
és az ipartelepítéssel összefüggő általános követelmények figyelembevé
telével — elsősorban az észak-magyarországi telepítést indokolt előtérbe 
helyezni. 

A fa- és fatermék-kereskedelem fejlesztése érdekében szervezettebbé 
kell tenni a faanyag-gazdálkodást, s főként javítani kell a termelők és a 
felhasználók közötti kapcsolatokat. Emellett bővíteni kell az ÉRDÉRT 
Vállalat tuzséri telepének kapacitását. 

• 

A kitűzött célok megvalósítása érdekében feladataink vannak, még 
inkább lesznek a szakemberképzésben, a kutatásban és az állami irányí
tás fejlesztésében. Az előirányzott műszaki fejlesztés ugyanis a dolgozók 
szakmai felkészültségének számottevő növelését, mindenekelőtt a szak
munkás- és a betanítottmunkás-képzés fejlesztését teszi szükségessé. 1990-
re az erdőgazdálkodásban legalább 6500 főre (az 1976. évi 4000 főről) kell 
növelni a képesített szakmunkások számát, a képesített betanított mun
kásokét 8000 főről 12 500 főre, míg az elsődleges faiparban 1400 ül. 1800 
fővel kell a képesített munkások számát emelni. 

A kutatásban növelni kell a gépesítési és az ökonómiai kutatásokat, 
valamint a fahulladék vegyi-mikrobiológiai feldolgozásával kapcsolatos 
nemzetközi feltáró-kutató munkát és a faipari — többek között az ész
szerű épületasztalos-ipari felhasználással és minőségi termeléssel össze
függő — kutatásokat. 

A felvázolt fejlesztési célok eszközigényét is kimunkáltuk. Bízunk ab
ban, hogy ezek a fejlesztéshez rendelkezésre fognak állni. Ahhoz, hogy 
mindezeken túl az állami irányítás is hatékonyabban segítse a termelés 
fejlesztését, állásfoglalással rendelkezünk az irányító szervezet fejlesz
tésére is. 

És bízom abban is, hogy a közgyűlés, ennek minden egyes résztvevője 
egyetért a célokkal és a célokhoz vezető módokkal, s ennek megfelelően 
megvalósításukat egyesületünk tagsága maradéktalanul támogatja. 

CSANÁDI BÉLA: 

TÁJÉKOZTATÓ A MECSEKI EFAG MUNKÁJÁRÓL 

A Mecseki Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság 1955-ben szerveződött, ma 23 
éves. Összes területe 61 ezer hektár, ebből 59 ezer az erdő. Erdőterületünk 
élőfakészlete 13 millió m 3 , az egy hektárra eső átlagos fatömege 210 m 3 . A főbb 
fafajok területaránya: tölgy 34%, gyertyán 18%, cser 13%, bükk 12%, akác 
8%, kőris 2%, egyéb kemény 3%, hárs 3%, nyár-fűz 3%, fenyő 4%. 

A vállalat szervezeti felépítése 

Vállalatunk az ügyrend szerint a vállalati részlettervekben meghatározott 
feladatait a következő szervezetben hajtja végre: a központ, nyolc üzemi erdé
szet, egy műszaki erdészet és egy önálló fafeldolgozó üzem. A központban 



közvetlenül az igazgatónak alárendeltek: a titkárság, a személyzeti és oktatási 
csoport, az igazgatási csoport, az elemző és ellenőrző csoport, valamint a vadá
szati előadó. A termelési igazgatóhelyettes alá rendelt csoportok: a fahaszná
lati, a fafeldolgozási, az erdőművelési, az értékesítési, a műszaki, a fejlesztési 
és üzemszervezési, a munkavédelmi és szoc. politikai, valamint a terv- és 
munkaügyi csoport. A gazdasági igazgatóhelyettes alá rendelt csoportok: a 
számviteli, a pénzügyi, valamint a leíró és a gazdasági csoport. A felsorolás
ból látható, hogy erdőgazdaságunk a vezetési áttétel egyszerűsítése végett cso
portszervezetben dolgozik. A központi dolgozók létszáma: 73, a vállalat összes 
alkalmazotti létszáma: 333. 

Üzemi erdészeteink az erdők elhelyezkedéséhez alkalmazkodott, kialakult 
földrajzi és gazdasági egységek. Területük 6000—^9800 hektár között változik. 
A műszaki erdészet önálló szervezeti egység pécsi székhellyel. Feladata a már 
kialakult erdészeti javító bázisok mellett elsősorban a gépfelújítás. Hozzá tar
tozik továbbá a magas- és mélyépítés is. Önálló gazdálkodási egység a hosszú-
hetényi fafeldolgozó üzem 1974. január 1. óta. Termelési értéke túlhaladta a 
80 millió Ft-ot, ami általában a másfélszerese a hagyományos erdészetekének. 

A főbb üzemágak 

A fahasználati üzemág kisegítő üzemágaival együtt az állandó munkáslét
szám 47%-át foglalkoztatja. A vállalati halmozott termelési érték 46%-át adja. 
A feladatok elvégzéséhez a vállalati bértömeg 37%-át igényli, s ennek alapján 
1977-ben 42 millió Ft-os ágazati nyereséget hozott. Az érvényes üzemtervi elő
írás 320 ezer m 3 fakitermelés. 1977-ben 312 ezer m 3 -t termeltünk. Iparifa-ki-
hozatalunk 65%. 

A fakitermelést, a 'kitermelt fa mozgatását saját gépeinkkel hajtjuk végre. 
Ennek érdekében 227 Stihl motorfűrészt, 58 darus gépkocsit, 50 traktort, 13 
speciális erdészeti traktort (LKT 75, ill. 80), 2 Timberjack forwardert, 1 Tim-
berjack közelítő traktort, 3 Cambió kérgezőgépet, 11 önálló rakodógépet és 71 
fogatot foglalkoztatunk. 

Az egyes fahasználati műveletek gépesítettségi foka: döntés, darabolás 99%, 
kérgezés 51%, közelítés, kiszállítás 58%, szállítás 99%, rakodás 47%. 

A fafeldolgozás gazdaságunk ma még második jelentős ágazata, hat erdé
szetünknél nyolc fafeldolgozó üzemben, valamint az önálló hosszúhetényi üze
münkben folytatjuk. 1977-ben 51 ezer m 3 gömbfát dolgoztunk fel, a vállalat 
összes dolgozóinak 16,6%-ával, a vállalat halmozott termelési értékének 27%-át 
hozva létre, a nyereség 30 millió Ft volt. A feldolgozott 51 ezer m 3 gömbfából 
29 300 m 3 kész- és félkész terméket állítunk elő. A főbb termékek aránya: fű
részáru 32%, bányabélésanyag 19%, fríz 13%, palettaelem 10%, talpfa 9%, 
bútorléc 4%, egyéb 13%. Ezekből 34 millió Ft exportbevételünk is volt. 

A fatermesztési üzemágban erdőfelújítás érdekében évente átlag 800 hektár 
területen végzünk talaj-előkészítést. Ebből elsősorban sík vidéken 300 hektár a 
gépi pásztás, de végzünk már ilyet a hegyvidék enyhébb lejtőin is. Éves erdő
sítési feladatunk átlagosan 600 hektár. Fokozatosan előtérbe helyezzük a tág 
hálózatú, méretes anyaggal történő ültetést. Ápolási feladatunk évente átla
gosan 3000 hektár. Mivel a vegyszeres ápolás nem hozta a kívánt eredményt, 
visszatértünk a mechanikus és a gépi ápoláshoz. Utóbbit elsősorban a pásztá-
san előkészített területen alkalmazzuk. Évente átlagosan 550 hektár befejezett 
erdősítést adunk át. Tisztítási feladatunk 950 hektár, amelynek 60—70%-át 
géppel végezzük. Évente 8—10 km vadvédelmi kerítést építünk. Végzünk még 



Csanádi Béla, a Mecseki EFAG igazgatója 

kb. évi 350 hektár vegyszeres védekezést is. Erdőfelújítási hátralékunk nin
csen. Erdőtelepítés vonatkozásában erdőgazdaságunk elsősorban a kezelésében 
levő kis aranykoronája mezőgazdasági földeket erdősíti be. V. ötéves tervi fel
adatunk 400 hektár, a mai napig végrehajtottunk 250 hektárt. 

A csemetetermelés korszerűsítésére és a csökkenő munkaerő ellensúlyozá
sára ütemtervet dolgoztunk ki a kisüzemi kertek felszámolására, és a nagy
üzemi kertek szociális és technikai berendezéseinek kialakítására. Működő 
csemetekertjeink összterülete 92 hektár: a bolyi 46 hektár (szakosítva cserje és 
tölgy termelésére), a vitézi 15 hektár (fenyőtermesztésre), a gürüi 5 hektár (éger 
és platán termesztésére), a csányoszrói 25 hektár (fűz-, nyár-, tölgytermesztésre), 
a piroskunyhói 1 hektár (luc- és vörösfenyőre). Összesen 19,5 millió csemetét 
nevelünk, amelyből 7,5 millió fenyő, a többi lombos. Saját szaporítóanyag
szükségletünk évi 7 millió, a többivel ellátjuk a megye különböző szektorait, 
sőt adunk el társgazdaságoknak is. Exporttevékenységet is folytatunk kb. 1,5 
—2 millió Ft nagyságrendben. Ezt fokozni kívánjuk. A termelési érték 11 mil
lió Ft körül mozog, múlt évi ágazati eredmény 3,2 millió Ft volt. 

Üzemi vadgazdálkodást négy erdészetünkben folytatunk: a vajszlói erdé
szetben 12 600 hektáron, a sellyei erdészetben 15 600 hektáron, sásdi erdészet
ben 10 800 hektáron és a pécsváradi erdészetben 7400 hektáron. 1977-ben 18 
millió Ft termelési értéket értünk el. Évente 500—550 db szarvast, 350—400 db 
őzet és 200—250 db vaddisznót lövünk ki. A kilőtt szarvasbikából 105 db volt 
díjazott. A külföldi bérlelövés 1977-ben 15 millió Ft exportárbevételt eredmé
nyezett. A vadgazdálkodás fejlesztése érdekében a nagy értékű szarvaspopu
láció megvédésén túlmenően saját fácántenyésztést tervezünk. 

Vállalati eredmények 

Vállalatunk munkáját, fejlődését az alábbi néhány számmal vázolom: 
1975. 1977. 

Halmozott termelési érték 
Teljes termelési érték 
Vállalati eredmény 
Átlagos eszközérték 
összes foglalkoztatott létszám 

343 millió Ft 
255 millió Ft 
44 millió Ft 

288 millió Ft 
2190 fő 

469 millió Ft 
320 millió Ft 

61 millió Ft 
388 millió Ft 

2200 fő 



ebből állandó fizikai létszám 1134 fő 
343 fő 

66 millió Ft 

1255 fő 
333 fő 

76 millió Ft 
alkalmazotti létszám 

Felhasznált bértömeg 
Átlagkeresetek alakulása 

állandó fizikai dolgozók 33 700 Ft 
36 900 Ft 

116 500 Ft 

37 200 Ft 
43 200 Ft 

145 500 Ft 
.alkalmazotti dolgozók 

1 főre jutó term. érték 
Exportértékesítés 69 millió Ft 46 millió Ft 

Termelési feladatainkat 250 fő szakmunkással, 810 fő betanított munkással 
és 680 fő segédmunkással hajtottuk végre. Az V. ötéves terv szociális elő
irányzatainak teljesítését az eltelt két év eredménye alapján biztosítottnak lát
juk. Előirányzatunk 53 millió Ft, amelyet 1977. év végéig 28 millió Ft-tal tel
jesítettünk. 

Fejlesztési célkitűzéseink 

Szaporítóanyag-termelés: erdőgazdaságunk elsősorban lombcsemete-terme
léssel foglalkozik, ennek megfelelően a fejlesztési célkitűzéseink közé tartozik 
a lomb-, illetve fenyőcsemete gépi kiemelése, osztályozása és kötegelése. A 
komplex gépesítést az Egedal gépsortól várjuk. 

Fatermesztés: a természetes felújítás pozitív hatását vállalatunk élvezi. A 
továbbiakban is maximálisan élni akarunk ezzel a felújítási lehetőséggel. Ahol 
nincs mód rá, ott a gépi pásztás talaj-előkészítést tovább növeljük. Ezzel ter
mészetesen együtt jár a rotációs kaszával való ápolás is. A vegyszeres ápolást 
a kis eredmény és a nagy költség miatt visszaszorítjuk. 

Fakitermelés: a fakitermelés vállalati fejlesztésünk legexponáltabb területe 
az élőmunkaerő-hiány, a mostoha viszonyok, a veszélyes üzem miatt. Jelenleg 
ez a legnagyobb ágazatunk, volumenének fenntartása is nagyon komoly fej
lesztést igényel. 1980^ra évente 30 ezer m 3 (20 ezer erdei, 10 ezer m 3 fafeldol
gozási) aprítékot készítünk. Alapgépéül a Morbarc-ot választottuk. További 
fejlesztési célkitűzésünk 1980-ra a szállítható hosszban termelt 50 ezer m 3 fa 
feldolgozása. 

Fafeldolgozás: 1980-ra a fafeldolgozást úgy kell évi 60 ezer m 3-re növelni, 
hogy közben csökkenjen az itt dolgozók száma és a meglevő kisüzemek száma. 
Ez úgy biztosítható, hogy a két nagyobb üzemünkben Hosszúhetényben, illetve 
Vajszlón, a kis teljesítményű lengyel keretfűrészeket nagyobb teljesítményű 
és üzembiztosabb keretfűrészekkel cseréljük ki. El kell érni, hogy a termelt 
választékoknak legalább 10%-a bútoralkatrész legyen. 

A fenti három nagy ágazat fejlesztése csak akkor oldható meg eredménye
sen, ha 1979 végére befejezzük pécsi műszaki erdészetünk teljes korszerű
sítését, ezzel jelentősen emeljük a felújító és javító bázis színvonalát is. A gaz
daságos és hatékony szállítás érdekében évente kb. 5 km új bekötő utat kell 
építeni és régi útjainkon mintegy 10 km korszerűsítést kell végrehajtani. Végül, 
nagyon fontos elsősorban vállalati továbbképzés keretében a fejlesztést meg
valósító szakmunkások arányának további emelése. 

Vállalati feladataink nagyok, végrehajtásukhoz rendelkezünk elég szakkép
zett és fegyelmezett dolgozóval. Vállalatunk dolgozói magukénak vallják cél
kitűzéseinket és jól dolgoznak, bizonyítja ezt a vállalat életében nekünk ítélt 
nyolc Élüzem kitüntetés, két Minisztertanács—SZOT Vándorzászló, a három 
Kiváló Vállalat cím és a négy oklevél. Ezek az eredmények a további haté
kony munka elvégzésére is köteleznek bennünket. 


