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GYÉRÍTÉS! MUNKARENDSZEREK JELLEMZŐI 

A fejlesztési tervek készítésénél, amikor arról kell dönteni, hogy milyen fa
kitermelési munkarendszereket alkalmazzunk, illetve az egyes munkarendsze
rekben milyen nagyságrendű gépeket üzemeltessünk, szükségünk van valami
lyen értékelő módszerre, amely egyúttal az összehasonlíthatóságot is lehetővé 
teszi. 

Egyik ilyen lehetséges, a gyérítési munkarendszereknél is alkalmazható eljá
rás az, hogy a döntéstől a szállításig terjedő munkafolyamat szakaszainak meg
határozzuk, majd munkarendszerenként, munkarendszer-változatonként össze
gezzük a műszaki-gazdasági mutatóit. A legfontosabb ilyen mutatók a terme
lékenység, az élőmunka-ráfordítás, a fajlagos költség, a fajlagos eszközérték, 
az egy főre eső eszközérték, az eszközhatékonyság és a beruházási igény, de 
ugyanígy meghatározható a fajlagos üzem- és kenőanyag-költség, a fajlagos 
energiaszükséglet és így tovább. A műszaki, a gazdasági és esetenként a bioló
giai hatások ilyen együttes, egységes és objektív alapokon álló értékelése segít
ségével a feladatokhoz legjobban igazodó munkarendszerék választhatók ki, i l
letve az adott munkarendszerben meghatározhatók az üzemeltetés optimális 
körülményei. 

A VIZSGÁLAT 

A munkarendszerek sorozatelemzése folyamán igyekeztünk olyan rendsze
rek modelljeit összeállítani, amelyek a jelenleg is üzemelő géptípusokkal kiala
kíthatók, esetenként a szükséges gépek külföldön pillanatnyilag beszerezhetők. 
Külön törekedtünk arra, hogy a vizsgálatba bevont gépekkel kapcsolatban leg
alább hazai kísérleti tapasztalatök álljanak rendelkezésre. 

Elemzéseinket négy jellemző állománykategóriában végeztük el, az első két 
kategória gyérítési méretű, a második kettő véghasználati méretű állományokat 
foglalt magába. A z állománycsoportok felvételével azt igyekeztünk elérni, hogy 
a munka tárgyát jelentő faegyedek méreteivel és hektáronkénti darabszámával 
jellemezzük és vizsgálatainkba bevonjuk az erdőművelési és a fahasználati fel
adatok eltérő körülményeit. A következőkben a gyérítési méretű állományok
ban alkalmazható munkarendszerekkel kapcsolatos néhány általánosítható ta
pasztalatot ismertetünk. 

A VIZSGÁLATI TAPASZTALATOK 

Megvizsgáltuk az egyes munkarendszer-változatok valódi gépesítettségi szá
zalékát az összes gépi műveleti normaidő és az összes élőmunka-ráfordítás v i 
szonyának kimunkálásával úgy, hogy a motorfűrészes munkát is kézi eszközös 
termelésnek tekintettük. Ezen mutató változásának függvényében ábrázoltuk 
az élőmunka-ráfordítást az 1. ábrán. Természetesen megmutatkozik a kisebb 
gépesítettségi százalékhoz tartozó nagyobb élőmunka-ráfordítás, és ha az ösz-
szefüggések vizsgálatába az egy főre eső eszközértéket is bevonjuk, olyan függ
vényhez jutunk (ennek csak az egyenletét írtuk fel) , amelynek elemzése le
hetővé teszi az egyes munkarendszer-változatok gépesítettségi szintjének beha
tárolását is. 

Itt jegyezzük meg, hogy nemcsak ezen az ábrán, hanem az összes többi ösz-
szefüggést bemutató grafikonon is feltüntettük a kapcsolatot leíró, regresszió-



analízissel meghatározott függvényt. A regressziós koefficiens minden esetben 
meghaladta a 0,9 jet, azaz jól megalapozott összefüggésekről van szó. 

A munkarendszer-változatok hatékonyságának vizsgálata során igen szoros 
kapcsolatok mutatkoztak a legfontosabb műszaki-gazdasági mutatók között. 
A két legfontosabb parciális hatékonysági mutató a termelékenység vagy élő-
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munka-hatékonyság, valamint az eszközhatékonyság. Ezek alakulását elsősor
ban az egy főre jutó eszközérték, vagyis a műszaki-technikai felszereltség szín
vonala határozza meg. 

A 2. ábrán az 1 m 3 megtermelt választékra jutó élőmunka-ráfordítás ala
kulását tanulmányozhatjuk az egy főre jutó eszközérték függvényében. Lát
ható, hogy kb. 400—500 ezer Pt/fő eszközértékig erősen, később mérsékelteb
ben csökken a köbméterenkénti élőmunkaigény. Érthető módon az előbbi ösz-
szefüggéshez hasonlóan alakul az 1 m 3 -re eső összes bérköltség is, amelyet a 3. 
ábrán mutatunk be. Ezt igazolja az utóbbi két függvényben a kitevők azonos
sága is. 

Ábrázoltuk a fajlagos eszközérték alaklását is az egy főre jutó eszközérték 
függvényében. Ez a kapcsolat azt mutatja be, hogy milyen mennyiségű tárgyia
sult munka megy át a megtermelt erdei választék egy köbméterébe. A 4. áb
rán látható, hogy ez az érték a műszaki fejlesztés hatására egyenletesen nö
vekszik. A z előzőekből következik, de az 5. ábrán jobban értelmezhető a ter
melékenység és az eszközhatékonyság alakulása a műszaki felszereltség függ
vényében. A termelékenység mintegy 300 ezer Ft/fő eszközértékig rohamosan 
nő, bár még ez után is közeli lineáris növekedést mutat, szemben a 100 ezer Ft 
eszközértékre jutó évi megtermelt választékok mennyiségével, amely 1 millió 
Ft/fő fölött szinte megáll. 

A termelékenységet a géprendszerek beruházási költségeinek függvényében 
vizsgálva megerősíthetjük az előbb elmondottakat, hiszen a 6. ábráról látható, 
hogy a gépesítettségi szint növekedésével a termelékenység már csak egyre 
nagyobb többletberuházással fokozható. 

A 7. ábrán a teljes hatékonyság változása figyelhető meg az élőmunka-ráfor
dítás és az eszközökkel kapcsolatos fajlagos költségek összegeként. Ezt is a mű
szaki felszereltség függvényében ábrázoltuk, és mert a fajlagos önköltség a 
tényleges hatékonyság reciproka, így itt magától értetődően a minimális ösz-
szes költség körüli változatok jelentik a legkedvezőbb megoldást. A z önköltség 
és a hatékonyság szempontjából optimális műszaki felszereltség, azaz a költ
ségminimumot adó műszaki színvonal gyérítéseknél a 100—150 ezer Ft/fő ér
téknél adódik. A további műszaki fejlesztés az ábra tanúsága szerint az együt
tes költség határozott növekedését eredményezi. A tendencia szükségszerűen 
alakul így, az egyik erőforrásnak egy másikkal történő túl nagy ütemű kivál
tása következményeként. A z optimumnak a magasabb műszaki színvonal felé 
való kívánatos eltolódását csak az élő- és holtmunlka költségarányának módo
sulása eredményezheti. Nem lényeges, hogy a gépek ára csökken vagy a bér-
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költségek nőnek, a fontos csak annyi, hogy az élő- és a holtmunka költségeinek 
aránya az élőmunka javára változzék. 

A termelés mennyiségét elsősorban a munkarendszer-változatokban foglal
koztatottak létszáma és az eszközérték nagysága határozza meg azonos állo
mányviszonyok és választékösszetétel mellett. Ezért mind a négy említett ál
lománycsoportra meghatároztuk a: 
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alakú, ún. termelési függvények paramétereit a darabnagyság szerepének pon
tosabb tisztázása céljából (ezt a vizsgálatot elsősorban dr. Rumpf J. kutatásai 
alapján végeztük). 

A két független változós függvény független változói a munkarendszer-vál
tozatban alkalmazott létszám és az eszközérték, a függő változó a termelés 
évi mennyisége. A számításokat elvégezve a következő konkrét termelési függ
vényeket kaptuk: 

I . állománycsoport: QÖ = 52,6 2 •  Lg'17 • /?'4200' 
I I . állománycsoport: QÖ= 64,22 - Lg' 8 3 ' 9- / J ' 3 6 7 4 ' 
I I I . állománycsoport: QÖ = 97,79- L° ' 8 5 2 3 - J?'28'1' 
IV. ál lománycsoport: Q8= 188,01 • LT™- 7° , 1 9 2 s" 
Látható a függvényekből, hogy a létszámhoz tartozó kitevő degresszíven nö

vekszik, míg az eszközértéké közel lineárisan csökken. A kitevők azt mutatják 
meg, hogy a hozzájuk tartozó alap 1%-os növelése hatására, a másik erőforrás 
állandó értéke mellett, a termelés mennyisége hány százalékkal nő, azaz a ki
tevők itt a létszám és az eszközök átlagos hatékonyságára utalnak. 

A kitevőket vizsgálva azt látjuk tehát, hogy vékony állományokban az élő
munka hatékonysága kisebb, azaz a kézieszközös termelés kevésbé hatékony 
mint méretesebb állományokban. Emlékeztetünk arra, hogy az I—II . állomány
csoportba tartoznak a gyérítési méretű állományok. Ezzel szemben a gépi tech
nika, a magasabb szinten gépesített változatok a leghatékonyabban a gyéríté
sekben üzemeltethetők. Úgy tűnik, hogy a gyérítésekben alkalmazott gépek 
sajátosságaiknál fogva jobban állják a versenyt a kézieszközös termeléssel 
mint a véghasználat gépei, hiszen az utóbbi esetben az élőmunka feltételei 
és teljesítményviszonyai is kedvezőbbek. A két kitevőt együtt vizsgálva azon
ban azt látjuk, hogy minden állománycsoportban még mindig az élőmunka
ráfordítás egységnyi növelése eredményezne nagyobb termelésnövekedést. Ösz-
szességében mégis azt mondhatjuk, hogy a gépesítéssel elsősorban a gyérítések 
területén célszerű nagyobb arányban előrelépni. Ugyanakkor azonban az élő
munka hatékonyságának állománycsoportok szerinti növekedése a tömeg-darab 
törvény kedvező hatását látszik igazolni. 
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