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Az ERFATERY három évtizede 
az erdőgazdaság és a faipar 

szolgálatában 

Bedo Tibor 

Harminc év, egy ember életében sok, egy társadalmi átalakulás folyamatá
ban kevés. A z ERFATERV-nek , amely majdnem kezdettől részese volt a szo
cialista társadalmi átalakulás ágazatot érintő műszaki fejlesztésének, mégis 
nagy idő, mert ha a bekövetkezett társadalmi és gazdasági átalakulást és a 
vele járó műszaki változást tekintjük, akkor ez az időszak korszakos jelen
tőségű. 

A z elmúlt 15 év során ágazatunkban a kézi, szakaszos munkamódszer al
kalmazásáról áttértek részben vagy teljesen gépesített szakaszos, vagy f o 
lyamatos, helyenként az automatizált termelési folyamatok alkalmazására. 
Kialakultak az ágazat azon szervezeti és irányítási formái, amelyek lehetővé 
teszik népgazdaságunk gazdasági elképzeléseinek eredményes megvalósítását. 

A hatvanas évek második felétől a műszaki fejlődés hatására, megváltoz
tak a termelési technológiák, megváltozott az irányítási felfogás, s a hetve
nes évek közepétől a feladat végrehajtást a gépesített termelési munkarend
szerek nélkül már meg sem lehetett volna oldani. Ennek megfelelően 1953-
tól napjainkig irodánk tevékenységét is a műszaki fejlesztés és fejlődés kü
lönböző fázisai, az erdőfeltárás, az erdőgazdálkodás gépesítése, a gépesített 
és automatizált fafeldolgozó üzemek telepítése, a hulladékot hasznosító hő
energiát szolgáltató berendezések kialakítása, az intenzív fejlesztést biztosító 
munka és üzemszervezési tevékenység —• fémjelezték. 

A nyolcvanas években már érezhető a beruházások népgazdasági és válla
lati megtorpanása, visszafogása, s ez a tendencia napjainkra tartós valósággá 
vált. Ezzel a V I . ötéves terv során mindnyájunknak számolni kell. 

A változó közgazdasági környezet késztette irodánkat az ágazaton kívüli 
belföldi, s export piacok keresésére és elátására. Bár, az exporttevékenység 
mind népgazdaságilag, mind irodánknak hasznos, az ágazat műszaki fejlődé
sét mindenkor elsődleges feladatunknak tekintjük, mert a műszaki fejlesztést 
olyan állandó folyamatnak fogjuk fel, amelynek eszközei és módszerei a ren
delkezésre álló erőforrások függvényében változhatnak ugyan, de a terme
lésre gyakorolt hatása nem nélkülözhető. 

Ha az elmúlt 15 évet, amelyben a műszaki fejlődés majdnem kizárólag 
beruházásokkal valósult meg az extenzív fejlesztés időszakának tekintjük, 
akkor a V I . ötéves terv időszakát célszerű az intenzív fejlesztés korszakának 



tekinteni. A z extenzív fejlesztés során az é lő- és holtmunka hatékony fel
használásának, a maximális hozamlehetőségeknek a feltételei nem minden
ben és nem mindenütt alakultak ki. Ezért a következő évek fő feladata az 
eszközhatékonyság és a gazdaságosság fokozása lesz, amelyben a beruházás 
elsődleges jelentőségű annak ellenére, hogy sok esetben nem nélkülözhető. 

A gazdálkodási körülmények gondos elemzése, a munka- és üzemszervezés, 
a technológiai tervezés, az egyes munkafázisok gépesítése, az energiatakaré
kos termelés elsődelegességet fog élvezni. E megváltozott jellegű műszaki fe j 
lesztésben irodánk hasznosan kívánja szolgálni az ágazat, a vállalatok el
képzeléseinek megvalósítását. 

A 30 éves jubileum időszakában a megváltozott közgazdasági környezet 
szükségessé teszi, hogy a feladatok ismeretében röviden a jövőben követen
dő magatartásunkkal is foglalkozzunk. A z új és egyelőre „keményedő" gazda
sági körülmények mindnyájunktól megkívánják annak megértését, hogy a 
nehézségek ellensúlyozása csak az egész ágazat eddigieknél összefogottabb és 
koordináltabb munkájával lehetséges. A z iroda 25 éves jubileumi ülésszakán 
azon felfogásnak adtunk hangot, hogy e kis ágazatban a feladatok sokrétű
sége miatt nem lehet valamely intézmény vagy vállalat az ágazati fejlesztés 
kizárólagos letéteményese. Szükség van mindnyájunk közös munkájára. Cél
szerű felhagyni a bezárkózottsággal és minden hasznos gondolatot vagy meg
oldást —• bárki vagy bármely szerv annak feltalálója — az általános fejlődés 
érdekében közkinccsé kell tenni. 

A z egyszerű társulási forma egészen új szellemű, hatékonyabb munkavég
zésre nyújthat lehetőséget, amelynek az intenzív fejlesztés során nagy jelen
tősége lehet. 

A V I . ötéves terv során kialakulhat az az együttműködési forma, amely le
hetővé teszi a különböző szervezetek és szakemberek hasznos együttműködé
sét, az eredményes műszaki és gazdasági megoldások általános felhasználá
sát, adaptálását a különböző közgazdasági körülmények figyelembevételével. 
Irodánk magatartását nyíltság, munka- és együttműködési készség kell, hogy 
jellemezze, amelyet a jó minőségű szolgáltatással kívánunk minden megren
delőnek és együttműködőnek gazdaságilag is hasznossá tenni. 

Köszönetet mondok mindazoknak, akiknek segítő közreműködése lehetővé 
tette jubileumunk alkalmával, hogy A z Erdő hasábjain ismertessük felfogá
sunkat és azokat a tevékenységeinket, amelyek az intenzív műszaki fejlesztést 
elősegítik, számítva a gazdálkodó szervezetek, az intézmények olyan együtt
működésére, amellyel az ágazat egészének gazdálkodását eredményessé te
hetjük. 

Karancs Mezőgazdasági Termelőszövetkezet Karancslapújtőn legalább öt
éves vezetői gyakorlattal rendelkező, kreatív erdőmérnököt keres fagazda
sági integrációvezetőnek. Tudományos fokozattal rendelkezők és akác specia
listák előnyben. 

Jelentkezés levélben, részletes önéletrajzzal a tsz személyzeti vezetőjénél. 


