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Köszöntő – Bemutatkozik az Erdő-Mező

A 2013 februárjában elindult Erdő-Mező Online egy erdőgazdálkodás-
sal és vadászattal, vadgazdálkodással foglalkozó internetes oldal. Nagy 
hangsúlyt fektetünk az erdészeti gépesítésre, a természetkímélő mód-
szerek és legújabb kutatások bemutatására, a pályázati, támogatási
hírekre valamint a fára, mint megújuló energiára. Ugyanakkor - mint 
ahogy az erdei ökoszisztéma is - a két fő témánk nagyon összetett, így 
a vidék, az agrárium szélesebb területével is foglalkozik az Erdő-Mező. 

Friss ágazati híreket, interjúkat, tudósításokat, gépes cikkeket egya-
ránt talál honlapunkon, de külön ajánljuk videóinkat, amelyekből 
szintén egyre többet találhatnak oldalunkon, és Youtube csatornánkon

(www.erdo-mezo.hu/videok). 

Láthatnak kisfilmet többek között John Deere harvester bemutatóról, a 
Husqvarna Fakitermelő Versenyről, a csáfordi Öreg Traktorok Találko-
zójáról, Pendli István erdészeti gépbemutatójáról, és még sok másról.
Az Erdő-Mező egyszerre kíván érdekes és szórakoztató, ugyanakkor hasznos szakmai 
portál lenni az erdőgazdálkodók, vadgazdálkodók, vadászok, de akár a mezőgazdasági 
termelők, megújuló energiával foglalkozók számára is.
Nyomtatott formában immáron negyedik alkalommal foghatja kezében az olvasó 
Magazinunkat, amelyet 2014-ben még egy lap fog követni. Ezzel az újsággal mindössze 
egy szűk keresztmetszetét mutatjuk be honlapunk tartalmának, amely napról-napra, 
percről-percre tájékoztatja az erdőgazdálkodással, vadgazdálkodással foglalkozó 
Olvasóinkat. 
A még részletesebb bemutatkozás helyett inkább azt javasoljuk Önnek, hogy látogas-
son el az Erdő-Mező Online portálra, és nézze meg honlapunkat. Egészen biztos, hogy 
nem fog csalódni! 

www.erdo-mezo.hu
Kellemes olvasást kívánunk! Várjuk Olvasói leveleiket, észrevételeiket, cikkeiket az 
Erdő-Mező Online e-mail címére: 

erdo-mezo@erdo-mezo.hu

Erdő   mezőI

- Az osztrák Schweighofer vállalatcsoport vásárolja fel a Romániában kitermelt fa 15 százalékát. 
  (Erdely.ma)

Mindig a legfrissebb hírek az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás kapcsán: 
www.erdo-mezo.hu

Ha szeretné megrendelni az 
Erdő-Mező Magazin következő 

lapszámait, a részletekért 
írjon nekünk az 

erdo-mezo@erdo-mezo.hu 
e-mail címre!

- Május közepén hungarikum lett a magyar akácfa és a magyar akácméz.

- A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának hallgatói csapata idén is második helyezett       
  lett a Brno-ban megrendezett Forestry Verstatility erdészeti Európa bajnokságon. (oee.hu)

- Ugron Ákos Gábort 2014. július 1-vel a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkárává nevezte
  ki Orbán Viktor miniszterelnök. Várhatóan az erdőgazdálkodás, erdészet is hozzá fog tartozni. (Fatáj)

- Az állattartás, valamint az erdő- és vadgazdálkodás területén magas, 2,5 százalék  
  feletti a cégek bedőlési aránya. (MTI)

- A világon ismert fafajok fele veszélyben van az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete 
(FAO) jelentése szerint. (Index)

- A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. több mint 500 hektáron kezdte meg az agresszíven terjedő bálványfa 
irtását. (gyorplusz.hu)

- Június 17-től ismét dr. Jung László az Egererdő Zrt. vezérigazgatója. (Fatáj)

- Novemberi benyújtással, decemberi tárgyalással szerepel a 2014. őszi törvényalkotási
  programban az Erdőtörvény módosítása. (Fatáj)
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Erdő-Mező: Idén magánerdős erdészként Ön lett 
az első a már hagyományos Év Erdésze versenyen. 
Miért különleges, hogy most nem egy állami 
erdőgazdaság alkalmazottja győzött?
Komáromi Ferenc: Azért különleges, mert nagyon kevés 
magánerdős szakember vesz részt ezen a versenyen. 
Idén is mindössze ketten voltunk. Ráadásul mellettünk 
az állami erdőgazdaságok legjobb versenyzői indultak el a 
megmérettetésen. Igazából bárki megnyerhette volna 
a versenyt közülük, ha nem ilyen rövid az idő a verseny-
számok teljesítésére. Nagyon sok múlt a gyors hely-
zetfelismerésen, és az eddig szerzett tapasztalatokon.
Erdő-Mező: Mit lehet tudni Önről? Mit tart a leg-
fontosabbnak az életében?
Komáromi Ferenc: Sopronban végeztem 1998-ban, és 
ez meghatározta a további életemet, hiszen a 
legtöbb ember már emiatt elismert az első 
találkozás alkalmával is. Aki pedig nem, 
annak később a munkámmal, teljesít-
ményemmel bizonyítottam. Szegény 
családban nőttem fel, rengeteget dol-
goztam kiskoromtól fogva. Az iskolá-
ban szinte minden délután és hétvé-
gén szerveztek különböző munkákat. 
A szakma nagy részét is ezek közben, 
a gyakorlatban tanultam meg. Renge-
teg erdőt ápoltam, de a fakitermelés-
ben is szerettem dolgozni. Sőt, még a Bükk-
be is elmentem faszenet égetni, hogy pénzt 
keressek, és tanuljak is egyszerre. Szerencsémre 
ott is a legjobbakkal hozott össze a sors; egy nyáron 
például farkaslakai székelyekkel dolgozhattam.
Fenyőmagokat is gyűjtöttem, főleg különlegeseket, mint 
például az atlasz cédrus, a mamutfenyő, a tiszafa vagy 
a jegenye fenyők. 
Az életben a „pacta sunt servanda” híve vagyok („a 
megállapodásokat teljesíteni kell” – a szerk.). Az adott 
szó kötelez, ha kimondtam és a kezemet nyújtottam, 
az úgy legyen. Mert a szavahihetőség, pontosság, pre-
cizitás az erdészek jellemzője volt, és még ma is az. 
Sőt, remélem, hogy ez a szakma minél tovább viszi 
ezeket a mai korban elismertnek nem nevezhető érté-
keket. Mindez egyébként nem csak a munkámra, a
magánéletemre is igaz.

A másik elvem, hogy ha tudok segíteni bárkin, akkor azt 
megteszem, viszont ártani nem akarok senkinek.
Erdő-Mező: Mióta dolgozik a Hajdúerdő Kft.-nél, 
és milyen feladatokat lát el?
Komáromi Ferenc: 2003. június 1-jén kezdtem dolgozni 
a cégnél, akkoriban fűrészüzem-vezető voltam 3,5 
évig. Nagyjából 1 év után már erdészeti feladatokat 
is elláttam. Ez főleg faanyag osztályozás, vételezés, 
kiadás, vagonfeladás volt. 2007 elejétől az összes er-
dészeti munkát én kezdtem el irányítani a csemete-
termesztéstől az erdőművelési feladatokon át a faki-
termelésig. 2008 végétől pedig hivatásos vadász fela-
datköreim is lettek egy 4500 hektáros vadászterületen.
Erdő-Mező: Beszéljünk egy kicsit magáról a ver-
senyről is. Hogyan készült a megmérettetésre?

Komáromi Ferenc: Először is a versenyszabály-
zatot szinte teljesen megtanultam, és a kü-

lönböző feladatokat a lehető legmélyebben 
elsajátítottam. Mind elméleti, mind gyakor-
lati vonatkozásban megpróbáltam any-
nyira felkészülni, amennyire csak lehet. 
A verseny előtt az összes elméleti a-
nyagot átolvastam, némelyiket szinte 
szó szerint megtanultam, például Nagy 
Csaba “Erdészeti növénytan” című 

könyvét. Ezt biztos alapnak éreztem.
Erdő-Mező: Mennyire nehéz magán-

erdős erdészként helyt állni egy ilyen 
versenyen?

Komáromi Ferenc: Mivel ez volt az első verse-
nyem, ezért nincs viszonyítási alapom. A lényeg, hogy 
adott a feladat, amit körvonalazva megkap az ember,
és abból a legjobbat kell kihozni, mint mindig. Alföldi-
ként viszont úgy érzem, előnyben voltak a hegyi erdé-
szek.
Erdő-Mező: Mit jelent Önnek ez az elismerés, amit 
a nagyon komoly szakmai tudásának köszönhet?
Komáromi Ferenc: Ez az elismerés nagyon megtisz-
telő, és felemelő érzés. Amikor már mindenki gratulált, 
akkor sem akartam elhinni, hogy én vagyok most az 
„ország legjobb erdésze”. A kollégák a győzelem után 
még közvetlenebbek lettek velem.
Fontos, hogy nem fogok elszállni magamtól, hiszen 
ezen a versenyen megtudtam, hogy mik azok a kissé 
foghíjas részek, amiken még csiszolnom kell. Nekem 
ez a győzelem az erdész hivatásom megbecsülését 
jelentette. Nagy megtiszteltetés, hogy ott lehettem a 
versenyen, és hogy egy évig én lehetek az Év Erdésze!
Erdő-Mező: Végezetül, ha már a múltról és a jelen-
ről is beszéltünk, nézzünk egy kicsit a jövőbe: 
hogyan látja a magán-erdőgazdálkodás jövőjét?
Komáromi Ferenc: Véleményem szerint a magán-
erdőgazdálkodás felemelkedés előtt áll országszerte.

Gyermekkora óta az erdőben dolgozik, munka mellett végezte el iskoláit is. 
Rajta kívül egyetlen magánerdős szakember indult el az Év Erdésze versenyen, 

amit végül sikerült megnyernie. Komáromi Ferenc nagyon sokat készült a 
megmérettetésre, és büszke az elért eredményre, ugyanakkor elmondta; sok 
feladat rámutatott arra, hogy van még hova fejlődnie. Az Erdő-Mező hosszan 

beszélgetett a 2014-es év legjobb erdészével – életéről, a magán-
erdőgazdálkodás nehézségeiről és az eredményvárás feszült perceiről.

Amikor már 
mindenki gratulált, 
akkor sem akartam 

elhinni, hogy én 
vagyok most az 
„ország legjobb 

erdésze”.

PotyogtAK Az ÖrÖMKÖnnyEIM
KoMároMI FErEnc Az ÉV ErdÉszE

A teljes interjút az Erdő-Mező Online 
portálon olvashatja el az alábbi QR-kód 
segítségével!

gribek dániel

ERDŐ-MEZŐ PORTRÉ www.erdo-mezo.hu/tag/erdo-mezo-portre/
Fuxtec gépek 

– profi felhasználóknak is!
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„nagyáruházi” minőséget. Néhány rossz élmény 
után említettem neki, hogy jobban járnánk 
egy olcsóbb, de erősebb és jobb minőségű 
fűkaszával. Rendeltem is egy Fuxtec MFS 520-
ast, ami azóta remekül végzi a dolgát. Annyira 
meg voltunk elégedve vele, hogy amikor az 
öreg Honda fűnyírónk is feladta a szolgála-
tot, egy Fuxtec FX-RM2055-öst vásároltunk.
- Beszéljünk egy kicsit részletesebben a 
Fuxtec motorfűrészéről...
Azt hiszem, lassan kirajzolódik nálam, hogy 
mi is a Fuxtec 6150...  Az igazi “igásló” sze-
repét betöltő láncfűrész. Van szebb is, jobb 
is, erősebb is. Nem ismerik annyira a nevét,  
de ha dolgozni kell, akkor ott van. Olcsón 
fenntartható láncfűrész, de az árkategóriá-
jában szinte kétszer olyan erős mint a társai. 
Egyszerű technikai felépítése miatt szakszerű 
használat esetén hosszú élettartam várható. 
Jó a szervizháttér és a ház körüli valamint 
ritka erdei munkákra szerintem nincs ellen-
fele ebben az árkategóriában. Úgy gondolom, 
hogy olyan apróságok a hátrányai, amiket a 
vásárláskor megtakarított pénz feledtet 
velünk. Szinte említésre sem méltóak.
Egy arany középútnak gondolom ezt a gé-
pet, jól behatárolható a felhasználási területe.
Aki a ház körüli teendőkhöz vagy a téli tű-
zifa összevágására keres egy olcsó, szer-
vizelhető, nem gagyi, ennek ellenére relatív 
erős láncfűrészt, annak kiváló!

Érdeklődjön a Fuxtec gépek iránt az alábbi elérhetőségeken:
FUXTEC Kft. 

4405 Nyíregyháza, Folyóka u 14. 
06-20-341-39-20 
info@fuxtec.hu 
www.fuxtec.hu

Telephelyünk Nyíregyházán található, de a ter-
veink között szerepel a bővítés, további ter-

jeszkedés. Jelenleg Európa 9 országában 
(Németország, Portugália, Franciaország, 

Szlovákia, Csehország, Belgium, Románia és 
Horvátország) van Fuxtec képviselet.

A Fuxtec gépek 5 éve vannak jelen a német piacon, míg Magyarországon 
2 éve elérhetők. A minőség záloga a folyamatos fejlesztés. A fűkaszák és 
láncfűrészek motorja például 2014-től már EURO2 besorolást kapott, aho-

gyan a négyütemű motorok is. A Fuxtec gépek ráadásul Kawasaki és Briggs 
and Stratton motorokkal szerelve is elérhetőek.

A gyár elérhető áron, megfelelő kerti eszközöket, motoros kerti gépeket 
kínál. Ráadásul az alkatrészellátást is hosszú távon biztosítják, amire a 

német partner a fedezet. (www.fuxtec.de)

- Hogyan találkoztál a Fuxtec gépeivel?
- Régi láncfűrészeket gyűjtök, javítgatok. Inter-
netes felületeken gyakran fórumozok a témá-
ban, ott hallottam először a Fuxtec márkáról. 
Aztán kíváncsiságból vásároltam egy 6150-es 
típusú fűrészt. Elsőre látszott, hogy nem rossz 
a minőség, hanem annál jóval több. Remekül 
lehetett vele dolgozni, elég erős gép. Aztán 
elkezdett jobban érdekelni a gép, és elhatároz-
tam, hogy pont az olcsó alkatrészárai miatt egy 
ilyenből építek egy úgynevezett “HOT SAW”-ot 
azaz verseny láncfűrészt. Egy nagyjából 5 lóe-
rős gépet sikerült faragni az eredeti 3,2 lóerő-
ből. De ez igazából egy másik történet. A mun-
kahelyemen, Ausztriában, egy olyan cégnél 
dolgozom, ahol rendszeresen kell kaszálnunk, 
füvet nyírnunk, időnként fákat kivágnunk. A 
főnököm anyagi megfontolásból sohasem vá-
sárolt ipari gépeket, hanem inkább csak a

A Fuxtec gépek egyik fel-
használóját, a sopronkövesdi 

Reinhofer Balázst kérdeztük az 
eddigi tapasztalatiról.



Fantasztikus hangulat, látványos erdé-
szeti gépbemutató, rengeteg veterán 
traktor, köztük néhány különleges, idős 
erdészeti gép – röviden így lehetne 
összefoglalni a csáfordi VI. Öreg Trakto-
rok Találkozóját. A június 7-i rendezvé-
nyen az Erdő-Mező is jelen volt, és három 
erdészeti különdíj is gazdára talált portá-
lunk és magazinunk által. 
Több mint száz veterán traktor vett részt 
a csáfordi rendezvényen, amely felvonu-
lással kezdődött. A géptulajdonosok a 
szomszédos Zalaszentgrótra pöfögtek át 
a délelőtti melegben, ahonnan mintegy 
másfél óra múlva tértek vissza helyszínre.
Több Dutra, MTZ, Steyr, Zetor és sok más 
veterán traktor várta a látogatókat az 
Öreg Traktorok Találkozója idején, de né-
hány egyedi kivitelű traktor is látható 
volt.
Az erdőgazdálkodók szempontjából is 
rendkívül érdekesre és látványosra sike-
rült a találkozó, hiszen több veterán trak-
tor is erdészetnél szolgált korábban, vagy 
még mindig erdészeti munkát végez a 
környék erdeiben. Az Erdő-Mező Online 
és Magazin ezek közül a traktorok, erő-
gépek közül választott ki hármat, akik-
nek tulajdonosa egy éves Erdő-Mező 
Magazin előfizetést, és ajándékcsoma-
got kapott.
Az egyik díjazott erdészeti gép egy LKT 
volt, amellyel Mesteri Roland dolgozik 
a környék erdeiben. ”Ez az LKT 1984-
es gyártmányú, és 2007 óta dolgozom 
vele. Amióta ezzel végzem a munkát, 
azóta a szívemhez nőtt. Ez egy nagyon 
jó erdészeti vonszoló” – mondta el az 
LKT kapcsán az Erdő-Mező kérdésére.
Boros Csaba György favágó traktora szin-
tén feliratkozott a három nyertesünk 
közé. “Az én apám is tűzifa fűrésze-
lőként dolgozott, ráadásul mindig voltak 
otthon gépek, és én is többet gyártot-
tam már ezelőtt is. Teljesen a saját mű-
vem ez a traktor, az ötlet is az enyém, 
mindössze esztergályost kellett fogad-
ni” – mutatta be a nem mindennapi 
gépet a tulajdonos. A traktorhoz egy 
csörlő is van, így kisebb erdei munkákra 
lehet használni, ráadásul tud hasítani és 
15 centiméterig darabolni is.
Szintén Erdő-Mező erdészeti különdíjat 
nyert egy fehér erdészeti MTZ traktor is.
Díjat ugyan Dutra traktor nem kapott 
tőlünk, de cikkünkben mindenképpen ki-
emelnénk a magyar traktorgyártás egyik 
legnevesebb termékét, amely hosszú 
évtizedeken keresztül végezte a nehe-
zebbnél nehezebb erdészeti munkákat 
hazánkban.

Erdő-Mező erdészeti különdíj a veteránoknak

MTZ traktor egyedi bőrüléssel
Kürnyeg Balázs és családja egy felújí-
tott MTZ-50 traktor társaságában Za-
lavégről érkezett a csáfordi VI. Öreg 
Traktorok Találkozójára. A gépet néhány 
hónapja vásárolták, hogy felújítás után 
bemutathassák a traktortalálkozón.
„Ez egy 50 lóerős MTZ traktor, amit 
1975-ben gyártottak. Friss műszakija 
van, hiszen felújítottuk, a fülkében pe-
dig egyedi belsőt láthatsz bőrüléssel, 
bőr könyöklővel” – mutatta be a család 
büszkeségét a fiatal Kürnyeg Balázs.
Mint az kiderült, a frissen pirosra fes-
tett traktor könyöklőjét fel is lehet 
hajtani, így van helye a forgalminak, 
tárcának vagy akár a víznek is.
A család néhány hónapja vásárolta 
az erőgépet, és ugyan a traktor már 
akkor sem volt rossz állapotban,

öreg traktorok és új erdészeti gépek Csáfordon
Erdő-Mező videó – www.erdo-mezo.hu/videok/ERDÉSZETI GÉPHIREK
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A díjazott gépekről és a rendezvényről készített videós 
tudósításunkat az alábbi QR-kód segítségével érheti el!

Aprítékkészítés felsőfokon - 
Erdészeti gépbemutató

Az Öreg Traktorok Találkozóján tartott erdé-
szeti gépbemutatót Pendli István erdészeti 
vállalkozó. A középpontban az aprítékkészítés 
állt, amely a cég kiemelt tevékenységi köre.
„Apríték előállításával és kereskedelemével 
foglalkozunk, de forgalmazunk használt és új 
mezőgazdasági gépeket is. Ezen kívül szállít-
mányozunk különböző külföldi és magyar-
országi erőművekbe” – kezdte cége bemuta-
tását az Erdő-Mező kérdésére Pendli István.
Miután Zala megyében egyre nagyobb 
problémát okozott a fűrészüzemi és bútor-
ipari melléktermékek elhelyezése és tárolá-
sa, Pendli István komoly technológiai fej-
lesztéseket hajtott végre. Köszönhetően a 
pályázati lehetőségeknek az elmúlt évek 
alatt kialakították a fa melléktermék feldol-
gozásához szükséges legkorszerűbb hátteret. 
A vállalkozó szerint az apríték-előállításnak 
komoly jövője van hazánkban, fejlesztések 
nélkül azonban nem lehet sikereket elérni. 
Ezért aztán újabb és újabb beruházások is 
tervben vannak, miközben a már meglevő 
géppark összeállítása is precízen, egyedi 
igényeknek megfelelően történt.
„Öt MAN nyerges vontatónk van mozgópa-
dos pótkocsikkal, ezeket természetesen 
szállítmányozásra használjuk. Az aprítást az 
osztrák Mus-Max gépgyártó Wood Terminator 
12 típusú gépével végezzük. Az aprítógépet 
egy 8360R John Deere traktor üzemelteti. 
Ezen kívül dolgozik nálunk egy Doosan DX 
255 LC láncos kotró és egy 1110E típusú, 
forgókabinos forwarder is” – tudtuk meg 
Pendli Istvántól. 
A John Deere forwardert egyébként nem is 
olyan régen, 2014 márciusában, az Öforst 

Forsttechnik GmbH-tól vásárolta. A vállalko-
zó nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gé-
pek minél hatékonyabbak legyenek, ezért 
minden eszköz egyedi igényeknek meg-
felelően készül. A Mus-Max aprítógép és a
John Deere forwarder munkáját például 
Palfinger-Epsilon erdészeti daru segíti, de 
számos tekintetben láthatunk az erdészeti  
gépeken különböző opciókat, egyedi meg-
oldásokat az alaptípusokhoz képest.
„A Doosan kotrógép különböző vágófejekkel 
rendelkezik, így azt nem csak fenyvesekben, 
hanem lombos erdőkben is hatékonyan 
tudjuk használni” – hívta fel a figyelmet a 
sikeres szakember.
John Deere, Mus-Max, Palfinger, Doosan, 
MAN – ezek a nevek önmagukért beszél-
nek, ám Pendli István mégsem csak bennük 
látja cégének sikerének titkát. Az emberi 
tényező szerinte legalább annyira fontos, 
mint a gépek megbízhatósága, minősége.
“Nem csak a gépeimre vagyok büszke, ha-
nem arra is, hogy egy ilyen csapatot fel 
tudtam építeni. Ez ritkaságszámba megy 
manapság. Az ágazat munkaerő igényes, 
de megbízható, önállóan dolgozni tudó em-
bereket nagyon nehéz találni. Nálunk egy 
nagy család van, és mindenki megbecsü-
li a munkáját, és mindenki büszke arra, 
hogy sikeresek lehetünk” – hangsúlyozta 
az Erdő-Mezőnek az erdészeti vállalkozó.
Az erdészeti gépek valamint az emberi 
erőforrás együttesen garantálják a kiváló 
munkaminőséget, amely különösen fontos a 
cég életében. Ezt bizonyítja, hogy Pendli 
István vállalkozása 2012 óta rendelkezik 
ISO tanúsítvánnyal is.

tani. Falun lakunk, és van egy másik, 
kisebb traktorunk is. Szeretjük a gé-
peket, és így végül megvettük ezt az 
MTZ-t. Most pedig itt vagyunk újra 
a traktortalálkozón”.
Kürnyeg Balázst egyébként barátai is 
elkísérték az Öreg Traktorok Találko-
zójára. Ők szintén egy-egy MTZ traktor
tulajdonosaiként mutatkoztak be Zala-
végről és Batykról.

Gribek Dániel

a fülke mellett a külső részeken is 
kellett javításokat végezni. „Le kel-
lett festeni, sárvédőt kellett cserélni, 
a tetején a ponyvát is kijavítottuk, 
illetve volt még néhány kisebb fela-
dat, amit elvégeztünk” – magyaráz-
ta az Erdő-Mezőnek Kürnyeg Balázs.
Az előző tulajdonos sokat használta 
a földeken az MTZ-50 erőgépet.
Főként kaszált vele, de a szántás, a 
vetés is ennek a traktornak a dolga 
volt. Az új tulajdonosok azonban inkább 
csak hobbiként tekintenek rá. „Sajnál-
nánk az erdőbe, a földekre” – magya-
rázták. Igazán nagy területük nincs 
is, ahol használni tudnák a felújított 
gépet – mindössze egy kertalja áll 
rendelkezésre.
„Tavaly az Öreg Traktorok Találkozó-
ján beszéltünk arról, hogy kellene 
venni egy használt traktort, és felújí-

öreg traktorok és új erdészeti gépek Csáfordon
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PENDLI ISTVÁN ATTILA 
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Cím: 8796 Türje, 
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Tel: 00-36-30-566-0668 
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pistvan83@freemail.hu 
Honlap: www.pendli.hu
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Nem mindennapi látványban volt része azoknak az erdő-
gazdálkodóknak, akik április végén ellátogattak a Zala 
megyei Oltárcra. Ezen a településen tartott ugyan-
is gyakorlati gépbemutatót az osztrák 
Öforst Forsttechnik GmbH, a John 
Deere erdészeti gépek auszt-
riai és magyarországi 
forgalmazója.
A ren-

dezvény 
elején Christian 

Freitag, az Öforst Forst-
technik GmbH ügyvezető igaz-

gatója üdvözölte a megjelenteket. 
Beszédében külön köszönetet mondott a 

Zalaerdő Zrt.-nek, hiszen a helyszínt ők biztosítot-
ták a gépbemutatóhoz. Az állami erdőgazdaság egyébként 

saját forwarderével dolgozott, hiszen nincs egy éve, hogy a ki-
hordásra John Deere E szériás erdészeti gépet is alkalmaznak.
Az osztrák cégvezető után a magyarországi képviselő, Nagy 
Gábor tartott előadást a John Deere erdészeti gépekről. Az 
Öforst Forsttechnik GmbH 2009 óta forgalmazza a márkát 
Ausztriában, 2013 óta pedig hazánkban is. Az új gépek 
mellett a cég használt erdészeti gépek kereskedelmével is 
foglalkozik, de az alkatrész és a szerviz üzletáguk is jelen-
tős.
Az Öforst Magyarországon a Timber-Trans Kft.-vel működik 
együtt, így a szerviz- és alkatrészellátás hazánkban is kiváló. 
A magyarországi vállalat ugyanis 2002 óta foglalkozik erdé-
szeti gépekkel, ráadásul Letenyén egy új központot is léte-
sítettek.
A John Deere erdészeti gépek a korábban jól ismert Timber-
jack alapjaira épülnek, hiszen a Deere&Company 2000-ben  
megvásárolta a gyárat. 2002-től már John Deere moto-
rokat építettek a termékekbe, 2005-től pedig a név is 
megváltozott – tudtuk meg Nagy Gábor előadásából. A 
szakember elmondta; a legnépszerűbbek a John Deere
vonszolói és forwarderei. Bár ez valószínűleg továbbra is 
így marad, az már most látszik, hogy a jövő a harveste-
rekben van – Magyarországon is. A gyártó természetesen 
nem elégszik meg a jelenlegi népszerűséggel, a folyama-
tos innovációnak köszönhetően egyre jobb erdészeti gépeket 
tudnak ajánlani az erdőgazdálkodók számára. Ilyen újdonság 
a 1270E nyolckerekes John Deere harvester, vagy az IBC in-
telligens daruvezérlő rendszer. További komoly lehetőségek 
rejlenek a TimberOffica gépfelügyelő programban is, hiszen 
segítségével távolról lehet figyelni a fogyasztást, a teljesít-
ményt és egyéb adatokat – bárhol is dolgozik az erdészeti 
gép. Nagy Gábor hangsúlyozta; a forgókabinok bevezetése 
óta először rendelhető forwarder fix kabinnal, ami ugyancsak 
azt mutatja, hogy a gyártó odafigyel a felhasználók igényeire.

A John Deere erdészeti gépek bemutatása után Horváth Attila 
László intézeti mérnök tartott előadást a harvesterek alkal-
mazási lehetőségeiről lombos állományokban. A Nyugat-
magyarországi Egyetem szakembere áttekintést nyújtott a 
többműveletes fakitermelő gépek történelméről, majd kifej-
tette; a harvesterek lombos állományokban is megállják a 
helyüket, ugyanakkor a megfelelő fej kiválasztása nagyon
fontos.
Az előadások után ebéd következett, majd a vendégek a 
gyakorlatban is megtekinthettek egy 1210E forwardert és 
egy 1170E harvestert a Zalaerdő Zrt. területén.
„Két John Deere erdészeti gépet láthattak az erdőgazdálko-
dók munka közben ezen a Zala megyei helyszínen; egy 
1210E forwardert valamint egy 1170E harvestert” – mond-
ta el az Erdő-Mezőnek Christian Freitag. Az ügyvezető igaz-
gató portálunknak kifejtette; „azért hoztuk ide ezeket az 
erdészeti gépeket, mert szerettük volna, hogy a magyar-
országi vásárlók is lássák, hogyan, milyen teljesítménnyel 
dolgoznak a John Deere E szériás erdészeti gépei. Cégünk 
ebből a két géptípusból adta el a legtöbbet. A forwarderünk 
kiváló munkát végez a rönkök kihordása terén, míg a har-
vesterrel nagyon komoly munkateljesítmény érhető el”.
Ha John Deere, akkor a legtöbb ember egyből a traktorokra, 
esetleg a kombájnokra gondol. De a vállalat jelentős része-
sedéssel rendelkezik az erdészeti gépek területén is. 
Ausztriában például piacvezető ebben az ágazatban, de 
Magyarországon is népszerű az ugró szarvasos márka.
„Magyarországon is kedvelik ezeket a gépeket, igaz, az 
itteni viszonyok között most még drágának mondhatók. 
Ugyanakkor már négy John Deere forwarder dolgozik az 
országban. A harvester még a jövő kérdése, de a nagy tel-
jesítményük alapján úgy gondoljuk, mindenképpen van 
helyük a magyar erdészeti vállalkozásoknál” – tudtuk 
meg az osztrák szakembertől. Az Öforstnál ráadásul nem 
csak új gépekben gondolkodnak a szakemberek. Egy hasz-
nált John Deere forwarder vagy harvester is megállja a 
helyét a legnehezebb körülmények között is.
„Ha egy magyar vállalkozó nem tud beruházni egy új ter-
mékre, akkor tudunk számára használtat is ajánlani. 
Nyugat-Európában vannak olyan E szériás gépek, amik jól 
működnének Magyarországon is. Cégünk pedig ebben is 
tud segítséget nyújtani, hiszen használt erdészeti gépek-
kel is foglalkozunk” – emelte ki használtgép üzletág jelen-
tőségét Christian Freitag.
Az Öforst Zala megyei gépbemutatóján tehát a hazai 
erdőgazdálkodók élőben tekinthették meg, hogyan dolgozik 
egy John Deere 1170-es, E szériás harvester, valamint egy 
1210E forwarder.

Gribek Dániel

www.erdo-mezo.hu/kategoria/hirek/gepinfo/ERDÉSZETI GÉPHIREK

JOHN DEErE HArvEsTEr és FOrwArDEr DOLGOZOTT ZALA MEGyéBEN

Elérhetőségek:
Timber-Trans Kft. 

Kovács László 
+36-93-346-345
Öforst GmbH: 

+43 (0) 35 72/42 289

A John Deere erdészeti gépbemutatóról 
az Erdő-Mező Online portálon videót is 
láthat!
www.erdo-mezo.hu/videok
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A két időpontra is meghirdetett 

nyílt nap első, május 14-i alkal-

mára mintegy két tucat érdeklő-

dő volt kíváncsi. Őket Dr. Csorba 

Kázmér, a KUHN Rakodógép Kft. 

ügyvezető igazgatója köszöntötte. 

A vállalat 1990-ben kezdte meg 

a működését, méghozzá a Mitsu-

bishi anyagmozgató gépekkel. 

„Az első sikereket ezzel értük el, 

majd 1993-ban kezdtünk foglal-

kozni a Palfinger termékekkel.

A legújabb márkánkat, a Senne-

bogent 4 éve képviseljük”.

Kristofics Károly, a Palfinger-

Epsilon daruk értékesítési veze-

tője a szakmai nap középpont-

jában álló gépeket mutatta be 

az erdőgazdálkodóknak.

Az elmúlt évek fejlesztései közül 

kiemelkedő, hogy minden új per-

sely bronzból készül zsírcsator-

nákkal, de a gémen belül veze-

tett tömlők is forradalmi újítás 

eredménye. „Amikor ezt bevezet-

ték, sokan azt gondolták, hogy 

nem lesz jó megoldás, mert a 

tömlőket nehéz lesz majd cserél-

ni. De van olyan partnerünk, a-

kinél öt évig is bír-

ták ezek a bel-

ső tömlők”

– magyarázta Kristofics Károly, 

aki hozzátette; a belső elveze-

tés kevesebb lehetőséget ad a 

szakadásra, roncsolódásra.

A szakember olyan innováció-

kat is bemutatott, mint például 

a Triple-Z teleszkópos nagygém, 

aminek előnye, hogy akár egy 

9-9,5 méter kinyúlással rendel-

kező daru is összecsukható a 

fülke mögött úgy, hogy az össze-

csukott darugém nem lóg a váz 

(felszerelési sík) alá. 

Szintén komoly újítás az Easy 

Flod rendszer, amely az erdőgaz-

dálkodóknak is hasznos lehet. 

„A Z daruknál a daru összecsu-

kásához hely kell, de előállhat 

olyan helyzet, amikor az nincs. 

Az új fejlesztésnek köszönhető, 

hogy egy átvető lánccal sikerült

a problémát áthidalni, és a daru 

már a levegőben is összecsuk-

ható”. 
Kristofics Károly előadásában a 

legújabb Palfinger-Epsilon erdé-

szeti daru is előtérbe került. 

A szakember elmondta; a gyár-

tónak egyéb erdészeti gépre, for-

warderre és harvesterre készí-

tett erdészeti darui is vannak, 

utóbbi ráadásul tavalyelőtti fej-

lesztés, kiváló tapasztalatokkal. 

„A Palfinger-Epsilon daruk minő-

ségét jelzi az is, hogy Európa-

szerte az aprítógépekhez szinte 

kizárólag ezt a márkát használ-

ják” – hangsúlyozta Kristofics

 Károly. Az előadások után az 

erdőgazdálkodók megtekint-

hették a Palfinger-Epsilon er-

dészeti daruit, és egy gya-

korlati karbantartás-bemu-

tatón is részt vehettek.

Az eső miatt a rakodás és az ü-

gyességi verseny ugyan elma-

radt, de a teherautóra szerelt 

Palfinger-Epsilon C80Z darut fe-

dél alatt is szemügyre lehetett 

venni. A másik, szintén C80Z 

típusú eszköz egy Valtra traktor-

hoz kapcsolva várta az 

érdeklődőket.

Gribek Dániel

Esős időjárás mellett tartották meg a KUHN Rakodógép Kft. Palfinger-

Epsilon szakmai napját a vállalat budapesti, Ócsai úti központjában.

Palfinger-ePsilon daruk a kunH szakmai naPján

“Szorítsd, és őrizd a markodban! 
Akármi történik veled, a varázskő ott 
van a tenyeredben, s megment téged 

minden bajtól és veszedelemtől. 
Ha nem felejted el mi van beleírva.” /Müller Péter/

PÁSZTOR SZILVIA
70/625 3589

lÉlekkÖVek

lelekkovek@gmail.com

ERDéSZETI géPHíREK www.erdo-mezo.hu/kategoria/hirek/gepinfo/
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Erdő-MEző VidEó www.erdo-mezo.hu/videok/

Május 17-én Budapesten, a Budai Várban ren-
dezték meg a Stihl Timbersports Champions 
Trophy versenyt, ahol a világ legjobb favágói 
darabolták a rönköket – többek között Juhász ist-
ván, a legeredményesebb magyar versenyző.
Nyolc ország nyolc favágóját tekinthette meg 
a szépszámú közönség szombat este a Bu-
dai Várban, ahol a Stihl Timbersports Cham-
pions Trophy versenyt rendezték meg. A világ 
legjobb favágói között ott volt Juhász istván is.
A négy versenyszám után az ausztrál Brad 
delosa lett az első, méghozzá egy perc alat-
ti, 59,25 másodperces összesített idővel, ami 
rekordnak számít. A második az új-zélandi Ja-
son Wynyard (1:02.10) lett, míg a harma-
dik a kanadai Mitch Hewitt 1:11.06-os idővel.

A további helyezések: 
4. Martin Komarek (Csehország) 1:11.96 
5. Matthew Cogar (USA) 1:23.32 
6. daniel Vicente (Spanyolország) 1:36.83 
7. Krystian Kaczmarek (Lengyelország) 1:38.14 
8. istván Juhász (Magyarország) 1:53.38

Fakitermelők és motorFűrészek napja ropolypusztán 
– Husqvarna jubileumi Fakitermelő verseny

Június 21-én a SEFAG Zrt. területén, Ropolypusztán zajlott a Husqvarna Jubileumi Fakitermelő Verseny. A 
megmérettetésre az ország minden tájáról érkeztek favágók; Soprontól egészen Miskolcig.

A versenyről készített videós tudósításunkat az 
alábbi Qr-kód segítségével tekintheti meg!

„A mi csapatunk Marcaliból érkezett, a SEFAG zrt.-nél dol-
gozunk, és fakitermeléssel foglalkozunk” – mutatta be gárdá-
ját dongó istván, aki döntés kategóriában a második helyen 
zárt az egyéni versenyben. „A kedvenc versenyszámom a 
döntés, mert a munkám során is azt csinálom. Nagyon régó-
ta ezzel foglalkozom, így ez talán nem meglepő. Egyébként 
a döntés versenyszámban értem el a legjobb eredményt is”.
A legeredményesebb gárda a Kazinc Logger Kft. csapata volt, 
míg egyéniben kiváló eredményekkel Kozák András nyerte 
meg a versenyt a Tóth Kisgép Szaküzlet csapatának tagjaként.
„Hajdúdorogról érkeztem, Hajdú-Bihar megyéből. Gallyazás, 
kombinált darabolás és lánckímélő darabolás versenyszámok-
ban aranyérmet nyertem, a szerelés ezüstérmet ért, végül 
pedig egyéni összetettben is én lettem a legjobb” – 

mesélte az Erdő-Mezőnek büszkén Kozák 
András. „A versenyre nap 

mint nap készülni kell. 
Otthon a verseny-

pálya nekem 
ugyanígy 

be van 
rendez-
ve, és 

amikor egy kis időm van, akkor mindig gyakorlok. Sokat  
készülök”. A rendezvény egyik különlegessége a veterán, 
old timer láncfűrészek versenye volt, amelyen nyolc öreg 
gép mérte össze tudását. 
A legrégebbi motorfűrészt az 1950-es években gyártották.
„Kerekegyházáról érkeztem a kecskeméti Husqvarna csa-
pattal. Én a település tűzoltóságán parancsnokként dolgo-
zom, illetve hobbiként veterán fűrészekkel is foglalkozom” 
– mutatkozott be az Erdő-Mező kérésére igaz istván, aki 
bemutatta azt a veterán láncfűrészt, amellyel részt vett a 
versenyen. „Sajnos, ennek a gépnek a történetét még nem 
ismerjük, de folyamatosan kutatjuk a hátterét. Egy padláson 
találták, és azt tudjuk róla, hogy nagyjából az ’50-es évek-

ben gyárthatták. Azóta is óramű pontossággal jár a 
fűrész. A tapasztalataim alapján gallyazásra nem 

alkalmas, döntésre viszont 
teljesen jó. Bár én sze-

mély szerint nem 
dolgoznék

 vele egész
 nap”.

ausztrál Favágó nyerte a stiHl timbersports 
CHampions tropHy versenyt budapesten
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ERDÉSZETI GÉPHÍREK www.erdo-mezo.hu/kategoria/hirek/gepinfo

Újabb Farming Simulator jelenik meg idén októberben, méghozzá 
a 2015-ös dátumot viselő darab. A népszerű mezőgazdasági játék 
egy különlegességet is tartalmaz az erdőgazdálkodás iránt érdek-
lődő felhasználóknak.
A Farming Simulator 15-ben tehenek, csirkék, bárányok, takarmány-
növények várják gondoskodó gazdájukat, ezúttal két nyílt világban, 
melyek egyike egy vadonatúj skandináv környezet. Új tevékeny-
ségként jelent meg a favágás. 
Ha valaki nem akarja magányosan gondozni telkét, tizenöt barátjá-
val online vagy helyi hálózaton keresztül modokat, járműveket és 
felszerelést oszthat meg – írta beharangozójában a gamestar.hu, 
és valóban, az erdőgazdálkodás, favágás is bekerült a Farming 
Simulator 2015 játékba.
Az előzetesből pedig kiderül, hogy a programban szereplő erdészeti gép nem más, mint egy PONSSE harvester. A grafika fantasztikus, 
a fakitermelő eszköz mozgása káprázatos, a játékélményre pedig már nagyon kíváncsiak vagyunk. Szerencsére nem kell nagyon 
sokáig várnunk, hogy virtálisan beülhessünk a PONSSE harvester fülkéjébe: a Farming Simulator 2015 várhatóan október 30-án 
jelenik meg PC-re, PlayStation 4-re, Xbox One-ra, PlayStation 3-ra és Xbox 360-ra.

Az Egyesült Királyságban május kö-
zepén megrendezett nagyszabású 
erdészeti gépbemutatón már láthat-
ta a közönség a PONSSE új termé-
két. A Ponsse Bear 8w harvester a 
fejlesztéseknek köszönhetően még 
nagyobb teljesítményű, még megbíz-
hatóbb és még ergonomikusabb 
kialakítású, mint elődei.
A nyolckerekű PONSSE Bear a leg-
nagyobb harvester a gyártó kínála-
tában, az új fejlesztésű erdészeti gép 
rendkívül hatékony munkavégzésre 
alkalmas, miközben a karbantartása 
és a kezelése is egyszerű. Ezen kívül az Erdő-
Mező információi szerint a típus egy teljes 
ráncfelvarráson is átesett.
A tervezők nagy hangsúlyt fektettek a kabinra 
is – a kényelem ugyanis elsődleges szempont. 
Az új erdészeti gép fülkéje tágas, és a piac egyik 
legjobb kialakítású kezelőfelületével van el-
látva, ráadásul a munkavégzés során a kilátás 
is nagyban segíti a dolgozót.
A PONSSE Bear 8w harvester új keretrend-
szere és a daruk is sokkal tartósabbak lettek, 
de fontos újítás, hogy az ügyfelek igényeinek 
kielégítése érdekében a karbantartás minden 
eddiginél egyszerűbb lett. 
A Ponsse legújabb erdészeti gépének sorozat-
gyártása május elején kezdődött, így a PONSSE 
Scorpion után már a PONSSE Bear 8w harves-
ter is az erdőgazdálkodók szolgálatába állhat.

2014. szeptember 10. és 13. között 6. alkalom-
mal rendezik meg az innoLignum Sopron Erdé-
szeti és Faipari Szakvásárt és Rendezvénysoro-
zatot az MKB Arénában és környékén.
„Kiállítóink kérésére meghosszabbítottuk a kiál-
lítás időtartamát, így az idei évben már 4 napon 
keresztül várjuk az érdeklődőket” – közölték a 
szervezők.
A rendezvényen természetesen az Erdő-Mező 
Online és Magazin is jelen lesz!
Megcélzott tevékenységi körök:
- Erdészeti és faipari gépek (nagyipari és kisipa-
ri gépek, szerszámok, traktorok, terepjárók,
 quadok)
- A fa felhasználása (készházak, tetőszerkezet, 

épületasztalos ipar, lap-lemezipar, 
felületkezelő anyagok, vasalat- és 
szerelvénygyártók, bútoripari cégek, 
parketták, szaunák, lépcsők, szoft-
verek)
- Energetika és tüzeléstechnika (fa 
és pellet tüzelésű kályhák, kazá-
nok, biotüzelés, megújuló energia) 
- Erdei sportok és turizmus (nordic- 
walking, túrázás, erdei túrák szerve-
zése)
- Játszótéri faeszközök, utcabútorok,
 fa kerti bútorok

Mostantól 500 lóerős a legnagyobb Fendt traktor, 
ugyanis a gyártó a napokban mutatta be az X1000 

szériát.

A monumentális, 3,6 méter magas, 14 tonnás Fendt 
Vario X1050 traktor a Schloss Neuschwanstein 

kastélyban mutatkozott be a nagyközönségnek.

A Fendt X1000 széria négy típusból áll majd. A leg-
kisebb a 380 lóerős Fendt Vario 1038, de lesz 420 
lóerős (Fendt Vario 1042) és 460 lóerős változat 
is, méghozzá a Fendt Vario 1046. A legnagyobb és 
legerősebb típus a Fendt Vario 1050 a maga 500 

lóerőjével.

A traktor egy 12,4 literes, hathengeres MAN mo-
torral működik, a gép 40, 50 és 60 kilométer/órás 
végsebességgel is vásárolható lesz, de a tervek 

szerint legjobb esetben is csak 2015 végén.

500 lóerő, 14 tonna, 3,6 méter – Itt a legújabb Fendt traktor 

PonSSe harvester is lesz a Farming Simulator 2015 játékban

a legújabb erdészeti gép a Ponsse 
kínálatában: Ponsse bear 8w harvester

Szeptemberben újra innolignum Sopron 
erdészeti és faipari kiállítás

       Az innoLignum Sopron Erdészeti és 
Faipari Szakvásárról természetesen folyamatosan közzé tesszük a legfrissebb 
híreket, legfontosabb információkat a 

www.erdo-mezo.hu oldalon!
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?ERDŐKUTATÁSwww.erdo-mezo.hu/kategoria/hirek/erdeszet/erdokutatas/

Mátyás Csaba akadémikus, a projekt szak-
mai vezetője elmondta, hogy Magyarország 
számára különösen fontos a klímaválto-
zás modellezése és a következtetések 
átültetése a gazdálkodásba. Mint elmond-
ta, nem kerülhetjük meg a problémakört, 
mert határtermőhelyen vagyunk, így egy 
olyan finom léptékű változás, ami Európa 
más részein nem okoz észlelhető válto-
zást, nálunk komoly átalakító hatással 
rendelkezhet. Ennek előrejelzése elenged-
hetetlen lesz az erdészet, erdőgazdálko-
dás, a szántóföldi növénytermesztés és a 
rét-, legelőgazdálkodás esetén.
A pályázatban nagyon komoly célokat 
fogalmaztak meg, és mint később látni 
fogjuk, a lezárását megelőzően már sike-
rült is elérni ezeket. 
Talán a legfontosabb, hogy létrehozzanak 
korábbi adatsorok és helyi vizsgálatok a-
lapján egy olyan döntéstámogató rend-
szert (DTR), amely precíz, területegység 
alapú digitális lekérdezést tesz lehetővé. 
Ez egy olyan online felület, ahol a saját 
kukoricatáblánkra, vagy erdőrészletünkre 
lekérhetjük a klíma és hozam adatokat 
2100-ig előre. 
Emellett cél volt az elemzések után ökoló-
giai, gazdasági és szociális következteté-
sek levonása is. Elképzelhető egy ilyen 
rendszer jelentősége a gyakorlatban, de 

nem árt hangsúlyozni, hogy hatványozot-
tan igaz ez az erdőgazdálkodásban, ahol 
80-100 évre előre kell tervezni.

Eltűnnek a bükkösök Zala megyében

A projekt mintaterülete Zala megye volt, 
ahol a teljes megyére megszületett a 
döntéstámogató rendszer, és elérhetővé 
is tették az online felületet (www.ertigis.
hu). Néhány érdekes eredményt, illetve 
a DTR által előre jelzett gazdálkodási javas-
latot érdemes megemlíteni, hogy meg-
győződjünk a rendszer használatának 
fontosságáról. Ilyen eredmény, hogy a 
Keszthelyi-hegységben 2100-ra nem lesz 
bükk, így a mostani felújításokat már nem 
is lenne szabad elvégezni. De megállapí-
tották a kutatók, hogy nem lesz olyan 
bükkös a megyében, amiben ne lenne 
valamilyen mértékű bükk pusztulás, ami 
így mintegy 20 milliárd forintos vesztesé-
get jelent majd, mai áron számolva.
Volt olyan vélemény is, miszerint az ad-
digra várható 4 fokos hőmérséklet növe-
kedés teljesen lehetetlenné teszi a bükk 
alkalmazását, hiszen a zalai bükkösök és 
az Alföld éves átlaghőmérséklete között 
most mindössze 2 fok a különbség. A ku-
tatók próbaképpen kiválasztottak több 
erdőrészletet, amelyekre a rendszer 
2100-ra nem talált olyan fafajt, amivel 
azt az akkori viszonyokban erdősíteni 
lehetne. Ezek olyan döntési helyzetek, 
amik ma égetően szükségesek, mert a 
mi telepítéseinkkel kell majd gazdálkod-
nia unokáinknak 90-100 év múlva.
A szántóföldi növénytermesztés számára 
is tartogat érdekességeket a program. 
Kiderült, hogy vannak olyan földterületek, 

amelyeken még öntözéssel sem lehet 
majd kukoricát, gabonát termeszteni.

Kukorica helyett akác, bükk helyett 
szántó?

A DTR olyan segítséget nyújt(hat) a 
gazdálkodóknak a jövőben, amire talán 
nem is gondoltunk korábban. Az erdészet, 
erdőgazdálkodás számára információkkal 
szolgál a termelőképesség változásáról, 
a gazdálkodás kockázatáról, a kihozható 
választékokról, de kiszűrhetjük a gazdasá-
gi küszöbérték alatti erdőrészleteket és 
azokat is, amik fafajcserét igényelnének, 
de valamiért az nem oldható meg. Ahol 
megoldható a fafajcsere, ott javaslatot 
tesz a program az új fafajra, vagy szükség 
esetén a földhasználati mód váltására.
A mezőgazdaság számára hasonló vála-
szokat képes adni. Az alkalmazott kultúrák 
körét, termesztésük gazdaságosságát, az 
öntözés szükségességét és még sok ada-
tot és tanácsot kérhetünk le a rendszer-
ből. Ezen a ponton érdemes Mátyás 
Csaba akadémikus hozzászólását meg-
fontolni, miszerint: „A művelési ágak 
szétválasztását át kell gondolni, mert 
lehet, hogy a kukoricás helyett akácos 
lesz és a bükkös helyett pedig szántó”.
Azt, hogy a döntés-támogatás pontosan 
milyen formában zajlik majd, még a ku-
tatók sem tudják pontosan, de előre 
láthatólag bizonyos adatokat a gazdálkodó, 
erdőgazdálkodó is le tud kérdezni, a 
bonyolultabb összefüggésekhez pedig egy 
szakértő segítségét lehet igénybe venni.
Az eddigi eredmények kecsegtetőek, 
bár még csak Zala megyére működik a 
döntéstámogató rendszer. A program-
nak azonban itt nincs vége, folytatódik 
az Agrárklíma2-vel, amely újabb 4 
évre, 1,8 milliárd forintos költségvetés-
sel számol. A folytatásban tervezik az 
egész országra kiterjeszteni mindazt, 
amit a mintaterületen sikerült elérni.

Az új erdőtörvény és az erdészeti 
támogatások

Ez a jövő, de a program egyes ered-
ményei már most döntésre sarkallhatnák 
a döntéshozókat, hiszen új erdőtörvény 
van készülőben. A kutatók becslései alap-
ján olyan felújítási- és földhasználati 
módokat, megelőző intézkedéseket le-
hetne beépíteni a törvénybe, amelyek 
most adnak választ olyan problémákra, 
amik csak 100 év múlva jelentkeznek 
majd. Az Erdő-Mező kérdésére megtudtuk, 
hogy egyelőre az agrárágazati támoga-
tások igénylésének nem feltétele a rend-
szer használata, de folynak ilyen irányú 
tárgyalások. Tehát érdemes figyelemmel 
kísérni az Agrárklíma projektet és felhasz-
nálni azokat az eredményeket, amik a 
gazdálkodásuk tartamosságát, jövőnket 
szolgálják.

Hajdu Márk

Honlapunkon tavaly novemberben, de idei első magazinunkban is 
beszámoltunk az Agrárklíma-pályázatról. 2014. június 24-én, 

Sopronban újabb sajtótájékoztatóra kaptunk meghívást. Kiderült, 
hogy hova nem érdemes már most bükköt telepíteni, és hogyan 

tudhatjuk meg, hogy a földünkön 30-50 év múlva lehet-e egyáltalán 
gabonát termeszteni, öntözéssel vagy anélkül.

100 év múlva nem lesznek zalai bükkösök?!100 év múlva nem lesznek zalai bükkösök?!



Gím-, dám-, őztrófeák, preparátumok az aranysakáltól a vaddisznóig. 
Heller László bárszekrénye, Bencze László csontfaragó munkái, Lelkes István 
és dr. Soós László festményei, Mikola Zoltán fotói. Ezekkel várta az érdeklődőket 
az idei Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok vadászati kiállítása április végén.

--Képes beszámoló az Alföldi Állattenyésztési és Mezogazda Napokról

Szeretnénk, ha az embereknek természetes lenne 
a hal és vadfogyasztás, amit sokan azért nem 

szeretnek például, mert meg kell pucolni a  
halat. Ez nonszensz. De nem tehetnek er-

ről az emberek, a háziasszonyok, hiszen 
nincsen aki megtanítsa őket halat-vadat 
pucolni, (tisztelet a kivételnek), mint a-
hogy az elkészítésükkel sincsenek 
tisztában. Magyarországon, ahol min-
den adott ahhoz, hogy a háztartások-
ban is természetes legyen a vad és 
a hal fogyasztása, elenyésző meny-
nyiségű ilyen ételt fogyasztunk. 
Ezért például a rendezvényen lesz 
halpucoló és fácánpucoló bemutató 
és verseny is. Szeretnénk, ha minél 

több ember életében szerepet játszana 
a vadászat, horgászat. 

- Milyen programokra számíthatnak a 
rendezvényre látogatók?

Az idei rendezvény a „Vadászat és Ló” jegyé-
ben telik, mindhárom napon a lovas prog-

ramoké lesz a főszerep, így hosszú évek után 
újra lesz Hubertus lovaglás Hódmezővásárhelyen. Az 

alkotók kiállításának témája is ez. Természetesen számos 
vadász – horgász témával kapcsolatos szakmai előadás színe-
síti majd a külső és belső helyszíneken zajló eseményt. Minden-
esetre már most szólunk, hogy főző-sütő verseny biztos lesz 
„Bor vadászattal és pálinka főhajtással”, és a gyerekek sem 
fognak unatkozni a vakáció utolsó hétvégéjén!
- Talán másoknak is feltűnt a logó, a név apró változása. Mit 
jelent a plusz egy F betű?
- Vadhoff – vagyis Vadász – Horgász Felszerelés Fegyver vásár!

- Tavaly nyáron Budapesten, pontosabban 
Budaörsön rendezték meg az I.Vadhof 
kiállítást, most azonban már Hód-
mezővásárhelyre kell menniük a-
zoknak, akik ezen a rendezvényen 
részt akarnak venni. Mi az oka a 
helyszínváltoztatásnak?
- Több oka is van, hogy nem 
Budapest mellett döntöt-
tünk. A tavalyi tapasztalatok 
azt mutatták, hogy azok, 
akik ott voltak, akik kiállítot-
tak, akik kíváncsiak voltak 
erre a rendezvényre, azok 
többsége nem budapesti. Ha 
jól belegondolunk, ez nem 
egy „budapestcentrikus” ren-
dezvény, hiszen ha a vadász-
társadalmat vagy a horgászokat 
nézzük, túlnyomórészük nem Bu-
dapesten él, nem itt tevékenykedik, 
nem itt űzi kedvenc „hobbiját”. 
Akkor miért legyen ez a rendezvény 
is Budapesten? Miért ne menjünk mi 
közelebb hozzájuk, a természethez, ahhoz 
a környezethez, ahol velük találkozhatunk? Ezért 
a „Szarvas idény nyitánya” egy kiváló alkalom és lehetőség 
arra is, hogy a szakma ekkor újra találkozzon és a határon túli-
ak is könynyebben kapcsolódhassanak ehhez a programhoz!
- Ha jól sejtem, a Vadhoff ebben az évben sokkal több célt tűzött 
ki maga elé…
- Fontos küldetése van a Vadhoffnak. A mai világban még fon-
tosabb, hogy a vidéki életet az emberek közelébe hozzuk, hogy 
a hagyományokat, a tradíciókat népszerűsítsük, mert ez lassan 
vidéken is feledésbe megy. A vadásszá, horgásszá válás folyama-
ta leegyszerűsödött egy tanfolyam elvégzésére és egy vizsgára, 
pedig ez a folyamat sokkal több ennél. A gyerekkori csúzli, pecabot-
gyártás ma már a múlté, mint ahogy az élelem megszerzése is. 

Interjú a rendezvény szervezőivel, Nagy Lászlóval és Mészáros Györggyel

Augusztus 29. és 31. között Hódmezővásárhelyen rendezik meg a II. Vadhoff vadász és 
horgász kiállítást. Budapest után most a déli országrészben sorakoznak fel 

a puskák, kések, ruhák és egyéb termékek.

Augusztus végén újrA vAdhoff

VADÁSZATI HírEk www.erdo-mezo.hu/kategoria/hirek/vadaszat/

A II. VAdhoff kIállításon Az 
Erdő-MEző Magazin is jElEn lEsz! 

KErEss MinKEt hódMEzővásárhElyi standunKon!
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Vadászati hírek www.erdo-mezo.hu/kategoria/hirek/vadaszat/

Erdő-Mező: Először is egy bemutatko-
zást szeretnék kérni…
szalai Csaba: 1977. január 9-én születtem 
szombathelyen. a Pecöli általános iskola 
után sopronban, a róth Gyula erdészeti és 
Faipari technikumban végeztem erdész 
technikusként. 1997. április 1-jétől 2002. 
augusztus 15-ig egy vadásztársaságnál 
dolgoztam hivatásos vadászként, azóta a 
szombathelyi erdészeti zrt. alkalmazásában 
állok. Munka mellett 2001-ben felvételiz-
tem a Nyugat-magyarországi egyetem vad-
gazda mérnöki szakára, sikeres felvételi 
után 2005. évben végeztem vadgazda 
mérnökként. Jelenleg a Kőszegi Erdészet-
nél dolgozom kerületvezető vadászként.
Erdő-Mező: Miért döntött úgy, hogy hi-
vatásos vadász lesz?
szalai Csaba: a természet közelsége és sze-
retete inspirált, hogy erdész vagy vadász 
legyek. az iskola elvégzése után a sors 
hozta úgy, hogy hivatásos vadász lettem.

fel ott. a vendéggel nagyjából 1 órát ültünk, 
amikor is megjelent 6 tarvad, egy mellék-
bika és egy nagy bika. Pár másodperc alatt 
világossá vált számomra, hogy a nagy bika 
lőhető. Mivel a súlyát nem kellett figyel-
nem, azonnal ki is adtam a tűzparancsot. 
A tarvágás egy enyhén lejtős területen 
volt, a bika annak az alján állt mintegy 250 
méterre tőlünk. Amint keresztbe fordult, a 
vendég meg is lőtte. A bika jó blatt lövést 
jelzett: magasra felugorva mellső lábát 
maga alá húzva, szinte az orrával a földet 
súrolva, hatalmas lendülettel vetette bele 
magát a sűrűbe. Nem egész 5 percet vár-
tunk a lesen, és a rálövés helyszínére si-
ettünk. Ott erős bika szagot éreztünk, de 
vért egy cseppet sem találtunk.
Ahogy kerestük a vért, az erdőben mozgást 
hallottunk. elindultunk a hang irányába. 
Könnyű volt követni a bikát, mert amerre 
ment, minden bokrot letarolt. Először arra 
gondoltam, hogy a tehenek ugranak el 
a kimúlt bika mellől, de mikor odaértünk 

megdöbbenve láttam, hogy a bika 
a négy lábán áll. a vendég-

gel gyorsan belelövettem 
még egyet, majd mikor 

a földön feküdt, még 
egy kegyelemlövés-
re is szükség volt. 
Megvizsgáltuk a 
lövést, a 300-as 
Watherby Mag-
num lövedéke 
megállt a lapoc-
ka forgójában. ha 
csak egy percet 
késünk a keresés-

sel, a bikát többet 
nem láttuk volna, a 

lövést túléli. ahogy 
mellette álltunk már 

láttuk, hogy a környékbe-
li viszonyokhoz képest rekord 

nagyságú agancsa van. Kifőzés után a 
mérleg 13,32 kg-ot mutatott, 5 kg-mal ha-
ladta meg az addigi legnagyobbat. 14 é-
vesre bírálták a trófeabírálaton, aranyérmes 
lett. akkor még csak 1 éve dolgoztam itt 
a szombathelyi erdészet területén, így ez 
nagy elismerést hozott nekem. azóta sem 
esett hasonló nagyságú bika.

Gribek Dániel

Erdő-Mező: Beszéljünk egy 
kicsit magáról a versenyről 
is. Mi volt a győzelem titka?
szalai Csaba: a verseny nagyon 
összetett volt, de kis szerencsével 
azon a napon több területen is 
sikerült jó eredményt elérnem. 
A győzelem titka az, hogy 1 pont-
tal többet szereztem, mint a 
második helyezett. Nem nagyon 
készültem egyébként, csak né-
hány dolgot néztem át.
Erdő-Mező: A versenyen a 
különböző versenyszámok 
hogyan sikerültek?
szalai Csaba: Minden számban 
egy jó átlagot tudtam hozni, a 
trófeabírálat és az állatfelisme-
rés viszont átlag felett sikerült.
Erdő-Mező: Komoly elimerés-
nek számít a megyében,hogy 
ön lett a legjobb?
szalai Csaba: Mindenképpen el-
ismerésnek számít, de belülről 
ezt nehéz megítélni.
Erdő-Mező: Mi a 
folytatás? Milyen 
esélyekkel in-
dul az orszá-
gos verse-
nyen?
szalai Csa-
ba: Megyei 
elsőként én 
képviselem 
Vas megyét 

az országos versenyen. 
Nem ismerem a többiek 
felkészültségét, így arra, 
hogy milyenek az esélye-
im, nem tudok válaszolni. 
de mindent megteszek, hogy 
jól szerepeljek.
Erdő-Mező: Mit szeret legjobban 
a szakmájában?
szalai Csaba: Nehéz megfogalmazni, hogy 
mit szeretek benne. szeretek gondoskodni 
a vadról, az erdőt járni.
Erdő-Mező: Van kedvenc élménye a 
munkájával kapcsolatban?
szalai Csaba: 2003. szeptemberében tör-
tént, hogy egy osztrák vendégvadász be-
jelentkezett, hogy idős bikát szeretne lőni. 
Előzetesen hozzá kell tenni, hogy addig 
Kőszeg környékén csak 7-8 kg-os bikák 
estek az előző években. Szeptember 9-én 
este 18 órakor kiültünk egy tarvágás szélén 
álló lesre, amit aznap délelőtt állítottam 

AzótA sem esett hAsonló 
nAgyságú bikA 
– Interjú a győztes Vas megyeI hIVatásos Vadásszal

2003-ban a környék legnagyobb bikáját lövette meg egy 
osztrák vendégvadásszal, 2014-ben pedig Vas megyében a 

hivatásos vadász versenyen az első helyen végzett. 
Szalai Csaba a Szombathelyi Erdészeti Zrt.-nél dolgozik, 

munkájában a természet szeretete inspirálja.

„- magasra 
felugorva mellső 
lábát maga alá 
húzva, szinte az 
orrával a földet 

súrolva, hatalmas 
lendülettel vetette 

bele magát a 
sűrűbe.” 
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1. ERDŐ -MEZŐ veterán MOTORFŰRéSZ 
KiÁLLíTÁS éS TALÁLKOZÓ

I

Veterán motorfűrészekBemutatók
Versenyek

Nyitva tartás:
2014. 09. 10. (szerda) 10:00 - 18:00
2014. 09. 11. (csütörtök) 10:00 - 18:00
2014. 09. 12. (péntek) 10:00 - 18:00
2014. 09. 13. (szombat) 10:00 - 16:00

A BELépéS ingyEnES!

TÁMOGATÓ:

Timberjack 1070
Gyártási év: 2002
Üzemóra: 14.600

Ár: 45.000 €

John Deere 1170E
Gyártási év: 2010
Üzemóra: 7.700
Ár: 205.000 €

John Deere 1470D
Gyártási év: 2005
Üzemóra: 12.600

Ár: 110.000 €

Timberjack 810B
Gyártási év: 1995
Üzemóra: 22.000

Ár: 42.000 €

John Deere 1110D
Gyártási év: 2005
Üzemóra: 12.800

Ár: 115.000 €

nagy gábor
magyarországi képviselő

Tel: +43 3572 42289 502
E-Mail: gabor.nagy@oeforst.at

AZ ÖFORST HASZNÁLTGÉP KÍNÁLATA


