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A logisztika jelene és jövője az alföldi fahasználatokban
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Összefoglaló

 A logisztika egyre nagyobb létjogosultságot nyer az
erdőgazdálkodásban. A rendszer bevezetése, még ha az elemeiben is történik,
számos megtakarításra és többletnyereség képzésére ad lehetőséget. A
sokféle termék előállításához, a vevőközpontú kiszolgáláshoz mindenképpen
szükség van logisztikai központokra, melyeknek nemcsak kialakítása, hanem
folyamatos korszerűsítése is feladat.

 A fahasználatban dolgozó szakemberek alkalmazták és alkalmazzák
napjainkban is a logisztika rendszerének elemeit, csak nem minden esetben
tudatosan és a részfolyamatokat egységes szemléletté ötvözve. Hiszem, hogy
az alföldi fahasználatok –főként a kevésbé jó minőségű, nehezen
értékesíthető választékokból eredő – nehézségeinek leküzdésében a logisztika
is hatékony segítséget nyújthat.

Abstract

Logistics is increasingly gain legitimacy in forestry. The system, even if
its installation happened with the elements, gives possibility number of
savings and the extra profits. The variety of products to produce for
customer-service need the logistics centers by all means, which not only the
establishment but also continuous updating of the task.

The staffs of the tree utilization are still  used and applied aspects of the
logistics system but not always consciously and not combining the sections to
an unified approach. I believe that three utilization in the Great Plan, where
the assortment composition is less good quality and less marketable
overcome the problems of logistics for effective assistance.
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A nehéz alföldi körülmények között gazdálkodó erdészeti
részvénytársaságok a „saját bőrükön” tapasztalják, az anyagmozgatás
(előközelítés, közelítés, kiszállítás, szállítás, rakodás) teljes költsége kiteheti
a összköltségek 3/4 vagy szélsőséges esetben akár 9/10 részét is. Ha
számításba vesszük az erdei utak, rakodók kiépítési, karbantartási költségeit
is, ez az arány tovább nő.

 Különösen a hetvenes években bekövetkezett energia-válság
irányította rá a figyelmet az erdészeti anyagmozgatásban meglévő
kiaknázatlan lehetőségekre. A rendszerszemléletű módszerek alkalma-zására,
a szűkebben értelmezett fakitermelés területén is sor került, és segítségükkel
jelentős eredmények is születtek.

Közép-európai erdészeti körökben úgy értelmezzük, hogy a logisztika
magában foglalja a teljes anyagáramlás tervezését, kialakítását és irányítását
– a végrehajtás ehhez kapcsolódó feladataival; a beszerzési piactól kiindulva
a termelésen keresztül a termékeknek a vevőhöz történő eljuttatásáig,
valamint az ezekhez tartozó információáramlást.

( : Információáramlás : Anyagáramlás)

Hazánkban eddig még csak részterületeken és szegmenseiben valósult
meg a logisztikai szemléletű fahasználat. A Szombathelyi Erdészeti Zrt. és a
NYÍRERDŐ Zrt. ún. logisztikai központjai jelentik az első sikeres lépéseket
az új rendszer előnyeinek kihasználásában. Főleg a megtermelt faanyag
koncentrálásáról és a nagyobb teherbírású gépkocsik gyors kiszolgálásáról
van szó, kisebb mértékű továbbfeldolgozás mellett.
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Az alföldi erdőkben, ahol a faanyag minőségi sajátosságai, az egyes
választékok (pl.: papírfa) jelentős távolságokba történő szállítási kényszere
nagy feladatot ró az erdőgazdálkodókra, létjogosultsága lenne a logisztikai
szemléletű fahasználati rendszerek megvalósításának

Az alábbi 4 ábra a jellemző alföldi fafajok választékszerkezetét mutatja:

Az akác fafaj faanyaga keresett exporttermék, fája rendkívül tartós és
szilárd, némi továbbfeldolgozással szélesíthető a termékskálája és a
mellékhaszonvételi (méhészeti) hasznosítása sem elhanyagolható. A homoki
erdei- és feketefenyvesek kitermelt fájának minősége elmarad az őshonos
hegyvidéki fenyők faanyagának minőségétől. Az alföldi kocsányos
tölgyesekből, az évek óta vizsgált és ismert minőségi gondok miatt gyenge
választékra számíthatunk. A különböző nyárfajták jó minőségű, laza,
könnyen megmunkálható fája számos termék alapanyaga.

 Az erdőgazdálkodásban – a logisztika szemléletéből következő
újszerű megközelítés, hogy a primer (erdei) választékok termelésének

Tűzifa
Egyéb ipari fa
Rostfa
Papírfa
Fagyártmányfa
Fűrész rönk
Lemezipari rönk
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gazdaságossági értékelése mellett számszerűsítjük az üzemen belül
előállítható, magasabb készültségi fokon értékesíthető termékekből eredő
hasznot is. Számítjuk tehát, hogy a piacra kerüléskor mennyivel nagyobb az
1m3 kitermelt faanyag egységre jutó többletnyereséget.

Az Ófehértói Logisztikai Központ üzemi adatai alapján végeztünk a
tanszéken elemzéseket. Egy konkrét példa alapján szeretném bemutatni,
hogyan történhet, megalapozott számítások segítségével a többletnyereség
kimutatása:

 Válogatott minőségű akác állványfából marófejes és csiszolóvásznas
megmunkálással szíjácsmart oszlopot állítanak elő. A terméket kalodába
rakva, minőségben és méretben a vevői igényekhez igazítva értékesítik. A
számottevően az építészetben használt különleges, dekoratív anyag iránt nagy
a kereslet. Az állványfát nehezen lehetne értékesíteni nyomott árakon, a
minőségbeli fahibája (térgörbeség) miatt pedig sok esetben csak tűzifaként.

A továbbfeldolgozás eredményeként közel 26.000 Ft plusznyereséget
produkál az erdészet m3-enként, amit a megmunkálási hulladék hasznosítása
(az aprítéktermelésben), valamint a keletkezett fűrészpor értékesítése tovább
növel.

A megmunkálás során felmerülő költségeket és a késztermék árát foglalja
össze a táblázat:

Ft/m3 Kihozatali tény. Ft/m3

Akác állványfa ára, tő mellett 26.000 0,74 35.100
Szállítás 1.700 0,74 2.295
Belső anyagmozgatás munkapadig 492 0,74 664
Megmunkálás 10.500 0,74 14.175
Belső mozgatás készletező helyre 225 1 225
Kamionba terhelés 225 1 225
Rezsi 1.050 0,74 1.418
Összköltség 54.102
Késztermék értékesítési ára 79.800

Abban az esetben, ha az alapanyagnak a logisztikai központba csak a
beszállítása és vagonba terhelése történik az összköltség 28.200 Ft/m3 körül
alakul, míg az értékesítési ár 30.000 Ft/m3. Nyilvánvaló, ez 1.800 Ft/m3, vagyis
6%-os többletnyereséget jelent, míg a szíjácsmart oszlop értékesítése 32%
(akár 35 %) többletnyereséget eredményez.

Hazánkban az elmúlt évtizedekben a faanyagmozgatásban érintettek
között már volt példa a közös optimumot biztosító együttműködés előnyeiből
származó haszon realizálására. Néhány erdőgazdaság az erdei utak
védelmének érdekében kisebb teherbírású szállítójárművek forgalmát
ösztönözte, az emiatt felmerülő fajlagos szállítási költségtöbblet
átvállalásával.
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A külföldi logisztikai rendszerek gazdaságossági értékelésénél
alkalmazott szemlélet bővítéseként az úttartásból (útépítés, karbantartás,
felújítás) eredő éves, valamint fajlagos költségeket is figyelembe vesszük.

A jelenleg Nyugat-Európában vizsgált és alkalmazott logisztikai
rendszerek felépítése helyett a hazai viszonyokra adaptált és továbbfejlesztett
– esetlegesen az erdőgazdálkodásban 40 %-os részarányban megjelent
magánerdő-tulajdonosok bevonását is lehetővé tevő – megoldásokat kell
keresni.

Egységes, általános logisztikai megoldás nincs és nem is alakítható ki,
csak elemeiben!

Hogy  az  egyes  területeken  megtaláljuk  az  optimumot  és  a
fakereskedelemmel, faiparral érintkező területeken is kapcsolódjon a
megfelelő logisztikai rendszer, a jövőbeni törekvési területek:

Infrastruktúra fejlesztése

 Úthálózat:
 Az egynyomú erdei feltáróút-hálózat bővítése az erdőterületek

mozaikossága miatt problémát jelent, főleg azért, mert a mezőgazdasági
gépek is rendszeresen használják az erdészeti utakat és tengelynyomásaik
miatt tönkre is teszik azokat. Megoldást jelenthet, ha a gazdálkodók közösen
felvállalják a terheket, akár építési vagy karbantartási munkáról legyen szó.

 Vízi szállítás:
 Egy felmérés szerint, jelenleg a Duna a lehetséges vízi

fuvarkapacitásának csak 20%-át használja ki. A vízi úton történő szállítás
jelenleg nem éri el az összes árufuvarozás 5%-át sem. A Duna, a Tisza,
valamint a Körösök sok lehetőséget kínálnak az országnak és a partjaiknál
fekvő erdőgazdaságoknak, alkalmat teremtve a környezetbarát és
költségkímélő teherfuvarozásra, kikötői logisztikai bázisok létesítésére. Míg
Ausztria  évi  15  millió  tonna  árut  fuvaroz  a  Dunán,  addig  hazánk  csak  7
milliót.

Eszközpark, épületek, csarnokok fejlesztése
 Ha csak az előzőekben leírt tovább-megmunkálás során keletkező

termékékre gondolunk egyértelmű, hogy megfelelő fűrészcsarnok,
tárolószínek, megmunkáló gépek, eszközök elengedhetetlenül fontosak,
szükségesek. Akár felkészítőtelepként is funkcionáló logisztikai bázisok
kialakításával lehetőség nyílna a különböző áruszállítási rendszerek korszerű
kiszolgálására. A fakitermelési vállalkozói szféra gépparkjának
korszerűsítésére is nagy szükség lenne, talán a már elterjedőben levő állami
erdőgazdasági segítséggel.

Informatikai háttér korszerűsítése

 A jó logisztikai rendszer alapja a kiépített, kifogástalanul működő
információs rendszer, mely hatékonyan támogatja az anyag és áruforgalmi
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rendszert. A rendszer kialakítása során viszont figyelemmel kell lenni arra,
hogy általában a javasolt informatikai eszközök már az ötödik generációhoz
tartoznak, míg a szervezeti felépítés és működés első-második generációs.

Digitalizált térképek, műholdas navigációs rendszerek alkalmazásával
jelentős idő és költség takarítható meg, egyszerűsödik a felkészített faanyag
felkeresése és számbavételezése, illetve a több helyről egy járművel történő
szállítás vagy a visszfuvarok is egyszerűbben megoldhatók.

Egységes számbavételezés kialakítása, korszerű jelöléssel

Az erdei választék számbavételezése egységes szemlélettel kellene, hogy
történjen, olyan jelölő rendszerrel, ami egészen a felhasználásig nyomon
követhető időtálló és egyszerűen digitalizálható. Ez mindenképpen
költségmegtakarításokat eredményezne és viszonylag kis beruházással
egyszerűsödne mind az erdész, mind a vevő munkája; a faanyag adatai pedig
torzulásmentesen a rendelkezésre állnának bárhol, bármikor. A jelenleg is
használt vonalkódos, lapkás jelölőrendszernél fejlettebb az un. mikrochip-es
rendszer, mely hazánkban még fejlesztés alatt áll.

Rakodások számának csökkentése

Az anyagmozgatási szakaszok összevonásával csökkenthető a drága fel-
és leterhelések (rakodások) száma. Ugyancsak a rakodás költségének
megfelezése érhető el az átterhelés lehetőségének megteremtésével, azaz a
közelítést végző forvarderek és a tehergépkocsik egyidejű rakodóra
érkeztetésével.

A felterhelést teszi gyakorlatilag költséget nem, vagy alig igénylő
műveletté a csere-raklapok, rakoncával ellátott, cserélhető platók
alkalmazása, melyeket a szállítójármű távollétében töltenek meg faanyaggal a
közelítőgépek, és a beérkező tehergépkocsi csak a magával hozott üres platót
helyezi a földre, s a fával teli platót emeli magára. Ezáltal elmarad a rakodás
alatti várakozási idő is.

Tehergépkocsik optimális teherbírásának megválasztása

Az optimális teherbírású gépkocsik alkalmazásával szállított tonnánként
megtakarítások többszörös hatványkitevős egyenletek segítségével
meghatározhatók, melyek viszont elhanyagolják az üzemi utak kiépítésének a
szállítást  terhelő költségeit.  Azonban,  ha  megfelelően  kíméletes
tengelyelrendezésű gépkocsikat vásárolunk, akkor a jelenlegi forgalmi
terhelésnél nem okozunk nagyobb rongálódást az erdei utak burkolatában
sem, a nagyobb teherbírás ellenére.

Munkarendszerek kiválasztása

Egyes munkarendszer-változatok műszaki, gazdasági és biológiai
jellemzőinek számszerűsítése és összevetése, az évente aktualizált
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eredmények étékelése lehetővé teszik, hogy a lehetséges rendszerek közül az
optimális kerüljön kiválasztásra.
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