
sabb órabére a teljesítményszázalékkal lineárisan növekszik. Bérfejlesztésünk 
tehát azt tételezi fel, hogy a 100%-os, vagy a 100% fölötti normateljesítők száma 
az eddigiekhez viszonyítva növekszik, mert érdemesebb intenzívebben, haszno
sabban dolgozni, időt tölteni. 

Az eddigieket összefoglalva meggyőződésem, hogy a reform összhatásában 
az erdőgazdálkodásban is eléri célját, mert 

— több szükségletet fedező árut ajánl a piacnak; 

—• csökkenti a faimportot; 

— növeli a faexportot; 

— növeli az álló- és forgóalapok hatékonyságát a gazdálkodásban; 

— nagyobb nyereségtömeget produkáltál; 

— javítja a dolgozók élet- és munkakörülményeit; 

— biztosítja a népgazdaságnak az erdőgazdaságokra vonatkozó gazdaság
politikájának érvényesülését. 

<£wia Fí.: BJiHflHHE 3KOHOMHHECKOÍ1 PEOOPMbI HA n P A K T H K Y BEJ3EHHB JlECHOrO 
X033Í1CTBA 

PaccMaTpHBan rjiaBHbie sjieMeHTbi HOBOH CHCTeMbi ynpaBjreHHfl SKOHOMHKOÜ C TOMKH speHHíi réflc'jiJiacKoro 
jiecxo3a, KaK npeAnpHíiTHfl, MOH<HO cAejiaTb BMBOA, MTO „maBHbiMH npoAyKTaMH" Aecxo3a G y A y T AecHbie 
KyAbTypbi, co3AaHHbie 3a CMéTíponAa no coxpaHenntfO jrecoB B BHAC KanHTajroBjioweHHH, a nojib30BaHHe AecoM 
öyAeT HrpaTb poAb „noőOMHoro npoAyKTa". Oömne peryAHTopbi npoH3BOACTBa, BBeAeHHbie H OBOH CHCTCMOH 
ynpaBjieHHH SKOHOMHKOH, CAenaioT HeoöxoAHMbiM pa3peuiCHHe cymecTBeHHbix opraHH3au.HOHHbix 3aAaM. ripeA-
BapHTejlbHblC paCMÜTbl n0Ka3bIBaiOT, MTO SKOHOMHMeCKaH peCpopMa AOCTHTaeT CBOHX Hejieft H B AeCHOM X03Í3H-
CTBC 

Fila J.: DIE W I R K U N G DER REFORM DES ÖKONOMISCHEN SYSTEMS A U F DIE P R A K T I -
SCHE FORSTWIRTSCHAFT. 

Bei der Prüfung der wichtigsten Elemente des neuen ökonomischen Systems aus dem Ge-
sichtspunkt des StFB Gödöllő als Unternehmen kann festgestellt werden, dass das „Hauptpro-
dukt" des Forslwirtschaftsbetriebes die Aufforstung sein wird, die zum Lasten des Walder-
haltungsfonds bzw. als Investiüon durchgeführt wird. Dem Holzeinschlag wird die Rolle des 
„Nebenprodukts" der Aufíorstung zugewiesen. Die mit dem neuen ökonomischen System ein-
geführten allgemeinen Hebel erfordern vom Forstwirtschaftsbetrieb die Lösung wesentlieher 
Organisationsaufgaben. Eine vorlaufige Bewertung ergab, dass die Reform in ihrer Gesamtwir-
kung ihre Bestimmung auch in der Forstwirtschaft erfüllt. 

T Á J É K O Z T A T Ó A Z V . O R S Z Á G O S A N Y A G M O Z G A T Á S I K O N F E R E N C I Á R Ó L 

A z M T E S Z Központi Anyagmozgatási Bizottsága által 1967. október 23—28. kö
zött rendezett V. Országos Anyagmozgatási Konferencia keretében az Országos Er
dészeti Egyesület és a Faipari Tudományos Egyesület közös szervezésében október 
25-én került sor az egésznapos Faipari és Erdészeti Szekcióülés megtartására. A z er
dészeti és faipari ágazat társadalmi egyesületei révén ezúttal első ízben kapcsolódott 
be a kétévenként megrendezésre kerülő anyagmozgatási konferenciák munkájába. 

A konferencia alapgondolatával egyezően — mely a komplex anyagmozgatási 
folyamatok kérdéseinek vizsgálatát tűzte ki célul — a szekcióülés programjába fel
vett előadások témái is a termeléssel és megmunkálással való összefüggéseiben tár
gyalták az erdőgazdálkodás, valamint a fafeldolgozó ipar területén jelentkező anyag
mozgatási feladatokat. 

A délelőtti program keretében a faipari vonatkozású előadások összefoglaló is
mertetései hangzottak el, melyek előadói dr. Szabó Dénes, dr. Lugosi Armand és Lele 
Dezső voltak. A diavetítéssel egybekötött előadásokat Erdélyi György, Kara Tibor és 
Sümegi Gábor felkért hozzászólók referátumai egészítették ki. 

A szekcióülés délután az erdőgazdasági anyagmozgatás és készletezés témakö
réből választott előadások megtartásával folytatta munkáját. Ennek keretében Pa
lócz József „ A z anyagmozgatás jelentősége és műszaki fejlesztése az erdőgazdaság
ban", Halász László „Fűrészárukészletezés és -elosztás anyagmozgatási kérdései" és 
Jáhn Ferenc „Korszerű közelítési eszközök és módszerek alkalmazási lehetőségei a 



fakitermelésben" tárgyú előadásainak kivonatos ismertetésére került sor. Ezt köve
tően dr. Pankotai Gábor, Dessewfi'y Imre és dr. Kövér Zoltán értékes, az anyagmoz
gatás főbb fejlesztési irányait és termelési összefüggéseit hangsúlyozó hozzászólá
sai hangzottak el. 

Ezután a szekcióülés elnöke, Schmal Ferenc foglalta össze az elhangzott tudo
mányos-műszaki előadások és hozzászólások lényeges megállapításait, majd Lonkai 
János témavezető ismertette a konferencia elnökségéhez továbbítandó határozati ja
vaslat-tervezetet. A szekcióülés a javaslatot egyhangúan elfogadta, majd az ülés el
nöke az előadók, hozzászólók, szervezők és rendezők munkáját megköszönve, az ülést 
bezárta. 

A z egyes szakmai szekcióülések javaslatainak figyelembevételével összeállított, 
a konferencia plenáris záróülésén ismertetett és elfogadott határozatok a következő 
fontosabb megállapításokat tartalmazzák: 

A konferencia az anyagmozgatás terén elért eddigi eredmények elismerése mel
lett, szükségesnek tartja megállapítani, hogy a megindult fejlődést minden erővel 
támogatni, gyorsítani kell. Ennek érdekében javasolja, hogy 

— az anyagmozgatás vállalati fejlesztése, valamint az anyagmozgató gépgyártás az 
új gazdasági mechanizmus keretei között is államilag preferált terület maradjon; 

— az új gyártmányok korszerű kialakítása érdekében az Anyagmozgatási és Cso
magolási Intézet tevékenysége bővüljön ki az anyagmozgató gépgyártás téma
körét is felölelő kutatómunkával, megfelelő gépkísérleti teleppel. 

A gyártásfejlesztés fokozott társadalmi aktivitást követel. A konferencia kéri a 
tudományos egyesületeket, az érdekelt állami és társadalmi szervezeteket, hogy szen
teljenek fokozott figyelmet az aktuális anyagmozgató gépkonstrukciós problémáknak. 
Foglalkozzanak intenzíven a komplex anyagmozgatás-fejlesztés gazdasági hatásainak 
módszeres feltárásával. 

A z új gazdaságirányítási rendszer fokozott lehetőséget nyújt a népgazdaság ré
szére előírt komplex anyagmozgatási rendszerek megvalósítására. A konferencia ja
vasolja, hogy a vállalatok fokozott mértékben foglalkozzanak — az üzemi belső 
anyagmozgatáson túl — az ágazati éles határokat felszámoló és a termék útját végig 
követő, összefüggéseiben vizsgált, optimális gazdasági eredményt hozó üzemek-vál-
lalatok közötti szállítási láncok problémáival. Mérlegeljék az ebből részükre szár
mazó előnyöket, összeegyeztetve a népgazdaság érdekeit saját üzemük termelésének 
gazdaságosabbá tételével. Alakítsanak vállalati anyagmozgatási bizottságokat, me
lyek közül a komplex szállításban érdekeltek szorosan működjenek együtt. 

A konferencia szükségesnek tartja az anyagmozgatás műszaki és gazdasági szak
emberképzésének bővítését, felsőfokú anyagmozgatási, illetve raktározási techniku
sok képzésének megindítását további ágazatokban és az anyagmozgató gépkezelők 
fokozatos szakmásítását. 

A szakmai képzés érdekében javasolja, hogy az Anyagmozgatási és Csomagolási 
Intézet, valamint az egyesületek újabb tanfolyamokat indítsanak és az Intézet nyújt
son segítséget az egyesületi tanfolyamok koordinálásához. A külföldi tapasztalatok 
átvételére fel kell tárni és propagálni kell az ösztöndíj lehetőségeket. 

A z anyagmozgatási szakirodalmi ellátottságot mind a kiadványok számát, mind 
színvonalukat tekintve, javítani kell. Néhány, az általános alapelveket ismertető ki
adványra kell felépülniük az ágazati, valamint részterületi gyakorlati megoldásokra 
ösztönző szakkönyveknek. A z anyagmozgatási szakmának, a szakemberek széles körű 
véleményére támaszkodva, a szak-kiadóknál érvényesítenie kell irodalmi igényeit. 

Végül a konferencia felkéri az M T E S Z Központi Anyagmozgatási Bizottságát, 
hogy a tag-egyesületekkel közösen 1969-ben — a hagyományoknak megfelelően — 
rendezze meg a VI . Országos Anyagmozgatási Konferenciát. 

A z Anyagmozgatási Konferenciához csatlakozva az M T E S Z Központi Anyag
mozgatási Bizottsága és a Kohó- és Gépipari Minisztérium Műszaki Tudományos Tá
jékoztató Intézete „ A z anyagmozgatás korszerű technológiája és eszközei" címmel 
impozáns kiállítást is rendezett a komplex anyagmozgatási folyamatok technológiá
jának és eszközeinek bemutatására. A kiállítás legfőbb célja volt a termelés, szállí
tás, raktározás (tárolás) és felhasználás egyes anyagmozgatási részfeladatainak leg
kedvezőbb kapcsolódása, műszaki és gazdasági szempontból optimális anyagmozga
tási láncok kialakítása, a technológiai témában megadott célra szolgáló gépek és esz
közök bemutatása. A z Erdészeti Tudományos Intézet ós a Faipari Kutató Intézet, va
lamint az Érdért Vállalat által összeállított erdészeti kiállítási anyagok jól szemlél
tették az erdészeti anyagmozgatás színvonalát és fejlesztési irányát. 

Hajak Gyula 


