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lezés az eddig megszokott módon tör-
ténhetett. A szoftver problémái közül
említést érdemel:

– az adatgyûjtô kezelésének pontat-
lansága miatti programzavar,

– nyomtatási nehézségek,
– lassú faanyagkiadás.
A rendszer további fejlesztésére is

határozott elképzeléseink vannak. Az
informatikusok megvalósíthatónak
tartják azt az igényt, miszerint a terepi
adatgyûjtô faállományok élôfakész-
letének meghatározásánál is eredmé-
nyesen alkalmazható lenne, sôt telefo-
nos kapcsolat segítségével az adatok
tetszés szerinti idôpontban továbbítha-

tók akár a Nyírerdô Rt. központi rend-
szeréhez.

Elmondható, hogy a rendszer mûkö-
dik, fejlesztési stádiuma megfelel eddigi
céljainknak. Jelenleg a többi csoporto-
san köbözendô választékokra is kiterje-
dô szoftverfejlesztés van folyamatban.

Még ez évben megkezdjük Bakta-
lórántházi Erdészetünk felszerelését a
szükséges technikai eszközökkel és a
betanítás után, legkésôbb a 2002. év
elején, megkezdôdik a rendszer üzem-
szerû használata ennél az erdészetünk-
nél is. Ezzel egy idôben a Vonalkód
Rendszerház Kft. megkezdi a rendszer
kereskedelmi forgalmazását.

Összefoglalás
A faanyag számbavételét havi rend-
szerességgel ma már nem lehet tarta-
ni. A piaci igényeknek való megfele-
lés naprakész készletismeretek nélkül
lehetetlen. A számbavétel és a leszá-
molások gyakoriságának növelésével
viszont kerületvezetôink tô melletti
irányítási munkája szinte lehetetlenné
válik. Így több, mint kötelességünk a
manuális munkák egyszeri, idôtakaré-
kos és pontos elvégzésének eszköz-
rendszerét kifejleszteni és kézbe adni.

Kép és szöveg: Ivánczi József (VRH)
Szalacsi Árpád (Nyírerdô Rt.)

Általános szakmai vélekedés szerint
erdôgazdálkodásunk vállalkozók által
nyújtott szolgáltatások igénybevételén
alapul. E sommás megállapítás viszont
az eszközpark tulajdoni és üzemeltetési
viszonyainak (1. és 2. sz. melléklet)
vizsgálata alapján nem helytálló, a kép
ennél sokkal árnyaltabb.

A Nyugat-Magyarországi Egyetem
Géptani Tanszéke az elmúlt évben meg-
kísérelte összeállítani az erdôgazdálko-
dás gépkataszterét. E felmérés húsz rész-
vénytársaságra, a velük kapcsolatban ál-
ló vállalkozói körre, valamint az elérhe-
tô, géppel rendelkezô magántulajdonú
erdôgazdálkodókra terjed ki. E felmérés
bázisa olyan széles, hogy annak alapján
biztonsággal állítható az, hogy a tulajdo-
ni és üzemeltetési viszonyok felmérés
szerinti aránya a teljes eszközállományra
nézve is elfogadható pontosságú.

Az 1. sz. melléklet az összes gép
megoszlását mutatja be tulajdonlás és
üzemeltetés szerint. Ennek alapján
megállapítható, hogy az állami tulajdo-
nú részvénytársaságok az összes esz-
köz 44 százalékát birtokolják, és ebbôl
42 százalékot saját maguk üzemeltet-
nek. (Az olcsó motorfûrészek nélkül e
mutatók 55 és 52 százalék.)

A 2. sz. melléklet a nagy értékû esz-
közök megoszlástá mutatja be tulajdon-
lás és üzemeltetés szerint. A felmérés
alapján – a teljesség igénye nélkül –
többségében e kategóriába tartoznak a
nyugati gyártmányú univerzális trakto-
rok, tuskókiemelô és forgácsoló gépek,
nehéz tárcsák, egyes csemetekerti gép-
sorok, a közelítés és kiszállítás eszkö-
zei, darus gépkocsik, rakodógépek,
kérgezô és hasító gépek, kötélpályák,
valamint az útépítés alapgépei.

A kimutatás alapján az állami szektor
a nagy értékû eszközöknek 92 százalé-
kát birtokolja, melybôl 21 százalékot
vállalkozásba adva mûködtet.

A jövôben e mutatók feltehetôen to-
vább billennek az állami szektor javára,
mivel az olcsó MTZ és Zetor traktorok
kiöregedésével – melyek aránya az uni-
verzális traktorok között 72 százalék –
az erôgépek nagy része már nagyértékû
gép lesz (Valtra/Valmet, Magnum,
Steyer stb.).

A 3. sz. melléklet a viszonylag olcsó
motorfûrészek nélküli eszközpark átla-
gos korát mutatja be tulajdonlás és üze-
meltetés szerint. E tekintetben a kép
gépcsoportonként vizsgálva ugyan nem
mutat azonos trendet, de ennek ellené-
re a diagramból két alapvetô következ-
tetés biztonsággal levonható. Az eszkö-
zök átlagos életkora meglehetôsen ma-

gas, aminek következtében az erdôgaz-
dálkodás mûszaki színvonala, valamint
a termelés biztonsága a kívánatostól el-
marad. Másrészt a részvénytársasági fi-
nanszírozású (RR és RV) gépek átlagos
kora jóval alacsonyabb a vállalkozói
kör gépeinél, ami ez utóbbiak tôkesze-
génységére utal.

Fentiek alapján úgy tûnik, hogy a
termelés biztonsága érdekében az álla-
mi szektor egy stratégiai gépparkot (a
nagy értékû eszközökön túl sok erôgé-
pet is) birtokol, melyet ma jórészt saját
maga is üzemeltet. A jövôt illetôen a
vállalkozói üzemeltetés (RV) aránya fel-
tehetôen tovább fog növekedni, de ez –
a tulajdonjogból kifolyólag – az állami
szektor mûködésének biztonságát nem
fogja veszélyeztetni. A részvénytársasá-
gi tulajdonú és vállalkozói üzemelteté-
sû struktúra az adott körülmények kö-

Vállalkozói erdôgazdálkodás

1. sz. melléklet. Erdôgazdálkodásban foglalkoztatott gépcsoportok százalékos megoszlása tu-
lajdonlás és üzemeltetés szerint
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zött mindkét fél számára elônyös, mivel
a vállalkozó tôkeszegénységébôl faka-
dó beruházás finanszírozási probléma
áthidalása mellett az állami szektor szá-
mára kényelmes és viszonylag olcsó
megoldást kínál.

Egy 1999. évi felmérés szerint a nyil-
vántartásba vett 22 ezer erdôgazdálko-
dóból mindössze 7 magántulajdonú
vállalkozás üzemi területe haladta meg
az 1500 hektárt. (Egyébként a földtör-
vény bizonyos engedménnyel 2500
hektárban maximálja a haszonbérlet
felsô határát.) Az üzemi területek nagy-
fokú elaprózottságából következik,
hogy a magánerdô-gazdálkodói kör je-
lentôs mennyiségû és különösen
nagyértékû eszközállomány birtoklásá-
ra nem rendezkedhet be. Ez pedig azt
jelenti, hogy a magánszféra a gazdálko-
dás során arra az eszközbázisra kíván

hagyatkozni, melynek meghatározó
mértékben az állami szektor a tulajdo-
nosa. A kapacitások szûkössége – mely
a magánerdô-gazdálkodás jogi mûkö-
dôképességének javulásával csak nôni
fog –, valamint az eszközök várható je-
lentôs megdrágulása a magánerdô-gaz-
dálkodás jövôbeni teljes kiszolgáltatott-
ságát vetíti elô.

Ezt elkerülendô, egy integrátori há-
lózat keretében a magánszférának is ki
kell építenie a stratégiai gépparkját. En-
nek csírái a gazdálkodói struktúrában
már jelen vannak, de a hálózattá fejlesz-
tést részben a támogatási rend fogyaté-
kosságai, részben az integrátorok men-
talitása nehezíti.

E témában az érdekeltek bevonásá-
val az Erdészeti Hivatal már több kon-
zultációt tartott, melyen az integrátorok
– az állami szektorra való hivatkozással

– arra az álláspontra helyezkedtek,
hogy jelentôs eszközparkot nem kíván-
nak tartani, ehelyett – mintegy
logisztikai központként mûködve – al-
vállalkozókkal kívánnak dolgoztatni.

Cikkemmel arra kívánom felhívni az
integrátorok figyelmét, hogy álláspont-
jukat téves helyzetelemzés alapján ala-
kították ki.

Bartha Pál

Pályázati lehetôség
vadászatra jogosultak
számára

Vadászház és szolgáltatásbôvítés
a vidékfejlesztési program részeként
Még az elmúlt évben jelent meg, de a
2002. évi vadgazdálkodási év tervezése
során a vadászatra jogosultak figyelem-
be vehetik és pályázatot nyújthatnak be
a vidékfejlesztési célelôirányzatok kö-
zött szereplô alábbiakban megfogalma-
zott tevékenységekre:

Tájjellegû építészeti értékkel rendelke-
zô, legfeljebb 20 fô elszállásolását bizto-
sító szálláshely (vadászház, horgászta-
nya, turistaház stb.) építészeti felújításá-
hoz, komfortfokozatának fejlesztéséhez.

Tájjellegû falusi és agroturisztikai
szolgáltatás (vendéglátás, bemutató
gazdaság, szabadidôs programszolgál-
tatás, rekreációs szolgáltatás) eszköz-
fejlesztéséhez.

A pályázónak rendelkeznie kell a
tervezett fejlesztéshez 25% saját forrás-
sal, s a támogatás mértéke az elismerhe-
tô költségek legfeljebb 50%-a.

Fentiek alapján érdemes átgondolni
a vadászházak felújítását, valamint a va-
dászathoz kapcsolódó szolgáltatások
körének bôvítését.

A pályázatoknak szigorúan kötött a
tartalmi és formai követelménye. A pá-
lyázatokkal kapcsolatos ûrlapok, felvilá-
gosítás, a fejlesztés megvalósulásának
helyszíne szerinti FVM Vidékfejlesztési
programok Fôosztálya illetékes regioná-
lis irodáitól kaphatók az alábbi címeken:

Budapest, 1016 Krisztina krt. 99. 
Tel./fax: 488-2000/2538
Debrecen, 4032 Böszörményi út 68. 
Tel.: 52/534-963
Miskolc, 3530 Mindszent tér 1. 
Tel.: 46/509-050
Szeged, 6721 Fp. 1268. 
Tel.: 62/566-094
Székesfehérvár, 8000 Gyümölcs u. 20/3. 
Tel.: 22/501-335
Zalaegerszeg, 8900 Petôfi u. 24. 
Tel.: 92/596-692

dr. Ignácz Magdolna

2. sz. melléklet. Erdôgazdálkodásban foglalkoztatott gépcsoportok százalékos megoszlása tu-
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