizottság tagjai előzetesen megkapták. 

A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉBŐL 

A budapesti csoport vezetőségi ülésén 
Csötönyi József titkár tájékoztatást adott 
az MTESZ XIII. küldöttközgyűléséről, 
majd ismertette a csoport negyedéves 
programját. Az időszerű tennivalók mel
lett az 1982. évi munkatervi elképzelé
sekkel is foglalkozott a vezetőségi ülés. 
Ebben hangsúlyt kapott a MEDOSZ köz
ponti közgazdasági és szociálpolitikai 
osztályával való együttműködés. Boross 
György beszámolt a soproni egyetemi tan
évnyitóról. A vezetőségi ülésen vélemé
nyét kifejtette: Holéczy Gézáné, Merkel 
Gábor, S. Nagy László, Pandula Zoltán, 
Sághy István, Vajda Judit. 

A csoport „Nyírségi délutánt" szerve
zett a budapesti erdészklubban. A ren
dezvény keretében Osztrogonácz János, 
a Felsőtiszai EFAG igazgatója „Erdőgaz
dálkodás a Nyírségben", Frankó János, 

az OEE helyi csoport titkára „Egyesületi 
élet a Felsőtiszai EFAG-ban" címmel tar
tott előadást. Az előadásokat követően 
László Sándor, a baktalórántházi erdész
klub titkára ismertette a klub munká
ját, majd levetítette a „Nyírségi erdők, 
tájak, emberek" című színes diasoroza
tot. 

* 

A bajai csoport a Délalföldi EFAG és 
Szeged környékére szervezett tanulmány
útja során a tapasztalatcsere résztvevői 
Kenyeres Pál műszaki vezető kalauzolá
sával előbb megismerkedtek a falemez
üzemmel. Ezt követően Zsibók András
nak, a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet 
vezetőhelyettesének szakszerű vezetése 
mellett gyönyörködtek az új-szegedi bo
tanikus kertben, majd Sándorfalva er
deit, Pusztaszer történelmi emlékeit, vé
gül a fehértói madárrezervátumot tekin-



tették meg. A csoport a Kiskunsági 
EFAG jánoshalmi erdészetének területén 
tanulmányozta a tuskózás, talaj-előkészí
tés, erdősítés módszerét, munkaszervezé
sét és-a minőségi követelményeket, Bog
nár János erdészet vezető „Homoki erdő
felújítások és munkaszervezésük" c. elő
adása nyomán. 

* 

A kecskeméti csoport négy kiküldötte 
Bulgáriában, Vidin térségében, tanul
mányúton vett részt. Megismerkedtek a 
vidini erdőgazdaság munkájával, a sík
vidéki, ártéri és hegyvidéki erdőkkel, 
azok kezelésével, majd a vidini bútor
gyárral. A küldöttség megtekintette Belo-
gradcsikban a híres vadászati múzeumot 
és a Magura-cseppkőbarlangot. A ven
dégek szíves kalauzolását Tódor Andrev 
erdőgazdasági és Emil Lozanov bútorgyá
ri igazgató látta el. 

A csoport 10 jugoszláv szakember ré
szére szervezett tanulmányutat. A vendé
gek Kelebia—Kiskunhalas-—Nyárjas, La
kitelek—Bugac térségében tanulmányoz
ták a Kiskunsági EFAG erdőgazdálkodá
sát Bárányi László igazgató, helyi cso
portelnök szakmai vezetésével. 

A csoport az Építőipari Tudományos 
Egyesület kecskeméti csoportjával „Táj-
és kertépítészet az alföldi városokban" 
címmel, szakmai ankétot szervezett. Ezen 
Göbölös Antal „Közjóléti erdőgazdálko
dás és a településfejlesztés", dr. Szod
fridt István „Természet és természetsze
rű erdőállományok, reliktumok a táj
gazdálkodásban" címmel előadást tartott. 
A résztvevőknek Iványosi András fő
mérnök mutatta be a Kiskunsági Nem
zeti Parkot diavetítés, majd helyszíni be
járás révén. 

* 

A mátrafüredi csoport kibővített ve
zetőségi ülésének két fontos témája volt: 
az eddig végzett munka értékelése, va
lamint a termelőszövetkezeti munkabi
zottság tevékenységének hatékonyabbá 
tétele. A tsz-munkabizottság tevékeny
ségének koordinálásával a vezetőség Mu
rányi Róbert erdőmérnököt bízta meg. 
A soron következő taggyűlésen választ
ják majd meg az újjáalakuló munkabi
zottság tagjait. Az ülésen élénk vita ala
kult ki a tagdíjhátralék megítélésében. 
Az ülés napirendi pontjait Pálos László 
titkár, Fadgyas Kálmán elnök és Enye-
di Ervinné gazdasági felelős terjesztették 
elő. 

* 

A nagykanizsai csoport tapasztalatcse
rét szervezett. Ennek során Szentpéter
földe térségében a nevelővágások kije

lölését. Zalabaksa térségében az erdei
fenyő-állományok erdőnevelési irányelve
it, Zalakomár térségében vágásjelölési 
munkálatokat vitattak meg a résztvevők,. 
dr. Páll Miklós, Zsupanek Lajos, illető
leg Szabó László vezetésével. 

A csoport szervezésében, a városi ta
nács felkérésére, a Zalai 1 EBAG köz
pontjában Várhelyi József igazgató tá
jékoztatta a Nagykanizsa város Tanácsa 
V. B. tagjait „Nagykanizsa város és kör
nyéke jóléti erdei és fejlesztési lehető
ségeik" című előterjesztésről, amely meg
vitatásra került. A vitadélután számos 
hozzászólással, javaslattal, az előterjesz
tés kiegészítésével zárult. 

* 

A pécsi csoport ez évben is megren
dezte már hagyományos lövészversenyét 
Tóth Aladár vezetésével. A koronglövé
szetben első helyezést Haraszti János 
(műszaki erdészet), a második helyezést 
Tóth Ferenc (hetvehelyi erdészet), a har
madik helyezést Könyves Kálmán (sásdi 
erdészet) tagtársunk nyerte el. 

* 

A szegedi csoport az ásotthalmi erdé
szet területére szervezett szakmai be
mutatóján Vida László igazgatóhelyettes 
tartott vitaindító előadást „Fagazdaságunk 
helyzete országosan és a DEFAG-nál" 
témakörben. Az előadást követően Polner 
Frigyesné műszaki vezető szakmai ka
lauzolásával előbb a csemetekertet, majd 
néhány, a fenyőtermelési rendszert 
reprezentáló erdőrészietet tekintettek 
meg a résztvevők, miközben tisztelegtek 
Kiss Ferenc emlékművénél. Ezt a ren
dezvényüket összekapcsolták a nyugdí
jasaik találkozójával. 

* 

A szombathelyi csoport segítőkészen 
csatlakozott a munkák irányításával és 
kivitelével a társadalmi fásítási akcióhoz, 
amelyet a Hazafias Népfront és a MÉM 
hirdetett meg. 

A csoport kerekasztal-beszélgetést ren
dezett Vas megye termelőszövetkezeti er
dőgazdálkodásáról. A vitaindítót Schrödl 
László erdészeti és vadászati felügyelő 
tartotta. Ezt' követően az érintettek élénk 
eszmecserét folytattak a kibontakozás l e 
hetőségéről. Az összejövetelt gyakorlati 
bemutató színesítette, melynek során a 
résztvevők a rátóti mgtsz erdőtelepíté
seivel és ládaüzemével ismerkedtek meg. 

Tanulmányutat szerveztek a Zalai 
EFAG területére. Programjukban szere
pelt a bajcsai csemetekert, a budafai ar
borétum és a lenti fűrészüzem megte-



kintése. A 31 résztvevő igényes, magas 
színvonalú szakmai munkával ismerke
dett meg. 

* 
A tatabányai csoport a MÉM meghí

vására hazánkba látogatott három kubai 
szakember részére (Yvonne Caridad Dia-
go, Ramón Beltran és Lazarro Ramos) 
tanulmányutat szervezett a Vértesi EFAG 
területén. A másfél hetes tanulmányút 
során az erdőgazdaság dolgozói nagy sze
retettel fogadták a küldötteket. A ven
dégek megismerkedtek a Vértes sajátos 
erdőhasználati és erdőtelepítési, erdőmű
velési problémáival. Foglalkoztak a fa
feldolgozási termékek gazdaságos gyár
tásával, piaci lehetőségeivel, az erdő- és 
környezetvédelemmel, a rekonstrukciók 
terveivel, költségszámításaival. Megismer
kedtek Tata, Esztergom és a Duna-ka
nyar nevezetességeivel. Az erdőgazdaság 
kultúrbizottsága a vállalat tatai oktatási 
központjában látta őket vendégül és több 
erdészcsalád is meghívta őket egy-egy 
meghitt órára. 

A vendégek nagy elismeréssel szóltak 
az erdőgazdaság munkájáról, erőfeszíté
seiről, a vendéglátásról és meghívták a 
házigazdákat egy hasonló kubai tanul
mányútra. A tanulmányút vezetője Hen-
zer Antal és László György volt a köz
pont részéről. 

A csoport nyolc tagja Henzer Antal ve
zetésével csehszlovákiai tanulmányúton 
vett részt, a Martimex Külkereskedelmi 
Vállalatnál és a martini erdőgazdaság
nál. Ütjük során erdőgazdasági géprend
szereket tanulmányoztak. 

A soproni Tanulmányi Erdőgazdaság 
területére szervezett tanulmányútjukon 
az erdőművelés gépeivel ismerkedtek dr. 
Káldy József tanszékvezető egyetemi ta
nár készséges vezetése és helyszíni be
mutatása mellett. 

* 

A veszprémi MÉM-csoport és a Veszp
rémi Erdőfelügyelőség szakszervezeti bi
zottsága, 42 fővel szakmai tanulmány
úton vett részt az Ipolyvidéki EFAG te
rületén. Az első napon Vác műemléki 
városközpontját Korbonszky Kázmérné 
erdészetvezető mutatta be. A nagymarosi 
erdészet közjóléti karbantartási gondjai
val Sipos Ferenc erdészetvezető ismertet
te meg a csoportot. Közben meglátogat
ták Kittenberger Kálmán nagymarosi em
lékkiállítását. A királyréti erdészet vi
szonyairól Korbonszky Kázmér erdészet
vezető adott tájékoztatást kötetlen esti 
beszélgetés keretében. Másnap reggel a 

börzsönyi úttörővasúton utazott a cso
port Kismarosig. 

A következő úticél Balassagyarmat volt, 
ahol Tóth Ágoston, a helyi csoport tit
kára üdvözölte a vendégeket és Zorván 
Györgyné erdőművelési előadó volt a kí
sérőjük. A szécsényi erdészet munkáját, 
különös tekintettel a szerkezetátalakítá
sokra, Vadas Ferenc > erdőművelési mű
szaki vezető ismertette. A tanulmány
út a Kossuth-díjas Szabó István szob
rászművész benczúrfalvi műtermében 
tett látogatással folytatódott, majd a so
moskői bazaltömlés megtekintésével fe
jeződött be. 

* 

A szakmai továbbképzés keretében a 
helyi csoportoknál a következő .előadá
sokat tartották. 

BUDAPESTEN: 

Dr. Konecsni István „Budapest gomba
kereskedelme az 1960—1979. években", 
Babos Lórántné—Albert László—Kre-
puska István „Gombászúton Erdély
ben", 
Teszár Tibor „Hazai gombamérgezési 
találkozók tanulságai", 
Kapus Istvánné „Hallucinogén gom
bák", 
Dr. Pagony Hubert „A gyökérrontó 
tapló kártétele Magyarországon", 
Babos Lórántné—Palotás Mihály—Sar-
kadi Zoltán „Gombászúton Finnország
ban, I+-II.", 
Büki Józsefné „Ausztráliai gombák". 
Dr. Törley Dezső ,,A VIII. európai mi
kológus kongresszuson elhangzott elő
adások. I.", 
Mészöly Győző „Parkerdők Magyaror
szágon" (Szakíró—olvasó találkozó ke
retében, a címben jelzett könyve de
dikálásával), 

BAJÁN: ' 

Tokodi Mihály „A kerületvezető, mű
vezető szerepe a termelésirányításban". 
Gerely Ferenc „Szudáni erdészeti ta
pasztalatok", 

BALASSAGYARMATON: 

Dr. Szappanos András „Kocsányos és 
kocsánytalan tölgy és bükk magtermő 
állományok kialakítása", 

EGERBEN: 

Dr. Kovács Jenő „Speciális erdőgaz
dasági gépek hazai gyártásával tőkés 
deviza megtakarításának lehetősége", 



KECSKEMÉTEN: 
Dr. Simon Miklós „A közel két évtize
des nemesnyár és fűz fajtaösszehason
lító kísérletek és termesztéstechnológi
ák értékelése, javaslat a fafaj-összeté
tel célszerű arányaira a tájegységben", 
Tóth Imre „ígéretes nyár- és fűzkló-
nok a Gemenci Állami Erdő- és Vad
gazdaság területén", 

GYÖNGYÖSÖN: 
Szerencsés Imre „A Mátra védett növé
nyei", 
Lala László „A Mátra természetvédel
mi területei", 
Pálos László ..Környezetvédelem", 

NAGYKANIZSÁN: 
Dr. Sólymos Rezső „A fatermesztés idő
szerű kérdései, különös tekintettel az 
erdőnevelésre", 
Tcrondy Kálmán „A gyérítések elem
zése a Zalai EFAG területén", 

PÉCSETT: 
Gáspár-Hantos Géza: „A fafaj megvá
lasztás módszerei és a fafajpolitika ér
vényesítése az erdőgazdálkodási üzem
tervekben". 

SOPRONBAN: 
Sárvári László „Környezeti zajok vár
ható alakulása az üzemek környezeté
ben és a közlekedésben", 

SZEGEDEN: 
Borovits Ferenc „A fakitermelés és fa-
anyagmozgatás gépesítésének helyzete 
Magyarországon", 
Dr. Kőhalmi Tamás ,,Mongólia vad
gazdálkodási feltárása". 

VESZPRÉM (MÉM): 
Schmall Béla ..Az egységes országos 
térképrendszer (EOTR) létrehozása, a 

munkák Veszprém megyei alakulása". 
ifj. Szűcs Imre „Az új földértékelési 
rendszer ismertetése", 
Dr. Kovács Mátyás „Fotogrammetria a 
környezet- és természetvédelem szol
gálatában" címmel. 

Kitüntetés 

Az Elnöki Tanács a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom 64. évfordulója 
alkalmából, kiemelkedő munkássága el
ismeréséül, dr. Királyi Ernőnek, a MÉM 
Erdészeti és Faipari Hivatal vezetőjének, 
a MUNKA ÉRDEMREND arany fokoza
ta kitüntetést adományozta. 

A mezőgazdasági és élelmezésügyi mi
niszter eredményes, jó munkája elisme
réseként, a KIVÁLÓ MUNKÁÉRT kitün-
tést adományozta dr. Fatalin Gyula iro
davezető, a MÉM Erdőrendezési Szolgálat 
dolgozója részére. 

* 

November 6-án, egyesületünk központ
jában, bensőséges keretek között adta át 
dr. Váradi Géza, a MÉM EFH vezető
helyettese, egyesületünk alelnöke Riedl 
Gyulának, az egyesület műszaki titkárá
nak a művelődési miniszter által ado
mányozott SZOCIALISTA KULTÚRÁÉRT 
kitüntetést. 

Riedl Gyula az OEE igen értékes, 
húszezer kötetes könyvtárát közel 25 éve 
féltő gonddal kezeli. Sokat fáradozott a 
könyvállomány megmentéséért és annak 
gyarapításáért. Az egyesületi csoportok 
útján széles körben eredményesen irá
nyította az erdészeti ismeretek elterjesz
tését a szakmai műveltség fokozása ér
dekében. Példamutatóan tevékenykedett 
a hagyományok és a szakma nagyjai em
lékének ápolásában. Több évtizedes, fá
radhatatlan munkássága során sokat tett 
a szakmai kultúra és tájékoztatás ügyéért. 

A Z EKDÖ S Z E R K E S Z T Ő B I Z O T T S Á G A . E l n ö k : dr. Sólymos Rezső, a mezőgazdaság i t u d o m á n y o k 
(erdészet) doktora , Budapes t : f ő m u n k a t á r s : Jérőme René, Budapes t . T a g o k : dr. Balázs István, 
Rudapes t ; Bánszegi József, K e m e n c e p a t a k ; dr. Bondor Antal, Budapes t ; dr. Berdár Béla, B u d a 
pest ; Botos Géza, D e b r e c e n ; Cebe Zoltán, S z o m b a t h e l y : Csötönyi József, Budapes t ; Deák István, 
Tamás i ; Erdős László, Budapes t ; dr. Firbás Oszkár, S o p r o n ; Gáspár-Hantos Géza, Budapes t ; 
Hajak Gyula, Budapes t ; dr. Herpay Imre, a mezőgazdaság i t u d o m á n y o k (erdészet) kandidá
tusa, S o p r o n ; dr. Járó Zoltán, a mezőgazdaság i t u d o m á n y o k (erdészet) kandidátusa, Budapes t ; 
dr. Káldy József, a mezőgazdaság i t u d o m á n y o k (erdészet) kandidátusa, S o p r o n ; dr. Kecskés 
Sándor, a műszak i t u d o m á n y o k doktora , S o p r o n ; Keszthelyi István, Budapes t ; Király Pál, B u 
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